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Hruza zákonu.

rgleruv prípad upozornil i širší verejnost na vec,
o kterou se dosud mnoho nezajímala, totiž na ne

Iii pevnou a jasnou strukturu našeho právního rádu.
kové spory, jaké se ukázaly v daném prípade, nejsou
e vzácnou vecí, zvlášte když vyrizování úredních aktu
tak spletitém právním ráde není práve snadné a zvlášte
ž naše úrady v tomto smeru nelze narknouti z ne-

é veliké péce, aby každé rozhodnutí bylo skutecne
ne opreno o zákonné normy. Úrední akt, který po

nec Stríbrný prinesl do snemoNny, je toho klasickým
kladem se svým "lze pokládati", že státní obcanství
10 "eventuelne" validováno.
Kdyby si nekdo usmyslil, že chce mít doma všechny
kony a narízení v Ceskoslovenské republice platné,
uskutecnil by tohoto úmyslu, kdyby se o to pricinoval
koli. Leda snad tehdy, kdyby se vypravil do nekteré

fejné knihovny (ale jen do vetší) a potají to tam po
Ira!. Jen tak by s nad mohl sebrati, co dosud u nás
ti z dvorských dekretu císare Josefa II., Leopolda

., Františka I. a Ferdinanda I. Od roku 1848 se vydával
ichsgesetzblatt - ríšský zákoník. Ten si lze objed-
t z Vídne; ne ovšem ceský text jeho, pokud byl vy-

án, ponevadž po prevratu se nemyslilo na to, aby
dostatecná zásoba ceských císel ríšského zákoníka

evezla do republiky a z Prahy - pokud je známo 
byly podány žádné námitky proti tomu, aby ve Vídni
žitkovali zásoby ceského vydání ríšského zákoníka
nekteré stoupe. Ostatne ceský text platných zákonu,
arských narízení a ministerských narízení, která vy
do 27. ríjna 1918, není autentický a ve sporných

Ipadech rozhoduje jen text nemecký. (Pražské vecer
ky se nad tím pri jednom nedávném sporu velmi roz
lovaly, ale je tomu tak. Dosud lze ríci, že valná vet
na zákonu a narízení u nás platných ne m á aut entic
ho ceského znení.)
Náš obcan, který by chtel mít všechny platné zá
ny a narízení doma, by si snad zaklel, ale objednal
si tedy z Vídne Reichsgesetzblatt rocníky 1848-1918.

e to, co je z doby drívejší, by musil shánet, jak by
dalo. Dejme tomu, že by to nekde sehnal; pak si

tomu opatrí Sbírku zákonu a narízení státu
skoslovenského, která už má 12 velmi statných
nlku a jeden tenoucký (z roku 1918), a mel by po
ášejici vedomí, že má celé naše platné právo doma.
by se s tím pochlubil, byl by ponekud zklamán,
ot by se dovedel, že daleko ješte nemá platný právní
ceskoslovenský. Dovedel by se, že ješte musí sehnat

tné zemské zákony ceské, moravské a slezské,
rých není práve málo, a pak že si musí opatrit
hny platné zákony z nekdejšího království uher
o. Znalec tohoto práva by mu oznámil, že jsou ne
é veci, které u nás platí z doby krále Štepána, pak

o na pr. z doby krále Ladislava 1., v patnáctém sto
už toho vucihlede pribývá, co u nás ješte dnes platí,
k dále, až pak je nejvíce platných norem z 19. a 20.
etl. Autentický text jejich je bud' latinský (ze starší
y) nebo madarský. Našeho_~ horlivého obcana by

zatím así jeho úmysl prešel. Když by zjistil, že to všechno
doma mít nemuže, ponevadž - i kdyby mel tolik místa
nelze to všechno ani opatrit, rozhodl by se, že si opatrí
aspon prehled všeho toho, co ješte platí. Tázal by se
po t;lejakém seznamu platných norem, po jakémsi ta
kovém generálním rejstríku. Nabídli by mu pekný rej
strík k dosavadním rocníkum Sbírky zákonu a narí
zení.

"Ano, to je hezké, ale to je jen od 28. ríjna 1918 až
do konce roku 1930. Ale já chci také videt, co plati
z drívejška. Vždyt náš právní rád není trináctiletý,
nýbrž - rekneme mírne - aspon sedmisetletý!"

Nacež by se dovedel, že nic takového není. Možná,
že si neco takového sestavili pro svou potrebu u Nej
vyššího správního soudu a Nejvyššího soudu, ale to se
nedostane. Ostatne kdo ví, je-li to úplné.

"Ale to by prece melo být u všech ústredních úradu
a vubec u všech vetších úradu! Jak pak mohou vedet,
co jim prijde, co budou musit rozhodovat?" namítl by
náš obcan.

"Ale to každý úrad tak už ty své veci má približne
pohromade, a když je neco nezvyklého, tak se zeptá
u jiného úradu!"

Ano, tak to chodí; tak se také zeptalo ministerstvo
zahranicních veci u ministerstva vnitra a dovedelo se,
že "lze pokládati". Ani jedno, ani druhé ministerstvo
se zrejme príliš nenamáhalo se zjištováním, proc "lze
pokládati". Práve proto si rekli jen, že "lze pokládati"
- jinak by prece rekli "je státní obcan" nebo "není
státní obcan". To už každý úrad má tak ty své veci
približne pohromade.

Kdyby mel náš právní rád jen tyto vady, které byly
práve vylíceny, bylo by toho dost, aby se pomýšlelo
na nejakou "racionalisaci". Ale - bohužel - tím není
výpocet vad ješte daleko skoncen. Ba, je vubec dosti
težké vypocítat všechny vady našeho groteskního práv
ního rádu. Není a nemusí být zásadne vadou, že ne
které zákony jsou úctyhodného stárí. To vidíme na
tak duležitém a obsáhlém zákone, jako je obcanský
zákoník. Platí u nás ješte stále obcanský zákoník
z r. 1811, tedy zákon, starý 120 let. Zasahuje do veci
každého obcana, do veci rodinných, dedických, smluv,
vlastnického práva, držby atd., atd. Dnešní názory
o techto vecech jsou jiste znacne jiné, než byly pred
120 lety. Ten starý zákoník ovšem už neplatí beze zmeny
a dožil se nekterých zmen; ale prece jen vetšina z jeho
1502 paragrafu platí ješte stále tak, jak byly vyhlášeny
1. cervna 1811 patentem Františka 1., ~ Boží milosti
cisare rakouského, který mel tehdy nemalé starosti s Na
poleonem. Tak dávno už je tomu, a ješte je to celkem
dobré. V roce 1911 se slavilo 100leté jubileum obcan
ského zákoníka a slavilo se právem. Jeho autori byli
lidé, proniknuti duchem vpravde osvícenským, meli
dosti casu na promyšlení každého ustanovení, mohli
si dát zákoník dokonce v praksi vyzkoušet v jedné cásti
monarchie dríve, než byl definitivne vyhlášen - a tak
se vysvetluje, že jejich dílo po neveliké modernisaci
prežilo monarchii. ,

Ale celkem lze ríci, že tento jeden dobrý starý zá-
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koník je jen výjimkou, která potvrzuje to pravidlo, že
zákony ze starších dob nevalne vyhovují potrebám ny
nejší doby. Znacná cást našeho právního rádu se skládá
z norem zastaralých, nemoderních a nevyhovujících.
To už se pocitovalo v druhé polovici minulého století,
a proto se zacala provádet modernisace. Zvolil se
k tomu vetšinou zpusob, s hlediska prehlednosti a úcel
nosti pramálo vhodný. Vzal se starý zákon, zrušilo se
nekolik paragrafu, nahradily se novými, ale tak, že se
nove vyhlásily jen ty nové. Starší zákon zustal zásadne
v platnosti; za nekolik let se zase nove zflikovaly ony
nove pridané paragrafy a treba ješte nejaké další z drí
vejšího staršího zákona. To není žádná výjimka, nýbrž
dosti castý zjev. K zákonu z roku 1850 se pridalo v roce
1855 nejaké ustanovení a nejaké se zmenilo. V roce 1861
se zase nejaké ustanovení zmenilo, nacež v roce 1866
se zmenilo nekolik ustanovení zákona z roku 1850 a

zároven se zmenily zmeny, provedené v roce 1855. Tak
se pokracovalo v roce 1872, 1883 atd. a pri tom onen
starý zákon z roku 1850 treba ješte stále platí, ovšem
nutno dát dobrý pozor, co bylo v pozdejších letech zme
neno. Práve tato evidence provedených zmen je velmi
obtížná. Kdyby nekdo se domníval, že tento nemožný
zpusob novelisace zákonu vypadá práve tak na onu
známou "altosterreichische Schlamperei", dovolujeme
si ho ujistit, že tento zpusob už za dosavadní dobu re
publiky nabyl státního obcanství i u nás, nebot naše
zákonodárství jej svedomite napodobovalo - až na
necetné výjimky z poslední doby, o nichž se ješte zmí
níme. Tak se stalo, že jeden zákon zrušil výslovne § 58.
starého poplatkového zákona, ale druhý zákon, téhož
dne vydaný, narizuje užití tohoto paragrafu, jak ne
dávno ukázal dr. E. Meissner ve své prednášce v Ceské
spolecnosti národohospodárské. Ono je to proste nad
lidské síly, vyznat se v tom galimatiáši zákonu, z nichž
platí jen kousky; potíž je ve zjištení, které jsou to ty
kousky, jež ješte platí.

Zásluhu o to, že s tímto groteskním zmatkem se až
dosud j a kž ta kž vystacilo, mají nekterí pilní soukromí
vydavatelé zákoníku. Nakladatelství Csl. Kompasu pre
vzalo v tomto smeru úkol známé vídenské firmy Man
zovy, která pred válkou zásobovala všechny rakouské
úrady, soudy, advokáty atd. vzornými vydáními zá
konu; po stránce peclivé úpravy a edice nezustává
ceskoslovenská sbírka za onou rakouskou, ackoli toto
vydávání je pro autory a jiste i nakladatele nekonecne
obtížnejší, než tomu bylo v Rakousku. Rakousko ne
melo tak mnohotvárný galimatiáš právních predpisu,
jako má Ceskoslovensko. Ale jedné vady se nemohou
tato ceskoslovenská vydání platných souboru norem
z urcitého oboru pri nejvetší peclivosti zbavit: jsou to
vydání ceská nebo slovenská, a text starších ríšských
zákonu v nich tedy není autentický. Preklad je bud
starý - z oficielního ceského vydání predválecného 
nebo nový, v žádném prípade autentický. Pak ovšem
každá kniha této sbírky se týká jen urcitého oboru;
je na pr. vydán soubor platných zákonu o církvích,
platných zákonu horních, platných zákonu o prímých
daních atd. To, co nezapadá do rámce nekterého z techto
souboru, zustává nevydáno. A konecne i nejpeclivejší
vydavatelé jsou lidmi a nejsou chráneni pred omyly,
zvlášte když je jim pracovati s takovým potmešilým
tvorem, jako je náš právní rád. Výtecné služby v praksi
koná také Slovník verejného práva ceskoslovenského,
jenž ovšem zase nemuže být tak vycerpávající, aby od
povedel na každou otázku. Jsou to všecko výborné po
mucky, ale nemají samy o sobe prukaznosti zákona.
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Pri právním rádu, složeném z tak ruznorodých prvku,
je úplne prirozené, že je mnoho vecí sporných a nejas
ných. Každý soukromý vydavatel si takový spor roz
reší, jak se mu nejlépe zdá - ale to nemá moci zákona.
I v takové pomerne málo sporné veci, jako je otázka,
platí-li ješte u nás ono osudné ustanovení § 29. obcan
ského zákona, podle nehož se nabývá státního obcanstvf
tím, když se cizinci dostane místa ve verejné službe,
najdeme rozpory v ruzných soukromých vydáních ob
canských zákoníku. Vydání Csl. kompasu (Roucek)
praví výslovne, že toto ustanovení pozbylo úcinnosti
v r. 1867 vydáním rakouské ústavy, jež rozhodla, že
státního obcanství se musí nabýt d r í ve, než se nabude
verejného úradu; i když rakouská ústava už také ne
platí, platí stále služební pragmatika z roku 1914,
kde je tento požadavek také. Ale obcanský zákonik
vydaný 1922 Joklíkem uznává sice v poznámce, že
ono ustanovení § 29. obcanského zákona bylo zrušeno
ústavou z roku 1867, ale ponevadž zatím už tato ra
kouská ústava také pozbyla platnosti, "jest poklá
dati onen predpis § 29. za obživnuvší!" To je také
jedno "lze pokládati" - hlavne ovšem je to doklad,
že soukromá vydání zákoníku nejsou dostatecnou po
mocí proti uvedeným vadám, i když v daném prípade
je tu druhý vydavatel v rozporu s valnou cástí naši
právnické literatury. Co má však delat uživatel této
sbírky, který o tomto rozporu neví? - Takových spor
ných otázek je mnoho, i když se nedockají takové pu
blicity, jako ona historie se státním obcanstvím. A jsou
prípady, že se nedají vyrídit ani nejakým "lze poklá
dati"; dr. Meissner ve zmínené prednášce uvedl, že
zemské financní reditelství ve výnose ze 4. ríjna 1928
otevrene doznalo, že ne v í, jak se urcitá vec má kolko
vat, ponevadž proste je sazba nejasne upravena. Je to
aspon uprímné, i když to málo pomuže.

Racionalisace a modernisace právního rádu je tedy
vec velmi naléhavá. Bylo by nespravedlivé tvrdit, že
pro nápravu techto pomeru se nic nedeje a nedelo. Ku
sem takové racionalisace je na pr. danová reforma
z r. 1927, která odklidila nemožný chaos starých a no
vých predpisu aspoií. v oboru prímých dani. Na tuto
vec máme dokonce jedno celé ministerstvo: pro sjedno
cení zákonu a organisace správy. Nelze ríci, že by nic
nedelalo a nic neudelalo. Ale nelze také ríci, že by toho
bylo udelalo zvlášt mnoho; je ovšem pravda, že za to
valnou vetšinou nemuže. Je to takové v pravém slova
smyslu odstrcené ministerstvo; odstrcené po všech
stránkách. Je to ministerstvo s nejmenší dotací ve stát
ním rozpoctu; v rozpoctu na rok 1929, který delala
obcanská koalice, dostalo ministerstvo pro zásobování
lidu, tehdy v likvidaci a odsouzené vlastne k necinnosti,
4%krát vetší dotq.ci v rozpoctu, než ministerstvo pro
sjednocení zákonu. A prece je unifikacní ministerstvo
cinitelem, který by za príznivých okolností se mohl
postarat o to, aby csl. stát byl v dohledné dobe sku
tecne vyzbrojen pro ty úkoly, které moderní stát má a
chce plnit. Jde tu také o verejnou správu. Jak pak
chcete, aby stát úcinne zasahoval do složitých vecí
hospodárských, když jeho správa je organisována podle
zásad z polovice 19. století, ne-li ješte starších, podle zá
sad z dob, kdy se o moderních státních úkolech snilo jen
nekolika utopistum?

Za málo penez je ovšem všude málo muziky a tedy
i v ministerstvu unifikací. Zvlášte když k nedostatku
financních prostredku pristupuje také nedostatek po
rozumení u ostatních resortu. Ostatní, bohatá minister
stva se dívají na toho chudického Benjaminka hodne
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Království rozdelené samo proti sobe zpustne.

Zlé zkušenosti z prakse, že ceské obce (mezi nimi Praha) vracely
dopisy nemeckých obcí jen proto, že byly nemecké, neotevreny,
donutily zemský úrad v Praze vydat výnos, který narizuje, že neni
prípustno, aby takové dopisy vracel zrízenec, poverený prijímáním
pošty, nýbrž že akt musí býti vyrízen prislušným úredníkem, treba
tak, že se vrátí. Trpely prý touto praksí jak obce ceské, tak nemecké
znacnou škodu. Výnos vydal zemský úrad, v jehož cele je agrárník.
Ten je podrízen ministrovi vnitra, jenž je také agrárník a politicky

yKMANzop

dosavadních zmenách vypadá. Tak se stalo na pr.
se zákonem o financnim hospodárství samosprávných
svazku, se zákonem o dani z obratu a nekoliká málo
jinými. Ale delo se to dosud jen v prípadech, kdy se
menil nekterý drívejší zákon, vydaný už v ces k 0
slovenské republice. Nestalo se to dosud nikdy,
když se u nás menil starší zákon rakouský nebo uherský,
ac práve zde by to bylo velmi na míste. Nemeli bychom
se spokojovat tím, že se vyhlásí, jak napríšte bude
zníti § 25. toho a toho rak. zákona z roku 1875 nebo jak
bude znít § 18. uherského zákonného clánku XL. z roku
1882. Hned by se mel vždy celý tento zákon se všemi
zmenami dosud provedenými objevit v naší Sbírce zá
konu a celý jeho ceský nebo slovenský text
by mel být výslovne prohlášen za autentický.
je to také vec prestiže parlamentu; za dosavadního
stavu hlasují páni poslanci a senátori o tom, jak bude
znít § 30. toho ci onoho zákona z anno dazumál, ale ne
vedí, jak ten zákon vypadá v ostatních paragrafech,
ponevadž jim jeho text nikdo nedá. Možná, že text toho
zákona videl snad zpravodaj, ukázal-li mu jej referent
z ministerstva. Ale ostatní poslanci a senátori jej mají
shánet? Rozumí se, že jej neshánejí. Ostatne možná,
že i páni zpravodajové - ale nechceme nikomu sahat
do svedomí. Tato nejjednodušší racionalisace by se
mohla zacít provádet soustavne hned.

Ta ostatní by predpokládala, aby se neco stalo s uni
fikacním ministerstvem, když už jednou tu je. jeho
kompetenci by bylo nutno nejak upevnit proti ostatním;
je sice pochopitelné, že každé ministerstvo si chce samo
delat své v~ci, ale ukazuje se, že na nápravu strašlivých
nedostatku právního rádu se pri tom jen zrídka myslí.
V ministerstvu unifikací teprve bojují o své místo na
slunci, ti ostatní už je mají. Snad by se doporucovalo
tem unifikacím místo na slunci rovnou vykázat - at
ukáží, co umejí. Toto ministerstvo bylo zrízeno na re
formu právního rádu; je pak nelogické, nedá-li se mu
dost personálu na to a vecných pomucek a nechají-Ii se
ostatní ministerstva výhradne rozhodovat o tom, co se
v reforme právnlho rádu stane a co se nestane. Minister
stvo unifikací by melo být prímo povereno tím, aby
peclive sledovalo bolavá místa v našem právním rádu
a aby bylo p ov in n o hned pripravit a podat návrhy na
zahojení techto míst. Mela by mu být sverena technická
stránka vyhlašování zákonu, a možná, že by stálo za to,
poverit je provedením zákona z roku 1924 o reforme
verejné správy. Ministerské predsednictvo nechalo ce
lých šest let ležet ustanovení tohoto zákona, podle ne
hož bylo narízeno zrídit komisi pro reformu správy.
Ministerstvo unifikací by to snad neudelalo, ponevadž
má zájem na tom, aby ukázalo, že tu k necemu je.

j. Koláfík.

, zemedelství má na pr. v rozpoctu na
lkrát vyšší dotaci, než unifikace, verejné

vyšší atd. To je pak prirozené, že unifi
inek si nemuže proti nim tuze mnoho
jeho podnety se dívají vetšinou s toho

jim to svými reformními návrhy a nápady
plikuje" a vubec že se jim plete do vecí.

neco delat, a to ti druzí nemají rádi, když
Jiný chce neco delat. Žárlivost jednot
Isterstev mezi sebou je jednou z du

)ofek toho, že s nej akou vecí nelze
out, i když se pri tom se všech stran hlásá

e. To bylo nejlépe videt na osnove zákona
I ministerstev; neni tu místa na podrobný

oho, jak pusobnost našich ministerstev je
I) upravena - nutno se spokojit zjištením,
Acje docela podobná groteska, jako celý náš
• Ministerstvo unifikací vypracovalo osnovu

vnf, jasné a prehledné úprave pusobnosti
b ministerstev; nepochodilo s ní, ponevadž
a si nechtejí nechat sáhnout na svá dosa
ti práva". Takjako se perou o sporné veci mezi
aJa by se i o tu novou osnovu. Následkem
a odpocívá v pokoji; v ministerstvu uni

omu eufemisticky ríká, že "situace dosud ne-
Jsou vzácné prípady, kdy ministerstvo uni
obude uznání i v jiném ministerstvu; tak jako
ávno, když objevilo jeden starý uherský zá
nehož mohlo ministerstvo zemedelství udelat
cestou" výnos, podle nehož se pri doprave

zvlrat z ciziny vyžaduj~, aby se zvírata do
s vnitrnostmi, což bude mít tak od dubna do

a logické dusledky, úcinnejší než jakákoli cla.
prlpad, kdy ministerstvo zemedelství bylo
né, je pouze výjimkou, která potvrzuje pra

ného nevdeku: ostatne musíme ríci, že tento
také není žádná unifikace.

Ite! skoncíme tuto celkovou chmurnou úvahu,
o pravde poznamenat, že ten náš právní gali

nenl nejhorší ze všech, které se na svete vysky
slavie, která vznikla ze šesti právních oblastí,

ém ješte trochu vetší, a také Polsko, jež vzniklo
trojlho práva. Unifikacní problém má i Fran
e zvlášte mrzuté, že nekteré veci jsou v AI
onaleji a moderneji upraveny, než v ostatní
e to vše je útecha dost problematická; ani

, ani v Jugoslavii není hospodárský život tak
Dne rozvetvený jako u nás. Ostatne kdyby
átu to melo s právním rádem podobné jako
né, že našim potrebám tento stav nevyho
by se melo vynaložit hodne úsilí na jeho ná
to vec duležitejší, než se zdá na první pohled:

O výzbroj státu pro budoucnost. Na
oj není treba venovat zdaleka tolik jako na

výzbroj armádní, ale prece jen trochu víceA pak ovšem by bylo nutno, aby prestaly
é potíže, které se staví v cestu reforme práva
Když to nepochopí páni byrokraté, meli by to
politikové. je to také jedna z otázek obecné
átnl.
by se dalo napravit pouhou zmenou dosa

onodárné techniky, to jest vyhlašování zá-
poslední dobe se stalo nekolik prípadu, které

slibem jistého zlepšení. Místo drívejšího ne
O flikovánf, které se omezilo jen na zjištení,
ten toho a toho zákona se mení tak a tak, byl
znovu vyhlášen celý zákon, jak po
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za nej odpovídá mínísterský predseda, také agrárník. Nelze sí myslít,
že by jej byl zemský úrad vydal bez vedomí aspon mínistra vnítra.
Ale pripustme možnost, že výnos nevyvolala rozumná péce o obcany
tohoto státu a o rádné úradování, nýbrž polítícký vliv nemeckých
vládních stran. V tom prípade byl vydán patrne ne se souhlasem,
ale prímo z rozkazu politícky a resortne odpovedných clenll vlády.
Výnos dostal pražský magistrát, což je politický úrad prvé ínstance
podrízený zemskému úradu v druhé a ministerstvu vnitra v tretí
instanci. Výnos byl otíšten ve Vestníku hlav. mesta Prahy jako
obežník pro magistrátní úredníky podepsaný dr. Štulou, a když si
ho všiml denní tisk, pospíšil si týž dr. Štula, t. C. úradující prednosta
pražského magistrátu, ubezpecit Národní listy, že se na praksi
magistrátu nic nezmení, že se bude úradovat jako dosud ve smyslu
ustanovení zákonných i vládních narízení. Dva dny poté dodalo
presidium rady a magistrátu pražského tisku úrední zprávu, v níž
se povidá totéž. Stejné stanovisko jako Národní listy zaujal také
Venkov.

Dejme tomu, že výnos nedbá ustanoveni jazykového zákona. Má
právo podrízený politícký úrad postavit se proti nemu, neprovádet
jej? Soud má právo zkoumat platnost vládních narízení (ne zákonu),
ale politické úrady tohoto práva nemají a mít nemohou. Podrízený
úrad politický musí poslouchat. Udelal-Ii zemský úrad chybu, muže
podrizený úrad prvé instance na chybu upozorni" po prípade žádat
interne rozhodnuti ministerstva vnitra a je-Ii to možno, vyckat
s provádenim narízení až do nového poukazu, nedostane-Ii ho však
nebo trvá-li nadrízený úrad na svém, musi se podrízený úrad podrobit.
Nápravu proti nezákonnému opatreni vlády nebojejiho orgánu bylo
by pak možno sjednat jen v parlamente pomocí odpovednosti vlády,
resp. príslušného mínistra. Predstavte si, jak by vypadal stát, v nemž
by každý podrízený politický úrad a vlastne lady každý úredník
mohl ríci, že rozkaz mu daný je podle jeho soudu nezákonný a že se
jím tudíž rídit nebude. A kdyby to mohl rící každý úrednik, tim
spíše by to mohl rici každý obcan, jehož pomer k vláde je prece
mnohem volnejší.

Nejtežší úkol ve státe je vytvorit a uchovat silnou státní autoritu,
nemá-li se stát rozpadnout. Obcanu v demokratickém státe je ne
snadnejší pochopit, co je úrad a úredník, než tomu bylo v monarchii.
Práve proto je povinnosti všech dobrých lidí, zejména lidí verejne
cinných, aby drželi státní autoritu. Když však agrárníci, pp. minis
terský predseda, ministr vnitra a zemský president, narídí podrize
nému úradu prvé stolice, že se má vládnout tak a tak, a vedoucí
agrární list, dále list jiné vládni strany, ba dokonce prednosta toho
úradu jím reknou verejne, aby je meli rádi, že oni si budou delat,
jak oni budou chtít, pak je to království rozdelené samo protí sobe.

Sil.

Verejné projevy našich sOlldcu.

Aféra soudního auskultanta, který byl odsol!Zen pro schvalování
politické vraždy k pouhé dutce, dala Svazu soudtu podnet k dvojímu
verejnému prohlášení. V prvém odmítá Svaz do nelé útoky na soud
covskou neodvislost, které spatruje v parlamthtní kritice discipli
nárního nálezu, v druhém prohlašuje pak, že prvý projev nebyl
namíren proti ministru spravedlnosti, nýbrž výhradne protí dru
Stránskému. Jde sice o veci verejnosti známé, ale pres to nebude
škoditi, jestliže sí události, jak po sobe následovaly, srovnáme a
jestliže na konec se trochu bliže podíváme na to, jak dalece je opráv
nené rozhorcení našich soudcu. Dojdeme k záv/ru, že jejich vystou
pení bylo neštastné.

Tedy: v cís. 6. II. roc. casopisu "Vlajka", který, zdá se, spatruje
svuj úcel v tom, aby neuveritelnými prímo mchutnostmi, namíre
nými proti Masarykovi, Benešovi a protí t. zv. Hradu vubec, nutil
censora k škrtum, uverejnil mladý soudce clánek "Dokument doby",
v nemž zcela pruhledne je pri priznivé kritice knihy "Fortinbras"
útoceno na Claudyho (Dr. Beneše) a schvaluje le jeho vražda. Došlo
k disciplinárnímu vyšetrování, které bylo v lednu 1931 skonceno.
Soud vzal za prokázáno výslovne, že obvinený mel na mysli
naše pomery a že schvaloval clánkem politickou vraždu (tedy v tomto
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smeru jsou zbytecny pochybnosti p. senátora Dyka, který prohlásil,
že neveri, že by tyto okolnosti soud bral za prokázány). Trest byl
však jen dutka. Následovalo prohlášení ministra Meissnera v parla.
mente, který se pozastavoval nad takovýmto "trestem", a rec
dra Stránského, který vyslovil tytéž námitky proti nálezu jako
ministr spravedlnosti. A nyní se do toho vložili sami soudcové zná
mým ohrazením proti útoku na soudcovskou neodvislost. Prohlášení
neprekvapuje; je nutno konecne verejne již jednou konstatovati, že
naši soudcové jako celek jsou živel krajne konservativní. Reakcní
politicti desperáti nalézaji u nich casto vetší sympatie než nejváž
nejší politikové levého bloku. Není aspon pametnika, že by soudcovské
organísace byly se kdy exponovaly na vec levice, i když byla spra
vedlivá. Na pravicové bolestí jsou rozhodne nekonecne citlivejší. To
plati i o afére Dra Chlubny. Vždyt príslušník nejextrémnejšiho pra
vého krídla je tu souzen pro útoky (trebas nejvýš surové) na mínistra
zahranicí, prislušníka levice. Pri tom otázku tolik diskutovanou, zda
vubec šlo o útok na soudcovskou neodvislost, mužeme dnes nechati

stranou. Dostali bychom se k problému, zda nezávislý soudce má
právo krýti se svojí nezávislostí i v pripade, že se mu deje výtka
(oprávnená) stranické zaujatosti. Ale o to nyní nejde. Chceme uká
zatí na to, že soudcové meli jindy mnohem vážnejší duvod k pokriku,
kdy bylo skutecne saháno velmi durazne na jejich nezávislost, a že
pokrik tento nespustili, resp. spustivše jej, zmlkli ihned po návratu
svých predáku z jediné návštevy u bývalého ministra spravedlnosti.
Jest ješte v pameti rozruch, který zpusobilo pred casem prohlášení
soudcu, že jsou nuceni porušovati zákon, že ministerstvo o tom vi
a že toto porušování zákona schvaluje. Potom soudcové ztichli,
nebot vec byla vyrízena deputací Svazu u p. ministra. Od té doby
ztratili soudci ve verejnosti mnoho sympatií a to tím více, že je ve
rejným tajemstvím, že toto porušování zákona praktikuje se u všech
našich soudu dále. Nebo snad chce nekdo vážne tvrditi, že se u našich
soudu na pr. dodržuje 8denní lhuta k vyneseni rozsudku podle § 415
civ. rádu soudního, praktikují ústni prednesy stran podle § 177civ. rádu
soudního, predpisy o složení senátu a pod.? Nuže, kdo by mohl neod-

. vislého soudce, jemuž jeho nezávislost leží opravdu na srdci, donutiti,
aby soudil zkrácene, na pr. bez prednesu stran, i kdyby ostatni veci
musily trebas rok cekati? Zde mohli soudci rázem vynutiti nápravu,
kdyby byli duslední a dodržovali to, na cem se sami usnesli, t. j.
proste plnili zákon. Jedna recepce v ministerstvu však stacila, aby
zápal opadl.

. Ale Dr. Chlubna, to je neco jiného. Tady je jednodušši príležitost
k protestum. Varovná slova rozšafného presidenta Nejvyššiho soudu
zustávají nepovšimnuta. Levice a nenávidený dr. Stránský jsou
vhodným objektem. Komplikace nastává však tim momentem, kdy
si Svaz uvedomuje, že v parlamente nemluvil jen dr. Stránský, nýbrž
(dokonce drive ješte než on) minístr spravedlnosti. Nic nevadí,
že dr. Stránský mluvil obsahove totéž jako ministr, že rozsudek
podrobil stejné kritice; prichází nové prohlášeni neodvislých soudcu:
Prvý projev týkal se prý jen a jen dra Stránského, chran
Buh, aby se nekdo domnival, že jim byl minen i pan ministr spra·
vedlnosti. To musel Svaz verejne konstatovatí. Zpropadene neodvislý
projev! Ministr spravedlnosti musil jím býtí nesmírne dojat. Pochy
bujeme však, že jej Svazu diktovala vdecnost, za vše, co advokát
Dr. Meissner jako ministr spravedlnosti s nasazením vlastního zdraví
pro zlepšení stavu soudcovského ucinil. I tyto okolnosti zustaly by
jiste nepovšimnuty, kdyby ... kdyby p. Dr. Meissner nebyl práve
nyní ministrem spravedlnosti. Dr. Dr.

Hospodárská povaha afér.

Ozvaly se - jako na povel - v tisku hlasy, že náš parlament,
místo aby vyrizoval otázky hospodárské krise, se zabývá aférami.
Je pravda, že parlament v takových dobách, jako je dnešní, má stát
na stráži a má se chápat každé iniciativy, každé priležitosti pomoci.
Ale nutno doznati, že jeho struktura neni podle toho: parlament se
dávno vzdal vlastní iniCiativy a preložil ji do výkonných výborll
stran, a jelikOŽ práve v tak obtižných dobách hospodárské tisne
všechny iniciativy stojí penize, stal se nejvyšším iniciátorem ministr
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, a jeho schopnost je omezena možnostmi rozpoctovými.
tedy každý pomocný podnet miliony rozpoctu a úhrada pro

je dane.
výtky, jež se parlamentu cinily z prehlížení otázek hospodár
na prospech tak zvaných afér, prezírají jednu závažnou

techto afér: i ony jsou rázu hospodárského, ba možno ríci,

pflznakem poklesu hospodárského žívota. Kdyby byl hospo
!lvot normální, neukazovaly by se ani takové zjevy, alespon

takovém poctu. "Aféry" (mimo aféru Perglerovu) mají pozadí
ké a jejich vážné vyrízení muže zejména hospodárským

pHnésti prospech. Týkají se skoro vesmes zásahu do hospo
otázek, zásahu nezdravých a neprípustných. jsme tak

,fe každá hospodárská záležitost se dostává do ovzduší, v nemž
pn1beh se znemožnuje, umrtvuje, v nemž se bere chut
vostL A to že by nebyla také práce v zájmu hospodárství?

v podnikání soukromé nebo verejnosprávní, jednotlivce nebo
ti, než se za drrešnich pomeru priblíží uskutecnení, je zdržo

Intervencemi jednotlivcu a stran, a to s takovou dusledností,
molno ficl, že u nás není uskutecnitelný jediný obchod bez takové

laciné Intervence, a že každé podníkání podléhá politícké,
dani, než na ne dopadne legální zdanení státni. A to že by
otázka hospodárská? Vec jde však dále. Ve velkém poctu

Ja1uf nejde jen o takové zdanení intervencní jednou provždy.
váme se s podniky, jež byly umožneny jen tím, že podnikatel
podnikatelská spolecnost vzala (ponevadž musela) politíckého
enta za spolecnika tichého nebo verejného, nebo že tím spolec
je ta neb ona politická strana, pri cemž se nedá zjístít; co pri-

e z podílu strane a co jejímu zástupci. Podníkatel prejímá rísiko
káni - podíl na rísíku politický cinítel-podilník nemá.

jate dále: jsou podníky obchodní, jež vzníkly z íníciativy po
ch stran, vlastne z podnetu podníkavých straníku, kterí si

h1edaji nepolitíckého cínitele jako štítl Ovšem jen v prípadech,
jde o obchody se státem. Ty se vubec nedaji provádet bez poli
spoluúcastí. Zažili jsme prípady, že se v nedeli "na sjezdu nové

Itrany" tato strana ustavila a v pátek nato založila obchodní spo
ost pro urcíté dodávky státu! K jakým až nestydatým pod

IIIktm tento systém vede, videli jsme pri posledním pokusu zridítí
dovomi spolecnost nemeckého uhlí, která byla znemožnena jen

rem berlinským. U nás bylo už všecko pripraveno, všecko all
t pro tyto nemravnosti! A to že by pak ocišfování techto po

en1 nebylo hospodárskou otázkou?
Vlechen obchod a prumysl sí nariká na vysoké dane a podává

rekursy. Financní mínístr ukazuje na špatné placeni daní. Protí
politickému zdanení však není rekursu, to se musí platit bez nárku

bez odmluvy. To je stav, který znamená pokles morálni, stav, který
musl nakonec vymstít na všem hospodárském dení. Tento stav

,,aférou", a snaha po jeho odstraneni je nejvážnejšim hospo-
kým problémem. jak úzce, je spiat s hospodárskou krisi, s ne

-.estnaností se špatným placením dani, to tuši jen zasvecení. H.

Generál bez vojska.

Do "Fronty" napsal p. St. Nikolau, který by jiste vyhrál kon
ci, vypsanou na nejprázdnejší nacionalísm, clánek pod titulem

Odtmulo". Beduje v nem tak, že nám to pripominá vetu, kterou
cetli v jednom anglickém románe: "beduje jako bedoval job,

Irdyt byl v nejlepší forme." Žal páne Nikolauuv vzbuzuje ta sku
ost, kterou prozíravejší lidé než on ovšem predvídalí už tenkrát,

jate Václavským námestím táhly vecnými se zdajíci davy,
testující proti nemeckým filmum: nacionální Praha už proti
«kým fílmum neprotestuje, nýbrž pilne na ne chodi, ap. Nikolau
til mnoho z duležitosti, které se tešil ve dnech filmových dem on-

• Ciní tedy. nyní ve "Fronte" tyto horko-trpko-kyselé po
: predvádení nemeckých filmu v Praze mohlo by nás (jak

á z kontextu) "vrhnout zase tam, kdejsme byli pred svetovou
" (p. Níkolau v proroctví vždy radeji trochu nadsadi než pod-

i hrozl nám "být zase podnožím energíckého a cílevedomého

souseda" (protokoly sionských mudrcu o tom, jak židé zamýšlejí s
podrobit svet, p. Níkolau už dávno necitoval); "jak se chová naše
verejnost k nemeckému filmu? Slovo ,tupe' je slabé"; "vetšina bío
grafu hraje filmy výhradne nemecké"; ceští lidé si doma zpívají ne
mecké odrhovacky, nekdy také v baru, a tim osmelují se i "žídovští
a madarští kluci" ty odrhovacky zpívat (tohle patrí do Poláckova
"Žurnalistického slovníku": Kluci jsou výhradne židovští a ne
mectí a madarští; ceští klucí neexistují); bylo slíbeno, že poeet ne
meckých filmu bude omezen; "zemský úrad ukonejšíl verejnost (roz
umej: ukonejšíl p. Nikolaua), že na to bude dOhlížet; a výsledek?
Nehorázná ostuda"; níc se nestalo; nejvetšími vínníky jsou naše ná
rodní a kulturní ínstituce, které mají biografické licence a dovolují
hrát nemecké filmy (ve výpoctu provinílých biografu vynechává
p. Nikolau patrne nedopatrenim nejvlastenectejší biograf "Národ",
který dlouho posíloval národní kulturu predvádenim amerických
krváku a ted toho už také nechal a hraje nemecké filmy a shání
publikum inseráty v nemeckých novinách); biograf Alfa predvádel
amerícký pacifistiaký film "Na západní fronte klid" dokonce "s do
provodem kýchavé Ligy pro lidská práva" (hnus p. Nikolauuv ne
vzbuzují tedy jen .Inemecké operety, nýbrž i americký pacitistický
film a Liga pro Ii\dská práva, kterou rízne nazývá kýchavou, na
kaziv se asi od s\iého redakcního kolegy p. Borského ráznosti re
servního dustojní~':I); nemecké filmy "podlamují národní cit, šírí
lhostejnost ... , a státni správa na to hledí se založenýma rukama";
to vše dohromady,) krátce a dobre receno, jsou "policky ve tvár

našich predku" (poljícek ve tvár stranické tendencí p. Nikolauove
ani nepocitajic). \

Tohle všecko domromady je tedy náramne ulekanecké a postrá
necké vlastenectví. 'Nepromlouvá tu k nám síla, nýbrž slabost, která
jen používá sílných slov. Kdybychom opravdu byli takový ubohý
národ, aby nás ne~lecké filmy mohly vyvrátít z korene, pak nám
vubec není pomocí.~ Panu Nikolauovi nelze vytknout žádnou chybu
v pozorování: oprav du se nemecké filmy hrají, opravdu je na ne ná
val a opravdu sliby, nebyly dodrženy. Pan Níkolau je však generál
bez vojska. jeho vrl,jáci, kterí v ríjnu ješte tak poslušne provádeli
každý podnet "Nár ldní Politiky", desertovali a sedí v biografech,
kde se hrají nemeck _ operety. V ríjnu pan Nikolau myslil, že je pá
nem davu. Dnes vídí , že není. Salebný ty dave!

Zajímavá je poz·· ámka, kterou k clánku p. Nikolaua pricinila
redakce "Fronty". e to poznámka uklidnujicí, redakce vyznává,
že nebezpecí nemec ých zvukových filmu nevidí v barvách tak
chmurných. jestliže "Fronta" delá uklidnujicí poznámky, pak je
zrejmo, že vládne kl· d tak hluboký, že sama "Fronta" nemá nadeji
jej porušiti. Uklidn ,je tedy klid. Ale jak prišel tak veliký klid po
tak veliké bouri? T rdili jsme již za demonstraci, že nikoliv nechut
k nemeckým filmum vehnala cást pražského lidu na ulice, nýbrž že
tato cást lidu stala s . materiálem pro boj mezi politickými stranamí,
presne receno tehdy ateriálem pro útok p. Stríbrného a národnich
demokratu protí nár dním socialistum. Bez stranických politických

režiséru by rozcilení ,árodní Prahy vubec nebylo. Kdyby toto nebylo
pravda, kdyby hne" proti nemeckým filmum byl skutecný, jak
bychom si mohli vysT~etliti tento naprostý a tupý (jak praví p. Ni
kolau) klid nyní, kd ~ž se hraje daleko vice nemeckých filmu než
kdykoliv pred tím? (:ož už Praha není vlastenecká? jest, ale poli
tícti režiséri mají pln~ ruce práce jinde, a proto nevznikaji dustojné
a spontánní projevy ;rozhorceného ceského lidu. Ano, polítika je
umení, a sice je ze všech umení nejbliže umení dívadelnímu.

Dovolili jsme si n~zvatí nacionalismus p. Nikolauuv prázdným,
máme tedy povínnm,t formulovatí ve veci nemeckých filmu stano
vísko nacionalismu positivního. Tu musíme zase jednou opakovati,
co se nám už protiví stále a stále ríkat: není jiné pomoci, než dnešní
špatný ceský film vystrídat dobrým ceským filmem. Dokud toto se
nestane, každý vlastenec prolévá slzy nadarmo. Bylo by proti pri
rode nutítí lidi, aby chodili na neco, co se jim nelíbí a co se jim do
konce duvodne nelíbí, protože je to zrejme špatné. Ceské publíkum
nechodí na domáci filmy, protože má docela potešitelnou dávku
vkusu. S tím se nedá delat nic jiného, než zlepšit ceský film. To by
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byl kus positivního nacionalismu. Nacionalism prázdný spokojuje se
požadavkem: výhradne ceské odrhovacky! S filmem to není jiné než
s látkami a jinými výrobky: rozhoduje kvalita, ne puvod. Nikdo
nebude odebirat špatné zboži z vlastenectvi. Kdyby tedy p. Nikolau
chtel neco opravdového podníknout proti nemeckému filmu, místo
necinného lamentováni, vynaložil by všechen svuj vliv na to, aby se
ceský film delal dobre a aby nepusobil obtíže divákovu vkusu a bolest
jeho rozumu. Konkretne receno, staral by se o to, aby z ceské fil
mové produkce zmizela ta vrstva lidí, která nám tu už po dvanáct
let delá špatný ceský film, a aby byla. vystrídána lidmi novými,
od nichž bychom mohli neco ocekávat. Od toho, co tu jest, už ne
ocekáváme niceho. Není žádné nadeje, že na poli, na kterém dvanáct
let nic neroste, najednou neco vyroste. Nikde nerozhodují osobni
známosti tak jako u našeho filmu; nikde nejsou klikarství a osobni
korupce tak vyvinuty. Herecký materiál zrejme ménecenný obtežuje
nás už dvanáct let na plátnech svými postavami jen proto, že ten
se zná s tím a ona s oním. Ceský film je zatím rodinná záležitost dvou
nebo trí stolních spolecnosti. Videli jsme nekteré nové akvisice
a ríkáme si: cím dále, tím hure. Dokud tohle se nezrneni, nikdo se
nesmí 'Uivit, že ceský film to na celé cáre prohrává proti nemeckému.
Bylo by také zlé, kdyby neprohrával: byli bychom lidmi beze všeho
vkusu. -fp-

Na opacných frontách;

Karel Horký nám, dvema Capkum, ve Fron te nehorázne vynádal;
vyplachova! sí už ústa jinými lidmi, a my jsm· od Karla Horkého
neco takového cekali už dávno, kdy se spOkOjO,~1jen rejpánim. Po
vidá, že jsme dvornimí zamestnanci, a naznac je, že jsme od toho
"dvora" nejak honorováni. Je-li o tom Karel H rký presvedcen tak,
že se nemuže zdržeti, aby to nenaznacoval, nec'lce-li se tedy chovat
tak, jako sprostý pomluvac, mel by jednou ja ne ríCí, co kdokoliv
z nás od státu nebo od Hradu vlastne dostal. echt si nás kdo chce

posuzuje jakkoliv, to jedno se nám musí pri ati: nikdy jsme od
republiky ani od "Hradu" nic pro sebe nežád~li a tedy také nikdy
niceho necekali. I necitime se v techto pro jiné ldi tak smerodatných
bodech nicím zklamanými, opomenutými, nebo odstranenými a
nemáme nejmenších pohnutek štváti pro své o' bni zájmy a ambice,
ci nejak se mstít. To je ten prostý a prirozen~ duvod, proc stojime
na opacné fronte, než je Fron ta Karla Horké a lidí jemu blízkých.
Nevynáší nám to nic, než útoky toho druhu, o akém je tu práve rec.

Karel Horký uzavirá svuj útok hysterický výkrikem: "Bratri
Šaškové, jestli Vy predstavujete ceskou národ í duši a ceskou kul
turu, potom bylo by lépe poslat Beneše ke S jencum se vzkazem,
že jim tu svobodu uctive chceme vrátit. A sár by si tam mohl zu
stat!" - Horký psal s takovouto svou zlobo už i o docela jiných
a lepších lidech než o nás, a my se nijak ned níváme, že bychom
my predstavovali ceskou národni duši a kultu u. Ale tu lze u Karla
Horkého necemu verit; skutecne to u neho nekdy vypadá, jako
kdyby ze zášti k nekterým lidem tu svobodu 'htel už - a snad by
se pri tom choval i uctive - vrátit. Ovšemže y to nebyl Beneš, kdo
by tohle vyrizoval. Josef Capek.

S cím souhlasíme.

Nej posl ušnej ší in telektuálové. ""F iblíživše se komunis

tické strane, ztratili levi intelektuálové svu, individualismus. Jsou
vrstvou, která nejvnímaveji a nejhorliveji orientuje se podle usne

sení rozhodujicích instancí strany. Je ku POd~U' jakou disciplinova

nost, jaký oportunistický smysl pro okam2 é potreby a nutnosti
strany projevuji tu intelektuálové. Komuni, ická strana nemuže si
stežovat, že by mela se svými intelektuálYI vetší politické potíže.

Intelektuálové byli vždy prvni, kdo prispechal prisahat na objektivnisprávnost nových smernic strany, které se zro~ily z docasných potreb
strany nebo sovetského Ruska. "Strana mi konec koncu vždycky
pravdu," pravi za ne S. K. Neumann. Celou generaci intelek
tuálú vychoval Trockíj, svým charakterem a literárností svých pro
jevu jim nejbližši; byl pro vetšinu z nich vtHnim bolševictví a snah
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ruské revoluce. Intelektuálové byli první, kdo vereJne odprisáhli,
že Trockijje kontrarevolucní pes, když sekretaríát ruské komunis
tické strany shledal, že je pro stranu užitecnejší, aby Trockij byl
exulantem, než aby byl lidovým komisarem. Tak lehce zrekli se
i Zinoveva, Radka i Bucharina, tak se zreknou i Rjazanova. Ani je·
diný z nich nemuže poukázat na to, že by byl nesprávnost jejich
názoru vytkl dríve, než uznal sekretariát za vhodno použít proti ním
admínístrativních opatreni. Intelektuální život levých pohybuje se
v rámci usnesení posledního sjezdu. Klícem k pochopení tohoto zjevu
je z velké cástí zpusob, jakým se títo íntelektuálové k sociálnímu
radikalismu dostávají, a charakter jejích pusobeni. Jen u mizivé
menšiny je to trídní uvedomení: príslušnost ke tríde nedopouští vzniku
strachu, že se se svými názory dostanou do rozporu se zájmy trídy.
Proletariát nemívá ve svém stredu horlivcu tohoto typu a nemá aní
tolik íntelektuálni pružnosti, aby mohl kacerovat své hledisko ze
vcerejška; jeho údelem je zdlouhavejší, ale jistejší cesta sociální
zkušeností (jež ovšem také má své chyby). Levi íntelektuálové valnou
vetšinou príšli odjínud než z politíky nebo z výrobního procesu.
Nikdo z nich nedošel k sociálnímu radíkalismu jako národohospo

dár. Cesta k bolševísmu vedla u mnohých z nich poesii a literaturou.
Rada z nich dekuje za svuj obdiv k sovetskému Rusku otrásajícimu
dojmu, kterým na ne púsobil traktor, který po prvé v živote spatrili
na plátne biografu v ruském filmu. Poucky jsou stalinské frakce
namnoze prvnim systematickým poucenim, kterého se jim dostává
o politícké a sociální skutecnosti. Ochotne prijímají jeho principy
jako hotové smernice; nebot hloubka poznání sociálni skutecnosti
je u nich nepatrná a jeho metodické propracování pusobí na ne dojmem
vedy. Celé hnutí "levé fronty", pokud se projevuje publicisticky, má
ráz diletantismu. O svetových diplomatických úkladech proti
sovetum, o intrikách Anglie v Indii píše s odbornou dustojnosti 
cerstve získanou cetbou "Imprekoru" a "Komunistísche Internatío
nale" - muž, jemuž výchova, zvyky, povahové založení a prostredi,
ve kterém je doma, zabranují, aby poznal rodné Nezvestíce. Cím je
která otázka vzdálenejší životu a bezprostrednim zájmum ceského
proletariátu, tím usilovnejši oblibe se teši. Hnutí levých intelektuálu
nedalo ceskému proletaríátu ani jediné vetší odborné práce o jeh?
minulosti a prítomnosti, dalo mu však horu dumyslných esejí o Cíne,
o Burjatech, o sarancí ve strední Asii, o pusobení severoamerického
kapítálu v Argentine atd. Tam v dáli za horamí je sovetské Rusko,
které gigantícky rodí nový porádek, a hojná propagacní literatura
umožnuje popísovat bez námahy stohy papíru moudrostmí z druhé,
ze tretí ruky." . ( "Nová svoboda".)

'"

Kdo je vinen? "Každý vnitropolitický boj prináší klasifikacní
smerníce do celého národa. Rozdelí dúsledne a logicky svým poli
tíckým významem národní kolektív na dva tábory. Vídeli jsme to
názorne, když padlo rozhodnutí o vyloucení Stríbrného na brnen
ském sjezdu. Tehdy v nekterých pražských redakcich nechteli uve
riti telefonu, když došel výsledek. Ale prišla nová událost politická.
Dr. Stránský vystoupil s dukazem, že "muž 28. ríjna" na zacátku
války nabízel své služby místodržitelovi. Ve známých redakcich
pražských opet nechteli veriti. Ani fotografie úredních aktu nestacily.
Nestacily ani soudu, byly tedy dodány originály. Dr. Stránský byl
osvobozen. A hle, jak reagovalo národne a státotvorne precitlivelé
svedomí našich intransigeantních? Jirí Stríbrný dostal jenerálni
pardon. Každý praktický psycholog mel by si položiti otázku: Jak

asi tato skutecnost pusobila na viníka, jenž snad - pripustme
to i v tomto prípade - nekde hluboko na dne duše, kde se skrývá
ono éterické a beztvárné jsoucno, jemuž se ríká svedomí, citi1 tíhu

mnoha centu? Když pred brnenským sjezdem v léte Jirí Stríbrný
se dovedel, že jsou známy doklady o jeho zákroku u mistodržitele,
zhroutil se a podlehl nervovému záchvatu. Zbytecne - rekl si asi
po procesu, v nemž byl Dr. Stránský osvobozen. Vždyt významné
žurnály, predstavující velkou cást naší konservativní spolecnosti,
nezakrývaly svých sympatií k muži, jenž na pocátku války nabízel
své služby pražskému místodržiteli. Cynismus vyhrává - takové
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Proc levice?
I.

Radikální s~etové názory, pravicové a levicové, jež
. stav.í proti sob~vdve skupiny lidí, nepocítají oby

ceJne s Jednou mahckostí: se svetem, jenž už peknou
chvíli stojí a mel také již dost casu, aby nabyl urcité
podoby. I v našich myšlenkách kdysi tento svet hrál
jen podružnou úlohu, zanikaje zcela ve své nepatrnosti
pred velkostí našich idei. Pristupovali jsme k nemu
s odhodláním, že zboríme jeho zpuchrelé rády. Postu
pem casu toto odhodlání v nás ochablo - nac to za
pírat. ~ejsme. se svetem stále ješte spokojeni, ano,
Jsme s mm stejne a snad více nespokojeni než v dobe
mládí, kdy nás velká myšlenka, at vlastní ci cizí, nadchla
k nicivé nenávisti. Cím to je? Patrne tím, že dnes jsme
nejen nespokojeni se svetem, nýbrž i jím znepokojeni.
Že se k našemu pohrdání jeho zlorády pridružila sta
rost o jeho osudy .

Pokud mohu mluvit za sebe, pamatuji se, že jsem
v oné dobe, kdy jsem se na svet chystal s holi v ruce,
mel ze sveta pres všechnu nenávist a zlost dojem znacné
sily a odolnosti vuci každému útoku. Byl jsem presved
cen, že svet stojí špatne, ale stejne jsem byl presvedcen
že ~tojí .a že stojí dokonce velmi pevne. Myslim, že tent~
dOjem Je obecný a že práve on to je, jenž podnecuje
mládí k tak urputné nenávisti. Mládí spatruje ve svete
silného neprítele, jenž snese nejprudší rány, a jejž lze
ranami napravit, aniž bychom jej tím zároven odpra
vili. Že to je pacient, jenž však není tak oslaben svou
nemoci, aby již nebyl schopen radikální operace. A pak,
mládí dovede svet videt ješte stejne odtažite, neurcite
a pomyslne, jako život, do nehož se chystá vstoupit a
o nemž celkem ví velmi málo. Svet, to nejsou pro ne
prítomní lidé, to je v nejlepším prípade trochu mys
tické lidstvo, jez žije od veku do veku a v nemž se ztrá
cejí prítomné generace, nerku-li jednotlivci. Dnešní
lidé jsou jen materiál, z nehož se staví budoucnost
príštích generací. Tak nejak jsme to chápali kdysi i my.
. Case~ jsme toto presvedcení ztratili. Naše generace
Je ztratila ovšem zejména za války, kdy videla paci
enta, na nemž práve chtela vyzkoušet svou smelou
chirur~.ii, '! vb.o~estech.!jež dale~o predstihovaly naši
fantaSII. Vldeh Jsme, ze stavebm materiál pro budoucí
generace má také svuj život, svuj osud, svoje cile a
urcení, jehož se chce dožít a jež náhle bylo tragicky
zvráceno. Pozorovali jsme, že pacient, jejž jsme chteli
radikálne lécit, je nemocnejší než se zdálo a méne
09,olný~ než js~: predpokláda~i. A videli jsme prede
VSlm, ze umlram generaci, naseho domnelého staveb
ního materiálu, je strašné. Získali jsme paradoxní zku
šenost: chteli jsme rozbíjet svet, dokud jsme verili
v jeho. s~lu, a zaca.li jsme si to rozmýšlet, když jsme
poznalI, Jak slabý Je ve skutecnosti. Uklidnili jsme se
takrka jeho vlastní anarchii, jež naši nenávist prome
nila v znepokojení a starost.

Opustili jsme svuj radikalismus, a podle nemenných
pravidel novinársko-politické terminologie, jež nezná
nic než výstrednosti, stali se z nás reakcionári nebo
jak se dnes na krajní levici ríká, sociálfašisté. Komu:
~istick~ vlna, jež prošla svetem a pod jejímž vlivem se
I pravIcové strany staly prístupnejší sociálním poža-

AKITILop
Jan Miinzer:

*

*

sl muž 28. ríjna po prohraném procesu s Drem
ráno ke snídani mu byly predloženy pražské žurnály.
pochopiti obraz politických zásad, které si vytvoril

na predsednický stul poslanecké snemovny kradený
, I.e poslanec takto verejne pred celým parlamentem

ítcastenstvi na krádeži? Budme trochu psychology.
cIoIta1oaž dosud nejen odpušteni, nýbrž casto i potlesku
lumá1ech, - nedivme se, že hlasy tohoto druhu vyvo

posllu tam, kde se mel projeviti obezretný odstup.
, le ten, jehož nervy se prece jen ozvaly pri prvním

hranici mezi dobrým a zlým, mezi dovoleným a za
úkonným a nezákonným a že si dusledne vytvorí

je we, co slouží vlastnímu prospechu a vlastní osobe."

(Poslanec K. Moudrý v "Sobote".)

ezamestnanost. "Za hlavní pricinu nezamestnanosti
ku považovati pomerne nízkou životní úroven a tudíž

• Proto politika, jíž holduji nekteré kruhy zamestna
je! se projevuje v úsilí o snížení mezd, pusobí neblaze.

obl k dalšímu snížení nákupu, tudiž spotreby a stup-
tuanost, která sama v sobe obsahuje již neproduktivní

tlm, že vyžaduje podpory nezamestnaných, a jednak
opnost nezamestnaných je znacne omezena, zvlášte

ajl bez podpory vubec."

(R. Tayerle v "Odborovém sdružení ceskoslovenském".)

rozhorcení senátora Dyka. "Jsou to dobrí národní
ktefl s obavou pozorují, že v Národních listech není vše
když politické pero svereno jest básníku Víktoru Dykovi
pIIIá moc k morálnímu rozhorcení. Zacal skromným

enlnám panu presídentoví s méne skromnou gratulaci,
u rozvoji republiky jak jen možno príspel, aby zjev

ým soudem a pred budoucností zustal Cístý". Neín
., trpeliví a duveriví, nedovedou pochopit, že v Ná

nenl nikoho, kdo by dovedl v klidu a s rozvahou za
ovIsko k soucasným událostem, zvážít svá slova a do
význam pro vývoj stranické politiky. Senátor Dyk to

Velmi jest na pováženou, když všechny spory spojují se
vášnivosti, s podezíráním a obvinováním, které vesmes

é Informovanosti ve verejnosti vyvolává pochyby,
e se v právním státe. Domníváme se, že prá ve z rad ná

kraele by tyto pochyby nejméne mely býti podnecovány.
známo, že dobrovolný ochránce verejného porádku na

1Ia nefll dobra. Kdysi lámalo se kopí pro Gajdu, pod po
cký Lech a vychoval se pri tom dobrý kádr volicu -

JDi opet láme se kopí pro Perglera, pro Stríbrného a za
do fronty, v níž bude tvoriti pouhý predvoj útocných

Stflbmého. Velení jest svereno Viktoru Dykovi, po
lene, jak si patrne strana preje. Zdali s rozmyslem

•jest již vedlejší, jen když smer jest dán. Konecne Dykuv
Dru Kroftovi. jakou logikou pricházi Viktor Dyk k do
Ittanlcká vášell zasáhla muže tak strizlivé rozvahy? Pro

ce Krofty o pomeru mínisterstva zahranicí k voleb
bylo jasné a urcité. Ovšem pan setÍátor Dyk neveri a

Stríbrného obvinuje ze stranické zaujatosti muže,
tku strany i svého pusobení v zahranicním ministerstvu

Ittany národne demokratické a znám jest svoji naprostou
, objektivností a vzácnou otevreností. Ovšem napovedi

o stací, aby pronášen byl soud. Až prejde rozcilení,
se klepy a pomluvy, poznáme, kolik takovíto obránci

ého vnesli v náš politický život a komu prospeli. Velmi
, že strane národne demokratické."

("Demokratický stred".)
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davkum, ucinila z nás bezmála pravicáky. Protože jsme
odmítli radikální rešení krajní levice, jež v Rusku sku
tecne zborila zpuchrelý rád, byli jsme náhle temito ra
dikály, kterí verili, že ruský príklad je proveditelný
i v Evrope, odkázáni do tábora pravice .. Jak to zne
pokojovalo generaci, jež tímto odstrcením do prava
byla nejvíce postižena, ukázala anketa "Proc nejsem
komunistou?" provedená práve v tomto liste. Pro nás
všechny bylo dojista neco znepokojujícího v tom, že
nekdo jiný provádel ve skutecnost myšlenku, o níž my
jsme kdysi snili. Ostatne, kdo by mohlo sobe ríci, že se
ho ruský prevrat nedotkl hluboce a nekdy až podma
nive? Snad jen ten, kdo nemá ani špetku historického
smyslu, kdo pro povídání sousedu neslyší hlas dejin
a komu se dejinná událost rozdrobí v nekolik novino
vých clánku a glos. Nevidíme proto potrebu, abychom
zapírali, že ruská revoluce a naše vlastní zmena sta
noviska nás znepokojovala a zamestnávala naše sve
domÍ. Tázali jsme se sebe samých, neprešli-Ii jsme snad
opravdu nepozorovatelne na pravici, stojíme-li ješte
vubec na levici, trebas ne na jejím krajním krídle.

Nemá rozhodující význam, jaká je naše vlastní
hmotná situace. Mezi socialistickými vudci nebyl Las
sale jediný bohác a prece snad, jak alespon doufám,
nebyl ješte vyhlášen za sociálfašistu. Ale pres to, že
tyto hmotné pomery nerozhodují, mužeme o sobe
témer všichni bez koketerie ríci, že jsme chudáci bez
majetku, odkázani na práci svých rukou nebo mozku.
Naše chudoba ovšem znamená stejne málo príslušnost
k levici jako by naše zámožnost znamenala príslušnost
k pravici. Vždyt i na pravici, u nás i jinde, je mnoho
chudáku, a je na pr. známo, že práve zproletarisovaná
inteligence tíhne k pravici. A náš pravicový tisk také
není, pokud známo, redigován milionári. Prícina je tedy
patrne jinde než v majetkových pomerech, což znamená,
že bychom nevedeli ci nechteli vedet, že pro mnohé
príslušníky pravice je tato príslušnost prostredkem
k zlepšení vlastních pomeru.

Jaká je tedy naše ideová situace a proc stále se ješte
hlásíme k levici? Prekonali jsme anarchismus, pro
tloukli jsme se nihilismem, prežili jsme hruzy války,
videli jsme poválecné utrpení sveta a vymanili jsme se
z poválecných zmatku, pozorujeme pozvolnou kon
solidaci, ale zároven i mraky na obzoru. Byli jsme vzdá
lenými a prece ne neúcastnými svedky ruské revoluce,
pak fašistického prevratu. Po revoluci trídní prišla
revoluce národní, a nyní stojíme mezi príbojem Kolek
tivismu a nacionalismu. Neveríme, že trída obrodí svet,
a neveríme, že jeden národ sám se muže spasit, zejména
ne tím, že by sám sebe neustále ujištoval, že je národem,
což mu prece nikdo neupírá. Veríme, že ve svete je príliš
mnoho bídy, aby bylo možno ji nepozorovat, a že jí je
také príliš mnoho, aby mohla být odstranena formul
kou, jejíž užití by znamenalo experiment s nepredsta
vitelne velkým risikem. Veríme, že myšlenka sociální
spravedlnosti sama svet nespasí, že je treba lidí, kterí
ji uskutecní. A veríme, že toto uskutecnení je možné
ruznými zpusoby, budou-li jen všechny ovládány spo
lecným cílem, a že nikdo nemá patent na spasení sveta;
že tato politická myšlenka má svou nepolitickou a vše
lidskou stránku, že k jejímu provedení je treba prede
vším lidí a lidskosti, ne pouze straníku a stranickosti.

Pokud pracujeme v politických stranách nebo v tes
ném styku s nimi, deláme to s vedomím, že ani naše
strany nemají onen patent na spasení sveta. Ale pracu
jeme-li v stranách socialistických, deláme to z vnitrní
a nepotlacitelné nutnosti, ano, z vernosti k nekdejšímu
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radikalismu, jehož cíle hlásáme dnes jako dríve, ale
jehož metodu jsme zavrhli. Zachováváme si jeho zá
kladní tendenci pro celý život, protože v našem vedomi
nevybledla a nevybledne predstava bídy našich bližnich,
a ovšem také proto, že žádný z nás proti ní není po
jišten. Naucili jsme se strízlive uvažovat a veríme, že
ani príslušníci pravicových stran nejsou netvori. Ve·

ríme, že i oni cítí s lidmi a že i oni mají ideály, netýka
jící se jen jejich vlastních osob a osudu. Ale neveríme,
že si bídu lidí predstavují s tak palcivou naléhavosti,
jaké je treba, aby ji bylo možno zmerit, že ji vnímajl
jako viditelnou, tíživou a neodbytnou skutecnost ve
svém nejbližším okolí, jako strašné nebezpecí, ohrožu
jící tisíce a statisíce tech, kterí také tvorí národ, o nemž
tyto pravicové strany blouznívají. Snad zavlrají jejich
príslušníci oci pred skutecností, snad nemají dosti fan·
tasie, aby ji chápali jakožto skutecnost, snad, a pak je
již obvinujeme ze sociální netecnosti a bezcitnosti, ji
takto ani nechtejí chápat, aby se zbavili neklidu. Prícin
muže být mnoho, ale v podstate je jen jedna, ta práve,
jež nás delí do dvou táboru, pravého a levého: úcast na
utrpení ostatních, ne jak je líceno v sentimentálních
románech ci agitacních recich, nýbrž tak, jak je všichni
denne na potkání vidíme. V tomto postoji je snad velmi
mnoho naivnosti, jako ve všem bezprostredním a prímo
carém. K této naivnosti se však neprestaneme hlásit.

J. Teichman:

Osudy nemeckého negativisty.
v.

Rozhodnutí mírové konference o nárocích Nemcu
v zemích ceských melo pro posici dra Lodgmana ne
blahé následky. Ve schuzi rakouského Národního shro
máždení 24. zárí 1919 mluvil Lodgman, jako zemský
hejtman pro Deutschbohmen, naposledy. Promluvil,
aby celému svetu ukázal, smutek Nemcu z Ceskoslo
venska nad ztrátou nadejí, jichž se do poslední chvíle
drželi. Pravil, že "všechny predpoklady pro pokojné
spolužití obou národu byly zmareny ceskoslovenským
postupem". Nyní je prý "vecí ceského lidu, aby uva·
žoval, jakým zpusobem možno zmírniti rozhorcení, jež
se Nemcu, zejména v posledních mesících, zmocnilo
pod tlakem politického bezpráví a v stonásobném zná·
silnování". A pokracoval:

"Nemecký národ ješte jednou protestuje pred celým vzdela

ným svetem proti znásilneni svého práva sebeurcovacího! Nikdy
se nevzdá myšlenek na vítezstvi techto ideí! Nebyl zrízen žádný
stát národní, nýbrž stát národnostní, jako bylo staré Rakousko.
Z této skutecnosti musi býti nyni vyvozeny politické dusledky.
My právne vstupujeme na pudu ceskoslovenského státu teprve
dnem ratifikace mírové smlouvy... V hlubokém pohnutí se
dnes loucíme s republikou nemecko-rakouskou a se svými bratry
ve Vídni a v zemích alpských ... Jsou to ruce lidí smrtelných,
jež vrážejí hranicni sloupy do vecné zeme. Ale národové jsou
pevní a jednotní jako zeme, kterou obývají. .. Budeme v bu
doucnu státi na území dvou ruzných státu, avšak zustaneme

spojeni jazykem, myšlením, kulturou a národním uvedomenim!"

Po tomto slavnostním aktu mel Lodgman v úmyslu
odejíti do soukromí. K tomu ho primely zejména hlasy
jisté cásti nemeckého tisku, který zpusobem málo vy
braným mluvil o jeho blamáži, který prý ho nadobro
strhla do politického propadlište. Ale na prosbu cel
ných politiku a nemeckých korporací z Cech znova se
ujal vedení nemecké politiky, chystaje se k novým zá-
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6m. Po amnestii presidenta republiky vrátil se do
h a usídlil se v Ústí nad Labem. Prvním jeho pro
em na pude Cech bylo, že ohlásil vybudování jed

tné fronty všech nemeckých politických stran, pri
mf - jak výslovne prohlásil - zejména spoléhá na
dce nem. soc. demokracie, svého bývalého námestka
,\rade zemského hejtmana, josefa Seligera, v nemž

vidí "osobnost mající potrebné pochopení pro velké
odnl dle nemecké". Svou další politickou cinnost

republice ucinil však závislou na podmínce, že ne
ecké obcanstvo se semkne v pevnou organisaci a zvolí

za svého vyjednavace s csl. vládou a za tlumocníka
styku s vládami zahranicními. Této záruky se mu

ké v plné míre dostalo. Lodgman proto nastoupil
I a zároven poslední etapu své politiky odporu.

VI.

Posuzujeme-li Lodgmanovu vudcí roli v politice
ich Nemcu po jeho návratu do Cech, sotva nám muže

Jlti zjev tak nápadný, jako byl naprostý nedostatek
rogramu pro nejbližší chvíle. Pro politika, který si

máhal nárok na vudcí postavení, nemelo býti roz
aku, jakými cestami nyní povede politiku ve státe,
erý zde byl a jehož existenci bylo treba uznati. Ale

ráve tato skutecnost byla Lodgmanem popírána. jeho
fedstava o "ceském násilí" byla porád ješte tak mo
utná, že rozhodl-li se proti nemu bojovat, melo to

i opet jen násilím, bez ohledu, zda takový postup
emcum nejak prospeje. Možno proto ríci, že Lodg
an již od této chvíle prestal býti vudcem, protože to,

eo i ted melo býti jeho politickým programem, nebylo
lastne nic jiného než opakováním toho, nac jeho po
ika zemského hejtmana pro Deutschb5hmen již pred-

lm ztroskotala. Hnev, který rozhodovalo všech jeho
opatreních z dob drívejších, rídil jeho postup i ted, kdy

emci meli vstoupiti do pražského parlamentu. již
ho heslo: "Do boje!" znamenalo málo pro Nemce,
eff práve jeden boj prohráli s vedomím, že se tím zá

roven zbavili možnosti spolu rozhodovat o vecech, které
ro jejich budoucnost byly rozhodující (ústava, jazy
ový zákon). Že se Lodgman mohl i ted ješte odvážit
zet na kartu, na kterou již jednou prohrál, možno
svetlít náladou, která v znemcelém území byla stále
te velmi živá. je ostatne známo, že si nedovedl dobre

fedstavit, jak by Nemci mohli v pražském parlamente
oliticky pracovat. Csl. republiku považoval za jakési
rovisorium, které, po konecném usporádání evrop
ých pomeru, bude nahrazeno státním útvarem, v nemž

emci dosáhnou úplné národní samostatnosti. Proto
ké ted víc než kdy predtím varuje své krajany, aby

everili projevum nekterých ceských politiku o mož
osti pokojného soužití obou národu. Zejména projevy
residenta Masaryka se pokouší co nejrychleji zbavit
innosti poukazem na skutecnost, že "Nemci žádného
esidenta republiky nevolili a proto také Masaryka,
o hlavu státu, neuznávají".

Ale bojovné odhodlání Lodgmanovo šlo ješte dále.
dobe, kdy byl zahájen volební nástup Nemcu, kterí
usnesli, s výjimkou nemecké sociální demokracie,
jednotných kandidátních listinách, koná návštevy
znemcelých krajích republiky a upozornuje, že
ci, kterí "nic nepodpisovali", mají právo "každý

csl. státu, obsahující vykonávání práva svrchova
i, oznaciti za násilí, opírající se toliko o právo sil
Iho". Na schuzi ve Znojme se o tomto právu Nemcu
ovoril zcela konkretne. Na otázku, jak si možno

predstaviti pomer Nemcu k republice, Lodgman od
povídá, že prijde na to, zda

"my všichni Nemci, Madari, Poláci, Rusíní a Slováci máme sílu,
abychom se v tomto státe rádne hlásili a žádali své právo i za
cenu, že by celý státní stroj mel pri tom vyletet do
povetrí. .. "

Když hovoril O csl. parlamentu, doložil, že bude po
skytovat "verný obraz rakouské ríšské rady, ovšem ve
zhoršené a brutálnejší forme". Ozdravení podle jeho
soudu by mohlo nastati teprve tehdy,

"kdyby ceská sociální demokracie projevila ochotu prohlásit
stát za to, cím jest, totiž za stát národnostní, a kdyby byla
ochotna poskytnouti neceským národnostem dalekosáhlou
samosprávu."

To tedy aspon zhruba, byl politický program Lodg
manuv pro nejbližší chvíle. Pro politika, který si pred
tím dal dekretovat své poslání vudce a vyjednavace
nemeckých politických stran s vládou, je to ovšem
málo. Ale Lodgman si presto troufal svolati schuzi nove
zvolených poslancu a senátoru nemeckých do Prahy
na 6. kvetna 1920, kde tyto své politické zásady de
monstroval jako pod k 1a d pro utvorení parlamentního
sourucenství Nemcu. jako hlavní podmínky pro spolu
práci Nemcu s Cechy stanovil: sebeurcení Nemcu v re
publice a prezkoušení veškerého dosavadního csl. zá
konodárstvÍ. Pravil:

"Jedná se o obnovení pokálené cti nemeckého národa a jeho
pošlapaného práva. Proto musíme nejprve dosíci národní svo
body, politické svéprávnosti na vlastllí hroude a pak teprve mu
žeme se -úcastniti práce na úspešném budování celého státu ... ',

Lec Lodgmanova námaha presvedciti nemecké po
slance o nutnosti jednotného postupu proti Cechum již
druhého dne, 7. kvetna, nebyla nekterými nemeckými
stranami uznávána. Utvorení jednotného Svazu nem.
poslancu narazilo na prekážky. Vysoký nacionální tón
všech jeho projevu predevším odradil nemeckou soci
ální demokracii. Spoléhal-li Lodgman na Seligerovu
pomoc, které pred tím složil tolik lichotivých poklon,
nyní melo zklamání více. Nemecká sociální demokracie
totiž již nežila jen Seligerem, a prerod, který se v ní na
pocátku roku 1920 tak mocne projevil vzrustem levice,
byl málo príznivý sjednocovacím snahám nemecké buržo
asie. Odpoved její byla proto velmi vyhýbavá, skoro za
mítavá. Pravilo se v ní, že takové sloucení, jaké mel
Lodgman na mysli, je nemožné. Postup nemecké soci
ální demokracie nezustal bez vlivu na stranu nemeckou

národne-sociálnÍ. Tato strana, považujíc odmítnutí
nemeckých sociálních demokratu za taktickou lécku,
vzpecovala se pristoupit k bloku obcanských stran bez
sociální demokracie. Ale vrcholem prekvapení pro
Lodgmana bylo prohlášení strany krestansko-sociální,
která tuto oposici nemecké národne-sociální strany po
silovala spolecne s nemeckými agrárnlky. Zejména pro
jev strany agrární, jako by již Lodgmanovi naznacoval,
jakou cenu bude míti jeho Svaz pro praktickou politiku
nemeckých stran, predevším pro agrárníky. Agrárníci
sice prohlásili, že v otázkách národních jsou ochot ni
jíti spolecne se Svazem a že se jeho podmínkám po
drobují, ale v otázkách hospodárských soucinnost od
mítali s podl'tcením, že chtejí míti volnou ruku.

Pres to vše se Lodgmanovi nakonec podarilo utvorit
Svaz nem. poslancu, který byl ustaven na schuzi
v Praze 21. kvetna 1920. To bylo všecko, co se Lodg
manovi podarilo. Svaz nemeckých poslancu, bez úcasti
31 clenu soc. demokracie, byl pro urcité výhrady ne
meckých agrárníku a úzkostlivost nemecké strany

169



* ......" t

Prítomnost,

národne-sociální útvarem dosti nejistým, ale Lodgman
se tím prece jen spokojuje. jeho radostná nálada je
nejlépe patrna v clánku, který napsal pred zahájením
parlamentu do "Bohemie". Cechum znovu vytýká,
že se nechtejí vzdáti "práva moci", a ze všeho nejvíc
zazlívá ceské sociá,lní demokracii, že se neprohlásila
pro sebeurcení národu. To je pro Lodgmana jen další
pobídkou k útocné politice, kterou se chystal jménem
Svazu v parlamente provádet. Upozornuje, že

"nemectí poslancí a senátori jsou pevne odhodláni dosící ná
rodniho sebeurcovacího práva at jíž cestou pokojného dohod
nutí nebo - jestliže se tak Cechum zalibí: - cestou boje!"

Bylo proto samozrejmé, že jeho první vystoupení
v parlamente dne 1. cervna 1920 se stalo ve znamení
prohlášení Svazu nemeckých poslancu, v nemž se prede
vším protestuje proti mírové smlouve. Lodgman pro
hlašuje, že csl. stát, podle mínení Svazu, neodpovídá
14 bodum Wilsonovým ani pojmu demokracie. Stát
vznikl prý na úkor historické pravdy a to tím zpusobem,
že rozhodující velmoci byly klamány o pravém stavu
vecí. Proti mírové smlouve Lodgman konstatuje, že
Nemci v Cechách, na Morave, ve Slezsku a na Sloven
sku nikdy nemeli vuli spojiti se s Cechy. Csl. republika
je prý tedy jen výsledkem jednostranné vule ceské a
obsazení nemeckého území se stalo proti všemu právu:
násilím, mocí zbraní. Veškeré dosavadní zákonodárství
považuje za porušení menšinové ochranné smlouvy a
jménem Svazu podotýká, že pro Nemce žádný z techto
zákonu není závazný. V záveru své reci odmítl

"bajku o císte ceském státe, o ,ceskoslovenském' národe a
o ,ceskoslovenském' jazyku, protože skutecnost stojí v príkrém
rozporu,"

a na konec k lavicím ceských poslancu zvolal: "Nikdy
neuznáme Cechy za pány!"

LITERATURA A UM~Nr
Otto Rádl:

Rozmluva s Marlenou Dietrichovou.
Marlene Dietrichová navštívila dne 12. brezna Prahu.

1. Hovory s ženami.

Toho strašného slova "interview", které muže nahnati stejnou hruzu jim i vám i nám! - Jim, po
nevadž reportér prijde v okamžiku nejnevhodnejší ná
lady, pri básní to, co nikdy nerekli, dodá výroku smyslu,
na nejž nikdy nepomyslily, rekne po lopate, co bylo
zdálky ironicky nadechnuto a nikdy nemelo býti vy
slovováno. - Vám, ponevadž nesnášíte dobre tento
žurnalistický genre, v nemž se naše malickost doterne
privešuje na jejich popularitu, aby z nich svezla trochu
odlesku i na svou vlastní domýšlivost, a v nichž se.po
krivené zrcadlo naší nárocnosti snaží prinésti ve svém
nerovném povrchu odlesk jejich rysu. - A nám, po
nevadž všechno to predešlé dobre víme a stojíme tu pred
úkolem, všemu tomu se vyhnouti, a ponevadž známe
i tu nesnáz, z dvaceti dvou nebo padesátipeti minut
otázek a odpovedí prinésti dvojí obraz cloveka, videný
jednou zevnitr a po druhé pri pohledu zvencí.

Nadto nade všechno je pocínáním ješte marnejším
interview se ženou, ponevadž slova, myšlenky, názory
vystihují ženu ješte méne než muže.

* **
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Když jsem pred šesti lety otiskl z Paríže rozmluvu
s exotickou tanecnicí Armen Ohanian, cítil jsem již
jasne, jak marnou vecí je reprodukovati slova této cerné
Arménky planoucích ocí, jak málo její slova, horujlci
pro osvobození evropské ženy z otroctví, prispeji
k osvetlení, k zachycení, k objasnení tohoto podivného
spojení evropského intelektu s temnou duší východu,
sdružení tanecní intuice s dávnou rituální tradici po
hybove symbolické obradnosti, v povaze této princezny
neznámého perského království, této tanecnice ze
Shamahky. * **

Když jsem se koncem roku 1926 setkal v Pariži
s Valeskou Gertovou, nejvetší tanecní individua·
litou Nemecka, po strašlivé vrave, hvízdání a osob·
ních rvackách v malém sále divadla Champs Elysées,
které rozpoutalo její "Matinée surrealistického tance",
a mel príležitost promluviti s ní po nekolik hodin v šeré
halle malého hotelu proti Pantheonu o tomto strašlivém
zápasu ideje a formy, duše a tela, který se nazývá tan·
cem, tu jsem cítil, že reprodukovati nekolik myšlenek,
nekolik názoru, vytržených z nitra duševní souvislosti
tohoto celého cloveka je podnikem zbytecným.

* **
Když jsem mluvil pred vánoci v Neubabelsbergu

s jednou z nejvetších francouzských filmových herecek,
s Ginou Manesovou, s osobností plnou dravé a bez·
ohledné intensity, jež dovede odhalovati nahé nitro
nejsyrovejšího ženství, s touto úžasnou predstavitelkou
Feyderovy "Terezy Raquinové", ve chvíli, kdy po do·
koncení své práce prišla ztrávit ješte poslední volnou
hodinu do ateliéru, kdy zárila v bezstarostném rozsko
tacení, jsouc plna rozesmátosti pred svým odjezdem
ke Stredozemnímu mori, zatím co starý a slavný klaun
Grock supel a stíral prach s cela a láteril pri práci na
svuj první film, - tu mi bylo líto, že se mi nikdy ne·
podarí zachytiti tuto strašlivou plnost života jediného
krásného tvora a dáti jí výraz.

* **
Když mi Olga Cechovova, z rodu oné geniální

ruské kulturní tradice, žena dábelské elegance, s pre
kotností svého temperamentu pri svém letošním po
bytu v Praze vyprávela chvíli francouzsky, anglicky,
chvfli nemecky a hned opet rusky o svých režisérech,
o Renée Clairovi, o Dupontovi, o Murnauovi, který ji
pro film objevil, a také o Chaplinovi, o svých prátelích,
o hercích, autorech ruzných zemí, a vždy opet o sobe,
jejíž detství míjelo na Kavkaze, školní léta v Petro·
hrade a v Moskve, kde byla socharkou a malírkou,
o starém Antonu Pavlovi ci, o revoluci, o svém úžasném
nadšení, když roku 1922 spatrila po prvé v Nemecku
film, i o tom, jak strašne ráda se vrací ze všeho luxu a
velkomestské mondénnosti do idyly nejaké zapome·
nuté vesnice, kde se prý s rozkoší promenuje v prírod·
ního tvora bez kultury, - tu jsem cítil bezmocnost
vyjádriti v celém rozsahu tento obraz umeleckého tem·
peramentu, kultivovaného intelektu a vitální bez·
prostrednosti, který se rozvíjí pred pozadím celé Evropy
jednoho veku. * **

Když jsem letos o vánocích mluvil v Berlíne s malou
Londýnankou Lilian Harveyovou, s velikýma oci·
ma o dlouhých nalepených rasách, jež žvatlala po na·
tácení kterési scény nové filmové operety uprostred
nakupených interiéru, mezi nádherou namalovaných



Prítomnost,

é naucené oficielní pravdy stvorené pro re
(sila je mezi svou okouzlujkí živost malého
devcete dvacátého století, proti nemuž se
nekolik scenáristu, režiséru a reditelu pro

se pohybovalo jako obchodne nejvýš dule
ni výsost, tu jsem vedel: ani tohoto neoby
ného dítete neskutecného filmového sveta,
!eného z neposednosti, hrané afektovanosti,
roztomilosti a uprímné únavy z tolika svetel

, ani jeho nevystihneš, nevyslovíš, nezachytíš
6 mnohotvárnosti celého jeho kouzla.

* **
nekteré byly méne slavné,. jako mladá he
ásnejšlch ocí, štíhlá Valery Boothbyová,
I svých hlubokých pohledu, s náhodným po
dolnlho rtu, který obnažuje drobné zuby,
jako by se byla nenaucila slovum reci a zu

kryta jako znepokojivá otázka, - nebo ma
ude Berlinerová, herecka, tanecnice a chan
eerných oci, cerných vlasu, plná hovorné ži
nl! si uprimne a tak zábavne zjednodušuje slo
tohoto sveta divných lidí a vecných umení 
10, že zachytiti tyto neznámé v jejich pravé
je snad ješte nesnadnejší.* **
moval jsem si se zármutkem tuto marnost

ov, tuto bezúcelnost všech otázek a odpovedí,
to, co se bolestne dotkne vašeho lidského studu
I, kdy se vtíráte do okruhu cizího nitra, i to, že

i jiné cesty, jak zachytiti alespon odlesk z onoho
e vzácného a drahocenného lidského tajemství
uše, když jsem mluvil s hereckou Marlenou

chovou. * **

2. Hvezda Marlene nazvaná.

1 jsem pred tímto složitým lidským komplexem,
ori nádherné telo, tvár, jež není hezká a je plná
é krásy, ústa vecne melancholického úsmevu,

Imto projevem útocné, provokující, zhutnelé
I, která jako by byla ranena vecným smutkem
anismem svého odvekého osudu, - pred tímto

teny, již dodalo v tento den podivuhodné hloub
O živocišného smutku pro nemoc jejího dítete,

alo samo daleko doma. Stanul jsem pred tímto
herecky Marleny Dietrichové, obrazem doko

hostvl, jemuž bylo popráno ono závratné, ne
jediné štestí dospeti ve svém umeleckém díle

eného vyjádrení, jemuž byla dána radost vy
plne, bez zkrácení, v celém svém rozsahu.

* **
ovala elegantní a úsmevná se zvedavostí a také

ivostl z vagonu rychlíku.
tmavého hledište kina dopadal na ni jediný

[Sek reflektoru, pod nímž zárila v dlouhé bílé
obrovským límcem z bílé kožišiny.

ovém boxu se rozlily její údy do operadla mek
a, jejl tvár se zvolnila mekkou únavou, jen její

jsem se s ní trikrát behem tohoto dne. Nevím,
Vás upoutati realistická reportáž její dráhy

amných datech a nekolik úryvku z jejích vet.
y onom se nedají zachytiti než podružné rysy.

niká.
* **

Patrí k rocníku 1902, k onem dnes devetadvaceti
letým, jejichž dospívání padlo do ctyr let války a kte
rým svetoví režiséri tohoto efektního i vlasteneckého
bojovného podniku po'1"sotva""uplynulém'detství pri
pravili ihned dospelost a nahradili tak ctyri léta jejich
mládí bídou, náhražkovou stravou a krásnými' clánky
v novinách o právech vlasti. Narodila se dne 27. ríjna
1902 v Berlíne. Císarské mesto, verné, pak prohla do
velé, pozdeji skeptické, nekolikrát revolucní se strel
bami do lidí, ruinované inflací a najednou divoce roz
bujnelé, lhostejné k zítrejší potope, s hýrivostí, rafino
vaností, perversí, která se tu rozbujela cynicteji a byla
využita komercneji než kdekoli jinde, konecne opet strí
dave hospodársky se pozvedající a?strídave~'se rozklá
dající ve financních bankrotech.'r Snad tento Berlín po
nekud spolupusobil na vytvárení povah a typu svých žen.

Nic z jejích soukromých let ji nepredurcovalo
ke sláve. Ani její Miidchen-Lyzeum, ani Frauenschule.
K temto dvema ústavum patrí prirozene i vzdelání
hudební, jehož se šestnáctileté dostalo u prof. Dessaua
v Berlíne. Pak dva hezké roky ztrávené ve Výmaru,
kdež se ucí klavíru u prof. Reitze. Zacátkem 1922
zánet šlach na levé ruce, je nucena vrátit se do Ber
lína k matce. Ucí se ješte tri mesíce u Bertholda Helda,
když se rozhodne pro divadlo.

Ve škole Reinhardtove. Na podzim 1922 stane se
v Nemeckém divadle pri predstavení hry "Der groBe
Bariton" s Albertem Bassermannem, že vypadne pred
stavitelka jakési podružné úložky, za niž Marlene beze
zkoušky zaskocí. Následuje skutecné angažování k Deut
sches Theater, onomu krásnému berlínskému divadlu
Reinhardtovu, v jehož foyeru stanete zbožne pred por
trety a bustami, které tu neme svedcí o dávné sláve
velikých jmen. Tomuto štíhlému, okouzlujícímu dva
cetiletému devceti však není dána trpelivost ke klasic
kému klidu, a toto ovzduší, které se jí zdá zaprášené,
ji neuspokojuje. Predne se v kvetnu pred svými dvacá
tými narozeninami provdá za mladého a neznámého
Rudolfa Siebera, který se vyucil filmovým operatérem,
je plavý, sympatické tváre a jehož sem kdož ví jak za
nesl osud z našeho Ústí nad Labem. Za druhé prejde
k Meinhardovi a Bernauerovi, kdež je odsouzena
hráti sentimentální úlohy. Za tretí se jí narodí dceruška.

Sedm let, dlouhých sedm let u divadla ji neprivede
vubec nikam. Ješte r. 1926 se zlobí, že se jí nedostane
nejmenší príležitosti ukázati vetší výkon. Ze nenalezne
v novinových referátech o sobe jediné vetší zmínky,
krome konstatování, že v té a té roli elegantne vypadala
a hodila se do rámce hry. Konecne jakýs takýs úspech
v revui "Es liegt in der Luft", jež se také hrála
pohostinsku v Nemeckém divadle pražském, avšak bez
Dietrichové. Hraje tu hysterickou, vlnive deklamující,
mondénní dámu v budoiru, recitující v sugestivním
kontraaltu. To je celá její žen z divadla.

V jiných oborech tomu není lépe. Z jejího autobio
grafického údaje pro Filmový lexikon z roku 1926
se dovídáme, že je clenem Klubu divadelního a filmo
vého. Že pestuje ze sportu golf a jízdu na koni. Že se
nedostala ješte za hranice a její "delší cesty" ji privedly
na západe až do Kasselu v Hessensku, na severu do
Schlesswigu, na východe do Binzu v Pomoranech; což
není okruh široký, pomyslíte-Ii na rozsah pusobení
príští hvezdy. S jejími "jinými obory umeleckými",
v nichž je v té dobe také cinna, vypadá to ješte podiv
neji! Dovíme se, že krome hudby pestuje kolorované
fotografie. Co s nimi delá, tuto záhadu jsme nuceni po
nec~ati pilnému biografovi príštích veku.

17]
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*
3. R O z m Iu v a s Ma r len o u .

- Vaše tri velké filmy, "Modrý andel", "Maroko" a
"Zneuctená" jsou dílem josefa Sternberga, v nemž mi-

lujeme jeden z nejvetších režisérských zjevu Ameriky
již v jeho dílech s Oeorgem Bancroftem jsme videli
k jakým výkonum dovedl vystupnovati nadání takov
Olgy Baklanové, Betty Compsonové nebo Gustav
Seyffertitze. jeho osobnost pusobí asi mocným kouzlem
na herce?

- Sternberg je genius. On je všechno. Je to obrovský
intelekt, plný nesmírného životního bohatství. Myslím,
že je jediným filmovým režisérem na svete.

- Našla jste vy jeho, ci on vás?
Marlene se usmívá:
- On mne.

- Mel na vás veliký vliv?
- jiste. Nechtela bych již pracovati s nikým jiným.
- jakou metodou pracuje s hercem?
- Pusobí svou pouhou osobností úplne podmanivl.

Vidíte toho pfíklad u takového Garryho Coopera, který je
v pO,dstate cowboyem a z nehož vytvoril takový úžasný výkon
v "Maroku".

- Zasahoval stejne i do vašich rolí?
- To je težko ríci. Hned od samého pocátku práce na

filmu, když se ješte sestavuje definitivní scénario, pribíral
mne ke všem poradám. Zde se už vlastne pocínala tvofiti
úloha a dej se jí prizpusoboval. Kdykoli se mi nekterý
výjev nebo nekterý obrat zdál nesprávným, kdykoli mi pri.
padalo, že by neodpovídal povaze mé hrdinky, jinými
slovy mne samotné, byl vždycky bez váhání ochoten v§e
zmeniti a prepracovati. Nikdy mi nic neukládal, nikdy mi

žádný výstup nepredehrával. Mel vždy jedinou snahu
u mne, stejne jako u ostatních predstavitelu: abych se
cítila ve své roli naprosto volnou, abych v ní byla úplnl
doma, docela se s ní sžila, aby mi vše v ní bylo milé a prí·
buzné. Celá postava Loly nebo Amy jolly je proto
má, co nejvlastnejší, jsem jí já sama. Všechno ostatní: jejl
umístení, vnejší detaily hry, prostredí i založení ostatních
výkonu patrí jemu.

- Zdá se mi nejmarkantnejší vlastností vašeho zpu.
sobu hry, a snad vaším objevem, zpusob, jakým uži·
váte gest se svrchovanou úsporností a maximální vý·
razností. je to váš vlastní uvedomelý princip nebo je to
snad vliv Sternberguv?

- To ani nevím. Hraji tak bezdecne. Ostatne ani v životi
se mnoho nepohybuji a skoro negestikuluji.

- Celý typ vašich rolí, toto "se laisser faire" vašich
hrdinek, vychází tedy z téhož osobního predpokladu?

- jiste. jsem asi práve taková. je to vec, která upou·
tala Sternberga, když mne spatril na jevišti. Takový je
jeho ideální typ ženy: tato mdlá vlácnost a pasivnost je
skoro jeho utkvelo u predstavou, jeho snem o žene.

- A vaše role v druhém americkém filmu "Disho
nored" je stejného genru?

- Skoro. je to malá vídenská nevestka, která se dá do
špionáže a hyne. Snad je o poznání aktivnejší a živejU.

- Budete hrát také v "Americké tragedii"?
- Nevím. Slyšela jsem, že Sternberg prevzal režii

filmového zpracování Dreisserova románu, nevím v§ak
o tom ani o své príští roli pranic bližšího.

- Pusobila snad na ráz vašich hereckých výkonu vaše
cetba?

- jiste. Ctu velice mnoho, zejména z moderní americké
literatury.

- A divadlo již nehrajete?
- Prozatím ne. Snad i na ne ješte dojde. Mám di·

vadlo ráda již od dob v Reinhardtove škole. Liší se tolik
od mluveného filmu. je snad i nesnadnejší, vyžaduje
jednolité/lO a svrchovane dokonalého celkového výkonu
hercova, zatím co film umožnuje pomalou práci, sOllstfe·

**

A konecne se jí i u samotného filmu nedarí o mnoho
lépe. Pracuje na nekolika rolích, ke kterým se v budouc
nosti nikdy nebude hlásit. je to nejprve joe Mayova
"Tragodie der Liebe", v níž debutuje v úloze
Lucie, již ješte po letech pokládá za svou nejmilejší.
ješte téhož roku, v cervenci 1922, vytvorí druhou svou
roli pro film jacobyuv "So sind die Manner"
u spolecnosti Efa, predchudkyne príští Ufy, jež jí má
jednou zajistiti svetovou slávu. Prozatím však již
titul tohoto veledíla prozrazuje, že je k tomu daleko.
Ponevadž jsou ješte patriarchální doby, kdy filmový
režisér byl vázán se svou pracovní možností na milost
svítícího slunícka, dostane se k další práci ve filmu te
prve príštího léta, 1923. je to Dieterluv film "Der
Mensch am Wege" pro spolecnost Problem-Film,
po nemž následuje krátce nato v režii významného
Dra johannesa Outtera "Der Sprung ins Leben"
u Decly.

Následuje ješte úloha ve filmu" Ich kiisse ihre
Hand, Madame'\ který jste snad shlédli, a v nemž
jste si urcite paní Dietrichové nepovšimli, byt se vám
zdálo dnes i neuveritelným, že by bylo možno prejít
bez povšimnutí kolem "takové ženy". je to Kolumbovo
vejce. Prodavacky Orety ve stockholmském obchod
ním dome by si byl stejne sotva kdo z vás povšiml dríve,
než ji jeden režisér, pan Maurice Stiller, vymyslil
nové príjmení Oarbo a presvedcil se, že tvár této ne
príliš hezké dívky dociluje, projde-li kamerou, urcitého
nedefinovatelného úcinku, jejž teoretici nazývají foto-
genicností. * **

Místo StiIlera prišel k Marlene jiný režisér, stejne
veliký, joseph von Sternberg, neobycejne kulti
vovaný filmový pracovník, Nemec, jenž zacal svou
kariéru v Americe a jenž si vydobil svými" Nocemi
chicagskými", "Soumrakem slávy", "Razií",
"Podsvetím" a filmem "V dokách newyorských"
jednoho z nejprednejších míst americké kinematografie
po stránce umelecké. Dovedl spojiti absolutní reálnost
obsahovou se strhující dramaticností deje, spojiti do
jem vroucí lidskosti s planoucím obrazovým lyrismem.
Dovedl tak jako nikdo druhý inspirovati své herce
k vrcholným výkonum a umel nalézti v každém z nich
jeho nejvlastnejší schopnosti. Když se lonského roku
setkal v Berlíne s Marlenou Dietrichovou, sveril jí pro
svou inscenaci "Modrého andela" podle románu
Heinricha Manna "Professor Unrat" hlavní
ženskou úlohu "umelkyne Frohlichové", která byla
ve scenariu prezvána na tanecnici Lolu.

její výkon zajistil této realisaci, ješte daleko spíše
nežli titulní role janningsova, úžasný úspech po celém
svete, jenž zejména v Americe predstihl všechny re
kordy, jichž tu kdy jaké dílo evropské produkce do
sáhlo. To primelo americkou firmu Paramount k anga
žování nemecké herecky pro své drama "Maroko",
zpracované podle francouzského románu B e n a V i
gnyho "Amy jolly", jehož evropská premiéra se
práve v techto dnech konala v Praze.

Tímto nenadálým vítezstvím je náhle pred rokem
ješte neznámá Marlene postavena na jedno z nejpred
nejších míst filmové tvorby, do ústredí nejúžasnejšího
svetového zájmu, o jakém se vubec kdy herecce jen
mohlo snít.
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postupne na jednotlivé casové úseky ve vývoji
• Jsem v~ak dnes zcela zaujata filmem.

del jsem na snímcích, že jste se v Berlíne setkala
linem.

Ach, znala jsem ho již dobre z Hollywoodu, byla
nlmu lasto zvána.

aký dojem na vás ucinil?
ofe, je to velice milý clovek .. ,

ue filmová kariéra, treba že jste již hrála pred
esti filmech, se tedy zapocala teprve dnes, pod

ergem?
Ovum. V~echno ostatní je docela bez významu. Vy

jak dovedu být ~patná pod ~patným režisérem.
e je režisér mnoho. Ve filmu je docela v~ím.

* **
vil originalite jejího talentu a pres její silnou indi
Itu vrací se vám toto jméno režiséra na mysl
hvlli, kdy ji vidíte v živote pred sebou. Toto na-

, splynuti dvou tvurcu, mužské~o intelekt,u s i~
!eny, tato promena autora ve sve vlastní dIlo, pn
I mladé herecky ve svou úlohu, toto naprosté
nenl reálného fenomenu Marlene s fikcemi Loly-

a Amy jolly za pusobení tohoto jasnovidného ob
Istvl a úžasne sugestivního vlivu Sternbergova, to
no je psychologickým zjevem na výsost zajímavým.
ne je ve svých úlohách tak dokonale sama sebou,
jako sí na druhé strane do svého reálného života

til žívot svých úloh s tak frapantní obdobností,
udi ve vás dojem dokonalého hereckého medi~,

se nechce již vrátiti do stavu bdenÍ. Marlene je
hesou i snem. ( Do ko ncení.)

oto že je slovenský pí"edvoj?
(Slovenský literární Almanach na' rok 1931.)

pred mesícem vyšel Slovenský literární almanach
oznacený rokem 193 I. To znamená, že podobný
nach slovenských literárních príspevku bude vy-
t každým rokem, jestli se ujme u ctenáru a jestli
datel bude na nem vydelávat, jako se o tom do
e Z úvodu.

erární almanachy na Slovensku byly a jsou vzác
. Proto práve znamenají tam víc než všude jinde,

e jsou témer bez výhrady mdlé a plytké. Takový
tento almanach na rok 1931. Pres to však nutno

na jeho okraj ucinit nekolik poznámek.

y nám nebylo vytýkáno, že neprihlížíme k tomu,
poslání dalo vydavatelstvo svému almanachu, za-

erne z úvodu:

TAto kniha ... má poslanie Iiterárno propagacné - nepotre
ie komentárov, lebo je dokumentom a nie manifestom - nie
ani záverecnou bilanciou urcitého obdobia slovenskej Iitera

tmy, preto patri v nej slovo iba autorom a nie Iiterárnym histo
... nech ti, ktori tvoria predvoj dnešného kultúrneho

ta slovenského, defilujú pred vámi v pracovnej rovnošate .. "

ne tedy je prý to doku ment a ne manifest.
ment, ale neríká se ceho. jiste ne dokument lite

O a myšlenkového Slovenska. Nikdo nás prece
podezrívat z takové neznalosti, abychom uve

venskému literárnímu almanachu, že tech pade
, kterí jsou v nem zastoupeni a kterí byli sehnáni

bez sebemenšího plánu, jsou dokumentem a predvojem
dnešního slovenského života kulturního a literárního .

jsem nesmírne zvedav, cím, kde a jak je dokumentem

a predvojem dnešního kulturního, života t.akový Bo~im,
Šára Buganová, Doroslav Chroba~ a a Vera Szatm.a~y:
Vlcková? Bylo by velmi snadne zapochyb0.vat jes~e
0- dokumentárnosti a predvoji mnohých splsovatelu,
kterí jsou v almanachu zastoupeni. je nejakým pr-ed

vojem také Kýcerský? Je to snad pilný sed!ák, ~ter.ý
hospodarí na svém chudém. ~oli, ale r?~hod.~~ nem ba
sníkem, ani kdybychom jej hodno.ttll .. me.ntky pla!
nými na Slovensku pred 50 lety. CitUJI z jeho basne,
kterou zaradil vydavatel do svého almanachu:

"Tancovali husári,
tancovali pod šabl'ami,
štrngali si ostrožkami,
udierali na sáry."

Bylo by možno takových perel z básní i z prósy z~
citovati víc. Škoda však místa; stací pripomenout, že tohk
nasládlosti, sentimentality a papírovosti nepodarí se
tak hned na jedno místo vtesnat.

Jak jsme videli, vydavatelstvo vzalo si za úkol pro
mítat predvoj kulturního Slovenska v prítomné dobe.
Myslím, že nikde nebyl tak špatne a falešne pochopen

význam slova pre d voj. Pa.desát o:u!o;u, yybr~.ných
nahodile, bez programu a planu, vmtrmho I vnejšlho,
má v nem representovat dnešní literární S.lo~ensko.
Kde jsou takoví autori jako Ivan Kra~ko, VI~~lmlr HU,r
ban, Vladimírov, Ivan Stodola, Frano Kral, Dr. Jan
Smetana-Ondrej Kalina, Ignác Grebác Orlov, Jan Ko
valík- Ústranský, Myrta? Nekterá z techto jmen patrí
na prvé místo, mnohá do prvé desítky jejich poctu:
Proc byla vynechána? Jiste se tak stalo z nemožnos~1
získati od každého autora príspevek, ale k cemu je
pak vlastne redaktorská práce, když nedovede získat
príspevky od tech nejduležitejších? Myslím, že alma
nachu neschází ani politická tendence: rád dává slovo
a místo martinským autonomistum.

Spisovatelé jdou za sebou podle abecedy. tJ každého
je mizerne podarený obrázek a životopis. Zivotopi.sy
tvorí zvláštní kapitolu. Mnozí z nich laskave vyzradlh,
že mají 30, 25 nebo 22 let. Jako bychom byli zvedavi na
nekoho, jestli se narodil r. 1900 nebo o pet ~ deset let

drív nebo pozdeji. Všichni tito slávychti.ví neved.í s~a?
dosud, že jedine dílo a literární klady JSou to j.edme:
co na nich chceme. Vždyt když píší, jiste se musih take
narodit. A je pro nás zcela zbytecn.é vedet, zda t.o
bylo pred tolika a tolika lety u Košlc nebo u Br~tl
slavy. Každý se snaží být tak duch~plný, ro;z~mny ~
vtipný. Jeden nezapomnel se na pr. pochvalt.t,,, Uz
trojrocný recnil som dobre Chalupkovho "Vahbuka".

Bylo by ješte možno mluvit o jednotlivých spi~ova:
teIích, jak jsou zastoupeni svými príspev~y, jest!1
vhodne a výstižne nebo jen náhodne. Muže nam na pr;
neco ríci a být visitkou Štepána Krcméryho tako~a
jeho jedna básen, když težište jeho literární prá~e je
v literární historii a kritice? A tak bychom mohh po
kracovat témer u všech zastoupených spisovatelu .
Kniha byla na Slovensku prijata chladne, nekde odmí
tave, jinde zdvorilostním povídáním. I casopis m~.rtin
ských autonomistu "Národní noviny" koncí svuJ re
ferát takto ,;Pri tomto almanachu treba však po~na
menat, že lepšie nevydat' nic, ako CO SVOj mu
ciel'u nezodpovedá,"

*
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Match Koželuhuv s Tildenem v Americe, v nemž náš

národni champion byl zatim dukladne drcen, vzbudil
u nás mnoho pozornosti, jež je vysvetlitelna naší národní
citlivostí, s níž se díváme na výsledky svých represen·
tantu ve svete. Požádali jsme p. Fr. Buríánka, aby nám
objasnil príciny Koželuhovy porážky. Pan Buriánek, jak
známo, je starý tenisový praktík a jeden z našich nejzku
šenejších trenéru. Za ctyrletého pObytu v Ameríce mel
dosti priležítosti, aby prostudoval Tildenovu hru. Jsme
presvedceni, že jeho clánek je zajímavým príspevkem
k psychologíí tenisu.

Pred nekolika lety, po dobytí Bristol Cupu Karlem Koželuh.em~bylo v našem i zahranicním tisku hojne debatováno, Je·1I
Koželuh lepší než Cochet a Tilden ci jsou-Ii Cochet a Tilden lepší
než Koželuh. Ale teprve nedávné Tildenovo rozhodnuti, vzdáti se

pocestného cechu amatérského a vstoupiti do rad prof:sionál~,
umožnilo tak zvedave ocekávané utkání Koželuha s Tlldenem.

Výsledek známe: Tilden dokázal svoji prevahu. Pres to mnozi verní
a oddaní prátelé stále ješte tvrdí, že Koželuh je lepší. Uvážim-li, že
osm techto zápasu bylo hráno pri umelém svetle, na drevené podlaze,
pokryté tarpoulinem (druh silné plachtoviny), musím pripustiti, že

by Koželuhova hra na volném vzduchu byla lepší. Koželuh C~icil
s Tildenem na Riviere, kde sehráli dva neoficielní zápasy bez publika;
dle udáni Koželuh jeden vyhrál a jeden prohrál. Myslím, že se Ko
želuhovi na tak dlouhodobém tourné po Americe prece jenom podarí
Tildena poraziti, ale asi tak casto, jako lonského roku se Richardovi
podarilo poraziti Koželuha: jen výjimkou.

Behem nynejších zápasit Koželuhových s Tildenem byl jsem casto
dotazován po pri cine Koželuhových neúspechu a v cem záleži úspech
Tildenuv. Pokusím se objasniti rozdily, tak jak já je vidím, a vysvet·
lim proc predpovídám Tildenovi konecný úspech. Dovolím si upo·
zO~iti, že mé porovnáni se týká pouze techto dvou hrácu proti sobe.
Co je Koželuhovou nevýhodou proti Tildenovi, to proti jinému,
méne jistému a méne psychologicky bojujícímu hráci by se zmenilo
ve výhodu.

Koželuhovy údery ze základní Hníe jsou skoro strojové jistoty.
jeho oba údery, forehand i backhand, jsou svoji jistotou a presností
svetoznámé; ale nedostatecnou rychlostí stávají se defensivni.
Rychlá a perfektni práce nohou, spojená se skvelou bežeckou tech·
nikou, by ucinila z techto úderu zbran takové obranné jistoty, že by
se rázem zmenila v útok.

Koželuhuv servis není prudký, u porovnáni s Tildenovým. Je to
amerícký twíst", bez podstatné falše, ale je spolehlivý, dosti

~yChlý a dobre umistovaný. Jelikož Koželuh hraje více ze základní
linie, resp. za ni, kde má více casu k behu a príprave úderu, zane·
dbává hru u síte, a jeho voley je vlastne nejslabší cástí jeho hry.
Neodbornému diváku unikne fakt, že jeho nejvetší sila spocívá v no
hou. V petísadovém zápase dovede ubehnouti Marathon. Je ne·
úmorný v loveni mícu ze všech koncin hrište, do umdlení beží za jede

ním a potom za druhým treba ješte dále. Do zápasu má bojovnéh~
ducha i velikou sebeduveru a dovede houževnate zápasiti o posledm
mic. Tyto vlastnosti mu prinesly tolik vzácných úspechu, že nebyl
div že neodborní diváci jej považovali za neporazitelného.

Tildenovu hru lze jen mnohem nesnadneji pochopiti. jako nadšený
student jeho hry byl jsem náležite zúrodnen jeho pojednánim o tak
tice, strategii i psychologii. jeho praktickou hru jsem prostudoval,
když jsem jej videl hráti v amerických championátech v boji Východ
proti Západu, v mezi klubových zápasech, exhibicích i na trainingu
ve Philadelphíí. jeho servis je rozhodne nejlepším úderem na svete.
je rozmanitý nejen v prudkosti, ale i ve falši a v umísteni. Ovládá

Lepší psycholog zvítezí.

Fr. Buridnek:

Pres to, že Slovenský literární almanach 1931 není
úplný a vubec není zrcadlem dnešního a poosvobozen
ského Slovenska, prece je urcitým mezníkem, u kterého

je nutno se zastavit a zamyslit. V dnešní dobe .chceme od
každého literárního díla, aby se v nem zrcadlila povaha
doby, tlukot jejího srdce. Tím spíše to chceme od alma:
nachu. je však otázka, jestli kdo pozná ducha dneš~1
doby podle Slovenského literárního almanachu. Stav mys:
lenkového dení a umelecko-literární tvorba slovenska

podle almanachu 1931 byla by nadmíru smutná. Tr~ba
si všimnouti úcasti mladých na tomto souborném dde,

abychom pochopili, o co ti mladí usilují, zac b0i.ují,
kterak a jakým smerem vystupují proti starým, v cem
je predstihli a co je vzájemne odlišuje?

V tomto bode práve jsme se dostali k nejsmutnejš~
kapitole svého referéÍtu. Myšlenková nápln, duchovn!
orientace, snaha po výboji a boj, který musí každá nova
generace bojovat, nám zde schází jako základní položka;
je až ku podivu, jak je mladá, poprevratová slovenska

generace mdlá a neprub.ojná, neodvážyá a r:~st~te~ná.
Celý almanach vypadá Jako bez pátere. je Jlste treb~
pozastaviti se i nad tlm, jak vubec bylo možné staré I

mladé vtesnat do jednoho sborníku bez t?ho, že by s~
to v nem rvalo? jaké jsou to myšlenkov: plody, J.a.k>:
predvoj kulturního Slovenska, když vsecko muzes
umístit do jediného chlívecka bez toho, že bys poznal

nápadnejší rozdíl? Myslím, že mladá a p~icházející. ge
nerace, t. zv. predvoj, nebyl tlosud lllkdy a lllkde

tak bezprogramová, tak málo pyšná na. své ~ládí a
málo jista svými kulturními hodnotamI a pnnosem

nových hodnot, jako práve ta, kt~:~ napl~i~a te~~o al:
manach. Stojí to vedle sebe - stan a mladl - uzasne

tupe, bez výboje a v bez ml~distv~. tOt!hy, ubítv staré
kyjem po hlave a prekonat Je. Pnpada nam, ze ,slo:
venské literární a myšlenkové mládí má nesmlrny
strach pred starými, aby nebylo vylouceno z požitku
sedeti vedle nich. je to mládí. jen podle letopoctu, ale
ne mládí opravdové.

Divíme se mladým slovenským davistum (Jan Rob

Ponican, Laco Novomeský a Daniel Okáli), kterí Jsou
vlastne jedinou literární a myšlenkovou generacI po
roku 1918 na Slovensku s nejúplnejším poctem gene
racních znaku, že se též nechali získat snad slávou a za
toužili "zaskvít" se mezi temi, proti kterým vždy bo

jují. Snad budou obhajova! svou ,úcast tín:, že alman~ch
mel být celoslovenským IIterárlllm pOdlllkem; To vsa~
bude jen nejlacinejší omluva. V zásadách stare a !TIlade
na Slovensku nemožno spojit. jestliže zde bylI spo
jeni bez protestu a bez kriklavosti, to je jen dukaz, že
mladá slovenská generace vlastne nižádných zásad a
ideových orientací nemá.

Almanachy se delají zcela jinak. Ze Slovenska za
znamenám "Minervu" (1869) a Sborník slovenské mlá
deže (1909). I v prvním i ve druhém nastupovala urcitá
O'enerace a neco chtela, bojovala a zápasila proti starým.
~Hkdy si však tak mdle a poddajne neprisedla k starým.

Slovenský literární almanach na rok 1931 není vubec
nejakým literárním a kulturním prínosem a predvojem.
je jen dukazem malého tvurcího a myšlenkového na
petí mladé slovenské generace. Zdá se, že osvobozenská
doba neprinesla dosud dostatek kladu. Neprestáváme
však verit v príchod opravdové slovenské generace
v literature i umení. Odvaha a statecnost mohou a musí

být jejími prvními predznaky.
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zápas, a prece Koželuh::nebyl nikdy ani ~okamžik v pochybách a
starostech o vÝ.sledek a tak do posledního nervu vycerpán, jako prí
zápasech s Tildenem, ackoliv hrál snad práve tak namáhave.

Co je toho prícinou? Koželuh neni psychologem. Tildenuv psycho
logický útok vyžaduje práve takové obrany; ale Koželu~ova strategie
jest pruhledná; jevi snahu shromážditi jeden bod za druhým tak
zvaným "vyckávacím systémem". Tildenuv zpusob hry je prí
cinou, že jeho souper nikdy neví, co pocne a s jakou fintou se vytáhne.
Tildenove hre není možno se prizpusobiti. Tak Koželuh je nucen
hráti proti stále se menící taktíce a uvedomuje si, že klade odpor
útoku, který je z velké cásti psychologický. Koželuh se nemuže
pri této hre venovati pouze provedení úderu; musí se nejen dívati
na míc, ale musí stále hlidati Tildena; jiste jej ciní nervosnim vedomí,
že Tilden, nesouhlas i-li s míchanicí chopu a sliCu, vezme útocište
ke hre prudkých drivu a volleyu zdrcující rychlosti a presnosti i od
vážné brilance, které žádný dnes žijicí hrác nemuže dlouho vzdo
rovati.

Jiný živel, který hraje roli v Tildenových porážkách i vitezstvích,
je jeho duševni rozpoloženi s ohledem na vítezství. Je velice
temperamentni, dnes unesen enthusiasmem a sebeduverou, a zítra
zrejme nepozorný a nedbalý vitezství. Na turnajových hrách mu
nikdy nezáleželo; jemu bylo kouzlo hry nejvyšši, vitezstvi pak vedlejší
duležitosti. Byl nadšen a šfasten ze zápasu, který prohrál, práve tak
jako z toho, který vyhrál. To je na úcet jeho mnohých a necekaných
porážek. Je to pokuta, kterou platí za svuj rtufovitý temperament,
ale bez tohoto temperamentu nikdy by nemohl býti tím, cím jest,
nejskvelejšim a nejodvážnejším hrácem sveta.

ysIp

C. S. D.

oo

Milý pane redaktore,

k poznámce, šifrované jménem Neklan v posledni "Prítomnosti",
dovolte nekolik slov, ponevadž p. autor tam polemísuje s mým
clánkem z Lidových Novín (15. 11.). Pan autor se pozastavuje nad
tím, že jsem mluvil jen o vadách organisace CSD. a nerozvinul problém
cs. st. drah v celé jeho šíri. K tomu poznamenávám, že v úvodnim
clánku denního listu to nelze ucinit pro omezený rozsah místa, jež
je k disposici. Ostatne soudim, že nebude asi možno delat všechno
najednou a že by bylo nejlépe postarat se nejdrive o novou organisaci,
ponevadž by to byl aspon zacátek; nejde tak o rozvinování želez
nicniho problému, jako spíše o to, aby už se s nim zacalo neco delat.
Pan autor souhlasí celkem s tim, co jsem napsalo dusledcích toho,
že je v cele podniku politický ministr; nezamlouvá se mu však, že
bych rád videl ve správním sboru cs. státních drah také neúrední
odborníky. Táže se: "Kdo muže pri nynejším stavu verejných vecí
zaruciti, že do správniho sboru budou vysláni z kruhu mimoželez
nicních lidé nejlepší? Neni oduvodnena obava, že by se i zde uplatnila
zásada známého politického klice?"

Na to bych si dovolil odpovedet, že tak zle s námi snad ješte není.
Budeme-Ii už do zásoby uplatnovat tyto obavy, mužeme pomalu
zavrít celé naše hospodárství. To bychom se musili stejne bát, že
politický klic se uplatní pri jmenování prvního presidenta Nejvyššího
správního soudu, presidenta Nejvyššiho soudu, guvernéra Národni
banky atd., atd. Musime proste doufat, že verejnost si dovede vy
nutit, aby se tu politický klic neuplatnil. O chuti jej uplatnit nebude
sporu; ale verejné mínení ješte neco platí. Když se obsazovalo místo
prvniho presidenta Nejvyššího správního soudu, byly také ledajakés
politické chuti; ale zvítezilo nakonec prece jen ryzí a nefalšované
odborníctví. Námitka, že železnicni správa má i dnes možnost
poznati mineni "mimoželeznicnich kruhu" ve schuzích železnicní
rady, se mi nezdá dost prukazná; je dostatecne známo, že železnicní
správa si z tohoto "poradního" hlasu nikdy mnoho nedelala.

Lze jen souhlasit s tím, že železnicím verejnost hodne krivdí a

ých a vždy útocných druhu, kdežto Koželuh ovládá
toliko jeden, druhý je méne spolehlivý a nepresnejší,

to proti takovému souperi jako jest Tilden.
forehand drive jest úžasne prudký a rychlý a na centi.

ý. Drive strídá "slicem", kterého použivá více pro jeho
klamání protivníka a k nepresnému vrácení. Backhandu
ež útocne; jeho backhand jest rychlejší než forehand
cti. Backhand slíce použivá za týmž úcelem jako fore

Ve hre u slte a nad hlavou je znacná prevaha Tildena.
k k temto základním úderum ovládá Tilden mnoho

Itých úderu, které okamžite uvede na scénu, kdykoliv
pefova hra vyžaduje zmeny taktíky. Umi stridati drivy

a drop shoty a dovede podle svého prání meniti rychlost
úderu.

Ií jistotu a presnou pravidelnost Koželuhova úderu,
pfedem, co pravdepodobne si s micem pocne, a jsme ne

I svedky, jak skvele to provedl. Naproti tomu Tilden
vidy neznámá velicina. Nikdo nikdy nevi, který zpusob

, jaké taktiky užije a jak mnoho bude ochoten se namáhati.
nemu casteji hraje, nabude presvedceni, že pro toto stálé
meneni úderu nemuže si nikdo na jeho hru zvyknout,
dv protivník vlastne hraje po každé protí hráci jiného

y. Zvlášte bývalý mistr wimbledonský, Garald PatersOn,
Tlldenovou promenlivosti, ale práve tato nejistota byla

filmana Willlama Johnstona, jenž byl dlouho považován
hráce sveta, nejvetši pobidkou v zápasech s Tildenem

championát. V roce 1920 bylo jisto, že Tilden svým velko
sem vyhrál proti "malému Billymu" mistrovství Spoje-

• Tuto pravdu sí uvedomil i JOhnston a rozhodl se svuj
konallti, aby mel tak protiváhu a odpoved na servis Til
rok pozdeji vrátil se Kalifornan do Philadelfie, kde však

t poražen necím úplne jiným: forehand-drivem. Opet
prohazován s presnosti strojní pušky, oním úderem, o kte
kritikové tvrdili, že jej Tilden neovládá. V tomto zápase
lroval pouze nekolík svých kanonových ran, a všeobecne

, že mu toho dne servis "nesedi", ale muže býti zajímavé,
tekl práve pred matchem: "Každý ríká, že jsem lonského
\I Johnstona pouze svým servisem a že bych to jiným
nedokázal. Dobre, jdu a zkusím to, abych videl, co do

svého servísu."

veskrze Tilden. Dovede riskovati zápas i v národním
, když mu šlo o vec, kterou chtel dokázati a která jej za

Rok nato v championátu byla to opet jiná hra, kterou Tilden
Tehdy ani servis ani forehand nepracoval tak jak si prál
Johnstonovi práve potreboval. Proto se uchýlil ke zvláštní

sUCI1a krátkých drop shotu, které byly doplneny pozorne
ýml drivy ve zmatené smesi. Tisícum v bezdechém zájmu

divákum se Tlldenova hra zdála divokou, bez veškeré
Nebylo jim známo, že Tilden sleduje plán unaviti John

kolív úderem, jen aby udržel mic ve hre, až do oka
kdy prijde priležitost jeho nejspolehlivejšimu úderu, který

bod. Johnston hrál velkolepou hru, ziskal znacný náskok
, že muže býti jen jeden konec. A prece, kdo pozoroval

I udatného Kalífornana, mohl pozorovati strašnou námahu,
val. A proc? Vedl 2 : O; to byl náskok, o kterém by se clovek

že je dostatecný, když jeho hra byla stále ješte pevná,
jevU známky starostlívé pochybnosti a nejistoty. Diváci,
pozorovalí, považovali to za telesnou únavu, kterážto do
byla smešná o cloveku, který byl v trainingu. Práve ve ctvrté

vedl 3-ú, byl zrejme duševne umucen, nebot tušil, že
prece jenom podlehne, což se skutecne, po heroickém bojí,

vysvetlím, proc jsem se o techto dvou zápasech zminoval.
jest a bude v podobné situaci jako byl Johnston. Koželuh,
ko Johnston, by byl s každým jiným hrácem, zvlášte za

prevahy v sadách, tak bezstarostným jako na pocátku zápasu.
e, jak hrál Koželuh s Richardsem; byl to treba petisetový
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neuvedomuje si, oc jsou v nevýhode proti svým konKure~t~m. S.ou:
dime však že i zde by si s timto problémem skutecny zelezmcm

obchod vedel lépe rady, než dnešní železnicní politický úrad. .
Dr. j. Kolafik .•

Proc nás nemají rádi.
Vážený pane redaktore,

dovolte mi nekolik vysvetlivek k dopisu p. Mergla. Dopustil se ne

kterých nepresností, jež lze si vysvetliti pouze tím, že v ~ryni~~
nebyl. jinak by též nebyl nucen tak pracne konstruovati SVOJI
theorii o psychologickém pochopení tamního ovzduší.

Protestoval-li cs. delegát proti schválenému rádu úmyslne a za
okolností, jak je p. M. vylicuje, pak to bylo skutecne krajne nehezké

a nesportovní. Ale, jak p. M. sám uvádi, spory bývají i pr~ jin~C~
sportovnich podnicích, a presto se prátelsky urovnají. Proc prave

tento chybný krok cs. delegáta, jenž ostatne nemel prakt~~ký.Ch
dusledku vzbudil tolik zlé krve u poradatelstva a nebyl rovnez prá

telsky u;ovnán? je to tím podivnejší, ž.e polští ~.oradatelé vz~ali
se svého práva stanoviti podmínky turnaje, a tudlz protest se Jich
prímo netýkal. Podobná nedorozumení bývají ostatne, myslim,
vnitrní vecí, a aspon po dobu závodu se nepublikují. Zatím však

"Przeglqd Sportowy" nemeškal vec píchlave ihned uverejnítí s d~~
dánim, že Ceši svedli k protestu í Švédy. Tedy je-li to pravda, nas~
nebyli samotní. Prece však odíum tohoto cinu zustalo výhradne
na cs. delegátovi, a zminená zpráva prispela k zesilení anímosity obe
censtva. Pak to pokracovalo. S prílišnou omáckou uverejnil týž list

dále, že Dr. Rezác úmyslne a z vypocitavosti soudcoval zápas Ka~
nada-Polsko v neprospech Polska, jakož i pomluvu, že utkám
Kanada-CSR bylo predem smluveno. To není, prosim, plátek, ale

nejrozšírenejši sportovní casopis polský. A co rici tomu, když ~fi:
ciosní orgán "Oazeta Polska" (tedy opet žádný plátek) v referate
o Kryníci píšíc o cs. sportovcích vubec, rekne mimo jiné lichotky
tuto krásnou vetu: " ... jejich zplhob hry ve všech oborech sportu

je podlý (perfidný), zlomyslný a brutální"? Primyslime~l~ ,:'í, ~e
I, lllustrowaHY Kurjer Krakowski", témer výhradne v Krymcl cteny,
svým známým zpusobem využíval rádne situace, uvidime, jak tisk
zpracovával publikum. Vyznamenalo se ovšem i poradatelstvo.

Nikdy nezakrocilo a nenapomenulo obecenstvo, ani když padaly
hrubé nadávky. To se omluviti nedá. Tak daleko "animosita" jíti
nesmí. Pri trochu dobré vuli a dávce slušnosti dalo se temto haneb

ným výjevum lehce zabrániti nebo jim alespon celiti pomocí mega
fonu, jak se ukázalo v poslední den závodu. Na druhé strane však
s velkou pohotovostí bylo zakroceno vuci výprave Cedoku, již, jak
si nekteri stežovali, chteli strážnící ze stadionu vypuditi za precín,

jehož se dopustíli tím, že potleskem a voláním vítali hráce cesko
slovenské pri vstupu na hrište. Vystavovati hosty verejnému po
smechu a nadávkám pred mezi národ ni spolecností jest hanbou.

To byl representacni team ceskoslovenský, ale již nadávky, jako
"ceská sv ... ", "Pepicí" atd., šly dále, než na adresu hrácu. Odtud
pochopitelné vzrušeni naší verejnosti, jež nestavi se do velkopanské
pózy uraženého, nevyzývá nikoho v obrane svého "honoru" na sou
boj, ale cítí se vším hluboce dotcena, tím spíše, že se to stalo v zemi,
kde nejméne se toho nadála. Poradatelstvo charakterisuje i ta okol
nost že se ani formálne neomluví li za chováni obecenstva.

P~n M. se zlobí na cs. hlasatele, že zneužil laskavosti polského

radía k nejapné poznámce. Kdyby byl pritomen takovému divadlu,
jež by se týkalo jeho krajanu, pri tom slyšel všechny ty nadávky

(nebylo by dobre a prec jen zdravé celou jejich kolekci doslovne

uverejniti?) a cetl, co se piše, jsme jisti, že pri cítlivosti, již projevil,
sotva by mel tolik zdrželivosti, aby vyjádril vše tak delikátne, jako
to ucinil cs. hlasatel. Ani p. Laufer neni ze dreva.

Srovnáni "I1lustrowaného Kurjera Codzienného" s ceskými listy
"Obrana Slezska" a "Mor. Slezský Denik" trochu pokulhává. Tyto
jsou mistní malé casopisy, jichž význam jest Ciste lokální. Na druhé
strane "IIIustrowany Kurjer Codzienny" jest nejvetší a nejrozšíre.
nejší casopís polský. Pokud se týce mravní stránky, bylo by zajímavo
na konkretních prípadech srovnati, zda naše jmenované casopisy
uchyluji se rovnež k tak nedustojnému zpusobu psaní. Zda mají
v úmyslu vedomou soustavnou kampaní proti Polsku pracovati
pro stát Polsku neprátelský. Konecne, at by si "III. l(. C." psal
cokoliv, vec by nebyla tak škodlivá, kdyby byla dostatecne para
Iysována tiskem jíným nebo kdyby polSko-ceSkoslovenské organi·
sace projevovaly nejakou cínnost aspon v rámci svého poslání. Ale
tisk mlci a organisace jsou bud jen na papire, anebo - až na vzácné
výjímky - Žívorí. To ovšem zpusobuje, že zatím co u nás jest popu
larísováno pOlonofilstvi, v Polsku jest tomu opacne.

Bylo by omylem vztahovati Kryníci šmahem na celé Polsko. Tak
smutné to není. Ostatne doufáme, že celý prípad pricinením polských
cínitelu bude urovnán, což zajisté každý rád uvitá. Nicméne jest
jedním z príznaku svedcících, že cosi tam není v porádku a že se
tam tvorí atmosféra, jež pro styky zdravá není. Nechceme-li se dovo·
lávatí sentímentu, tož zajisté i zdravý rozum nám riká, že Polsko
a CSR, státy, jež maji tolik spolecných zájmu životních, musi pra·
covati k tomu, aby jejich pomer byl co nejlepší. Krynickými kopanci
by ovšem cesta k tomu nevedla. J. H.

ProhlášenÍ.
K dopisu uverejnenému v tomto casopíse dne 5. prosince 1929

na str. 768 pod nadpisem "Žurnalisté a jejich zamestnavatelé" pro·
hlašuji, že tvrzeni dopísu tohoto, pokud se dotýkají cti casopisu
"Venkov", spocivají na mylných informacích. Odvolávám je proto,
nebot nemohu casopísu "Venkov" níc necestného vytýkati.

Dr. Ai/Ted Fuchs.

NOVÉ KNIHY.
Laich terova Filosofická kn íhovna. Odstranít nedostatek

dobrých prekladu filosofických klasiku a prínášet filosofická díla
nejnovejší doby, v nichž autor-myslitel ukazuje cestu z dnešni ideové
a mravní anarchíe, je programem "Laichterovy Filosofické
knihovny", redigované univ. prof. j. B. Kozákem. V zahajo
vacím rocníku vyjde po sešitech a Kc 3'60 Platonuv Filebos
(o nejvyšším dobru) a Oorgías (rozhovor o umení recnickém,
mravní laxnosti a politickém násilnictví) a Deweyova Demo·
kracie a výchova. Doporucujeme ctenárum myšlenkove poutavou
edíci. Bližší informace v prospektu prikládaném k tomuto císlu.

SPAcíPOHOVK
dle systému red. Jana Van/w poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

S. B. S. SPOLEC~OST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tre 10.

Velký
výber ..I(.\tíág.nel' 1i~~~~C=====::::5t

plnicích per
(Par~er, Wagner, Waterman,
Astoria, Mont Blane atd.),

crayonu, zápisníku, soen~cken a p.od. psacích .soupray a. podlo~ek; aktov~k
a jiných nepostradatelnyeh pomueek kane. 1 teehmekyeh ma na sklade:
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Protejšek Koptovy TRE Ti
ROTY. 0110 veliké, jako
anabase našich legionárO
Sibirí, jež je jeho obsahem.
Strhne upoutá. vzruš!
a nadchne .

A. ZEMAN: MRTVÁ BATERIE

Román, který bude žiti dlouho
ve vaši mysli

Vi%~nl v plitnl
zlacený hfbet
434 Jtran
• cena?

SERIE SFINX

~- prinese \I novém poradl

10 románu, vybraných z 280.
"Mrtvá baterie" je prvým
z nich- Jsou to skutecné
a obsáhlé romány, jaké má

Snlfenajif vpfftom- te rádi. Proto je SE R I E
. , tak rozšlrená, že v plátne

nosti aby nemusila vázaný obsáhlý román stoji
býti snifovina pouze 25 Kc a pro odbe·
v budoucnoJti, ratele S E RI E jen 19 Kc

Prospekt a informace u vAech knlhkupc.

IIAKLADATELSTY( SFINX, B. JANDA, PRAHA II., KARLOVO N.15

634-17

Univ. prof. dr, Karel Englil, ministr financí "

NARODNI HOSPODARSTVI
630 stran. Brožované Kc 60'-, vázané Kc 90'-.

FIN A N C N I VED A Brožované Kc 90'-, vázané Kc 110'-.

TRI ROKY FINANCNI POLITIKY
52 stran. Brožované Kc 12'-.

OT ÁZKY A NAZORY (100 clánku). Brožov. Kc 40'-.
Stanislav epalek:

PRAcE A TECHNIKA 66 stran. Brožované Kc 6'60.
Ing. Jindflch Flelschnerl

TECHNICKA KULTURA .
350 str. brožované Kc 40'-, v polokož. vazbe 100--,
Doc.Dr. V. Verunál:

HOSPODAAsKÝ ZITREK 168str, Brož. Kc 15'-.
Univ. prof. Dr. Weyr:

SOUSTAVA CSL. PRÁVA STÁTNIHO
476 stran. Brožované Kc 80--.

knihkupci a v nakladatelstvl FR. BOROVÝ Pra

zárukou obce pražské

NIKAJfcl DíLA Z OBORU PRAvA, NA·
DNIHO HOSPODARSTVI A STATOVe-DY:

ská ,\mestská

Ilfovna v praze 1.,

filiálky

en,teplice, ceské budejovice,

hradec králové, brno.

pojišfuje
roti všem škodám

i na život



U všech knihkupcu.

Vychází desetkráte za rok ve volných Ihutác

Predplatné na celý rocník Kc 60'

Jednotlivé sešity se neprodávaj

Rídí redakcní kruh. - Zodpovedný redaktor Dr. Robert Ko

Revue pro statistickou theorii a pra
VYDÁVÁ STÁTNl úRAD STATISTICK

Prof. Dr. FRANTISEK WEYR : Právní povaha statistický

dotazníku s hlediska platného práva jazykového. - Doc.

ANT. BOHÁC: Národnost pri druhém scítání lidu. 

PAVEL SMUTNY: Hospodárská bilance státu a náro

úspory. - Statistické rozhledy. - Cást informacnÍ.

Zprávy. - Literatura. - Bibliografie.
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