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tecnosti pouhým slovum; tam, kde mají lidé videti veci, ucí je Šalda poklonkovati pred nejakou frásí. Pro
thema »Spisovatel a politika« je Šalda smutnou kapiP erout ka:
tolou. Mohl by delati krásnejší a užitecnejší veci než
tropit trochu podivínství v politice. Enfant terrible Dramatická politika.
to je trochu málo po všem, co jsme v nem videli. Ne»Málo !lidí umí vllbec v, politických záležirozešli jsme se s ním lehkomyslne. Pro ty veci rozešli
tostech stálost a nezvratnost smýšlení spobychom se s k)Tmkoliv na svete. Náš kritický pomer
jovati s moudrým použitím okolností ... Tak
jako nekterí spekulují v reakci, tak jS{)l\l k nemu zakládá se na tom oprávnení, které on sám
zrovna z$ spekulanti na radikalismus, ktekdysi tak krásne formulovíJ.l: »Ke kritice, presne mlurým na nicem jiném neiáleží, než aby meli
veno,
má právo jen ten, kdo se narodil k obdivu a
povc&tnejradikálnejších lidí, a kterí také rak uctívání a byl v nich zklamán a zrazen.« Byli jsme
deji svuj národ v šanc dají než povest svého
radikalismu.«
Havlícek.
ve svém obdivu zklamáni a zrazeni. Zpozorovali jsme,
že nás krmí pouhými slovy a prohání nás svetem lia sklenenÝ vrch, na nemž bydlí p. F. X. Šalda,
terárních stínu. To je málo pro muže.
hlo také neco z vravy, v níž žijeme my ubožáci
.*
y dole. Pan Šalda se podíval dolu, shledal tam
o chvályhodného a napsal o tom do »N ové svob 0Clánek »Planý poplach a zbytecné nárky« je pro to
clánek pod titulem »Planý poplach a zbytecné
vše jen jedním dokladem z mnohých. Koncí pathetiy.« Náhodou se stalo, že jak tak na rychlo vyckau výzvou: »Do plného varu života a dejin, nebol'
l chytil nepravého a narezal tomu, kdo veru neto obojí již dnes jest!« Pan Šalda se nyní podobá p.
j nejvetší kraval. Jak všeobecne známo, povstal
dru Nejedlému v tom, že pronáší podstatné jméno
efí pustý rámus v naší politice tak, že nekterí li»var« ve všech pádech a sloveso »vríti« ve všech capodporováni fašismem, vzali si do hlavy, že si
sech a osobách a myslí, že tím národu prokazuje služví staré úcty s Masarykem, Benešem, socialisty a
bu. Nekterí lidé nevidí, ac mají oci otevreny. Starati
obn)'mi lidmi. Ale p. Šaldu ani tak nevyrušuje
se dnes o var a vrení je jako míti starost, aby v Atheotokterý vydávají tito lidé. S vetší nelibostí snáší
nách nevyhynuly sovy a aby v pekle nebylo zima.
ku menší pokrik tech, kterí se hájí. Nezlobí se na
Evropa je od r. 1914 i bez našeho pricinení ve velmi
trel, ale na ozvenu.
dukladném varu, a veru není treba toto slunce osve··
Je mi líto, že musím zase jednou podniknouti
útok
tlovat ješte svícickou, kterou bychom my mohli urop. Šaldu. Mnoho z nás., kterí jsme prišli do vebit. Evropský clovek je už od samého varu totiž tak
ého života smerem od literatury, neuctívalo ve
trochu oparen. Svetová válka, ruská revoluce, komunismus, reakce, fašismus, hospodárská krise, stávky,
éro mládí nikoho ohniveji než práve F. X. Šaldu.
rozvrat valut - to by se normální mysli mohlo zdáti
knl1 poctive, že nás ucil psát. Dal nám základy
estetice, priblížil nám psychologii umení a co více,
dostatecným stupnem varu. Ne však tomu, kdo peucil nás hledat v umení život: budeme mu za to
cu je, aby se politika podobala predevším
dramatu.
y vdecni. Je u nás tvurcem literární kritiky jako
Všude, kde dnes jde o neco podstatného a vážného a
ostatného tvorivého oboru. Založil názor na rakde se nepremílá jen nekolik frásí, scházejí se lidé, aby
obnovili rovnováhu sveta. Házeti slovíckem »var« po
literárních a umeleck)Tch osobností a jevu. Mnoho,
tomto úsilí obnovy a nápravy, na jehož výsledky cez literatury žije v naší mysli, bylo puvodne jeho
jevem. Okouzloval nás více než kdo jiný. Náš rozkají všichni stísnení a odpovední lidé sveta, je také
jen druh ilusionismu. Šaldllv radikalismus je mimo
s ním datuje se od chvíle, kdy jsme byli nuceni
oupiti do verejné praxe a kdy i Šalda do ní vstouživot, jako kdysi bylo mimo život i jeho vyjasnené
olympanství. Videli jsme, kterak Svaz národu se snaKaždý má znáti své meze. Nevím, co ho stále pudí
toto pole. Ješte nekdy se nedovedl podívat na požil všemi silami, aby odstranil
zbytky vrení mezi
Francií a Nemeckem. Drží-li se nekdo sluvka ~var«,
. li jinak než literárne. Spisovatel, myslím, když už
zabS'vá politikou, je povinen nám dát moudrou
musí pokládati za pošetilce tyto muže, které provázela
ktickou radu, podle které možno jednat, nebot
pozornost celého sveta. V Evrope i v Americe je vellitika znamená jednat a nikoliv dojímat se: míká starost, jak snížiti var mezi ruznými trídami spotoho dostáváme od Šaldy slova, slova, slova
lecenskými. Také k tomuto pocínání musí theoretik
pozorujeme, že mu nejde tak o radu, jako spívaru prihlížeti chladne. Napsal jsem zde kdysi, že
o vlastní gesto a o to, aby se pred verejbych hlasoval pro to, aby politik, který se snaží po listí objevoval vždy jako zajímavé zjevení. Tomu,
terárním zpusobu vyhnati literární situaci vždy na
o touží po chlebu, cukrová pena nestací. Všechno,
vrchol dramaticnosti, byl povešen na lucernu. Nezbývá
Šalda od prevratu psal o politice, má význacný ráz
mi než to opakovati. Z papíru krev netece, ale z lidí
žitecnosti, marnivosti, zau jatosti sebou samým.
tece. Nemá se chodit do politiky s predsudky, které
jsme si získali v literature. Politika a drama je neco
oho dne, kdy jsme to poznali, opadl v nás jeho vliv.
k dnes je situace. pokládáme jeho vliv prímo za
podstatne ruzného. Heréc po predstavení utre šminku
odlivÝ.nebot vede ty, kterí ho poslouchají, od skua divák slzy a jdou dOmll. Ale my ze soucasné Evropy
o

o

o
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nemužeme nikam domu. Lidé jsou drahocenný materiál, a nesluší se, aby byli predhazováni jako ohet nekolika literárním frásím. Nevidí-li dnes nekdo, že
Evrope a nám s ní je treba nikoliv varu, nýbrž rovnováhy, není mu pomoci a musíme se starati jen o to,
abychom oddelili svou vec od jeho.
Všechny konkrétní požadavky, které p. Šalda vznáší
na naši politiku, plynou z touhy, aby se politika pokud
možno podobala dramatu. Pokud se divadla t}Tká, tu
je ovšem správný požadavek, aby všechny vášne byly
"yhnány na vrchol, všechny postavy dramaticky rozvity a všechny situace privedeny na ostrí nože, a cetli
jsme o tom dosti od Julia Baha a Lukacse. Na pr.
Lukacs o tom praví: »Chytrí milovníci života vyt}'kají
dramatu, že svými násilnickými, jen mezi životem a
smrtí volícími príbehy otupuje skutecnost o nejsubtilnejší psychické jemnosti, že tvorí vzduchoprázdný
prostor mezi osobami. Je 'pravdivé to, co vyt}'kají.
Ale tvoriti drama jinak znamenalo by kompromis
mezi životem a dramatickou formou.« - Jsme ochotni
uznati to pro drama, ale politikovi prísluší b},ti oním
»chytrým milovníkem života«, a nemá se starati o to,
delá-li život kompromis s dramatickou formou ci nedelá-li. Konkrétní Šaldovy požadavky, které pronáší
ve svém clánku, jsou tyto:
1. »Má dávná myšlenka jest, že naše sociální strany
dostaly se do vlády nového státu príliš brzy, dríve
než zesílily' a zmohutnely v oposici.« Pan Šalda by
si mel nechat ríci, že jeho dávná myšlenka nestojí za
nic. Vezmeme vec konkrétne: kdyby nebyly naše socialistické strany šly do vlády, kdo mel vlastne vládnout? Bez nich nebylo vetšiny, ac ovšem není-Ii
p. Šalda presvedcen, že už v prvních letech po prevratu
bylo možno vládnout s Nemci. Každý, kdo jen trochu
zná pomery, ví ovšem, že nebylo možno, a že Ncmci
potrebovali nejaký cas, aby se orientovali a aby videli
umírat rllzné své nadeje jednu po druhé. Kdyby naše
socialistické strany byly tehdy ovládány stejne dramatickým videním jako p. Šalda, prišli bychom do té
paradoxní situace, že národ, který tak žhave toužil po
svobode, nedovede, nabyv jí, v samostatném státe ani
sestavit vládu, cili že z tech nebo onech duvodLl nechce vzíti svobodu do v'lastních rukou. Byli bychom
musili požádat v Paríži, aby, jako nám dají hranici,
nám dali také vládu.
'
2. Nyní se z té chyby, že jsme se odhodlali sami si
vládnout, dá leccos napraviti, nebot socialistické strany se konecne dostaly do oposice. Nyní, zaplat bLlh,
je cas k hromllm a bleskL1l11,soudí p. Šalda:
»Jen prosím, když oposic~, tož opravdová oposice a ne
nejaká talmi, podle vzoru c. k. loyálních oposicí rakouských!
Jic hor~ího' nemuže býtí nad takovou pseudooposici!
Strany sociální neche pamatují, že logika dejin není pouhá
mechanika,
nýbrž neco ,skutecne tvorivého.
A že o ní
platí: cím vetší výkyv do Jevi, tím kratší bude príští výkyv
do prava, ponevadž v po,iitice veliký výkyv jest vecí velkodušností, která strhuje za sebou celek a urcuje mu smer.«

Pan Šalda, jak patrno, si preje malebnou oposici,
takovou, aby beze zmcny mohla prejíti do slušného
dramatu. Malický démon v jeho duši by hyl uražen,
kdyby socialisté na pr. provádeli oposici, která neztrácí ohledu na celek a dává státu, co mu patrí, kdyby zkrátka delali takovou oposici, jakou podle našeho
názoru mají delat Ceši ve svém vlastním státe. Taková oposice sice neodpovídá plne theorii o dramati-
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ckých protikladech, ale socialisté, jak se zdá podle .
jich projevll, budou se radeji držeti jí a nikoliv
jiné oposice, kterou by chtel režírovat p. Salda. V t
veci zaslouží socialisté za svou rozumnost chválu,
necht se jen nedají svésti zákony, které autor »Bo'
o zítrek« si vymýšlí o logice dejin. Ty zákony j
falešné, a ne každ)', kdo bojuje o zítrek, dovede si je
dobre predstavit. Ono totiž vLlbec není pravda, že »cí
vetší výkyv do leva, tím kratší bude príští v5'kyv
prava«. Videli jsme na pr. v Italii velmi ll10hut
výkyv do leva, a p. Šalda necht rekne sám, koliká
rok už ovládá Italii Mussolini. Také v Madal'~ku tne
r. 1919 náramný výkyv do leva, ale následující vÝ
do prava nebyl tím kratší, nýbrž tím delší, a fIorth
už sedm let dovoluje jen emigrantum, na které ned
sáhne, zase se vyk}'vnout do leva. Podobné zkušeno
se zákonem »cím vetší - tím kratší« udelali t
v Bavorsku a Bulharsku, a tedy naši socialisté dob
ciní, nedbají-li takových fa1ešn}'ch zákonu.
3. »Proste: oposice má b},t radikální ve všem. Hla
ne: dávati iniciativu, stále znova a znova. B5ti hoha
ano prebohata myšlenkami 1« - Tak tedy, clo 'cceo
sicní, protože oposice má h},t radik~dní ve vše
mnoho se nenamáhej premýšlením o vecech a ot
kách, ale vždy se zeptej, které stanovisko je radikáln
a pak je rychle, aby te nikdo nepredstihl, vezmi
své. Potom te budou nekterí literáti chválit (ov~
jen do té doby, dokud neprijdou na neco jiného),
stýkáš-li se jen s nimi a nemusíš-li nikdy udclat nY
porádného, muže ti to stacit. Není veci, která hy
zasluhovala radikální oposice jako práve p. Šald
oposice, která je ve všem radikální. Clovek si nemu
své myšlenky narí dit tak pohodlne jako rucicky na
dinkách, a jen trtina vetrem se klátící se stane hned
všem radikální, dostane-li se náhodou z vlády do o
sice. To je ten star~' blud, jenž se nebezpecnc c
toulá touto zemí a ucí, že otázky treba Posuz()\'ati
vecne, ale se zretelem na slovo rad i k a 1i s mu
Solidní myšlenky clovek získává jinou, ne tak mec
nickou cestou. Pokud se pak t~,ká rady, kterou p.
da dává oposici, že musí býti »bohata, ano prehoh
myšlenkami«, je to ovšem znainenitá a prímo zlatár
da, ale bohužel i trochu laciná, hlavne když r;ldcehn
sám neprispeje aspoll. nekolika myšlenkami k to
prebohatství.
4. Také clr. Beneš byl natažen na dramatické I
»]~ekl, ~e nikdy neprovozoval na mezinárodním fOrll ji
poli tiku než celosti! tnL Ano, to je pravda, ale v tom j
myslím, í slabina mezinárodní
politiky v Bcnešovc k
cepci. Dr. Bend je presvedcením sV.ÝII1socialista; ale "I
do úradu nebo jel-li na mezinárodní konferenci, zastr
opatrne SYlIj socialismus jako traskavinu do zásuvky s •
p3acího stolku ... Cechoslovák, pouze a proste Cecholow
to je mi ponekud bezobsažné a neživotné.«

Jak dostatecne paLrno z tuhoto úryvku, pre,mlou
k nám zde mysl j,ešte zcela nedotcená. po1itick~nlir
litami. Politika veru ješte nevryla ani jednu n;'l,kll
Saldova cela. Predstava dra. Deneše jako nejaké110h
sitského vyslance je poutavá. ale bylo hy k ní trt'ha h
sitského národa. Pan Salda žádá po BenešO\'i,ahy
lal to, 00 j·ešte žádný zahranicní ministr na svcte
smel delat, totiž aby robil politiku na svou pcst a ce
se staral, 'co tomu reknou doma a v parlamentu. l'a'
ovšem, kdo vstoupil aspon na práh politického PI)Z
ní, ví, že zahranicní ministr je s:ce V)" ok)' úre<!n
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prece úredník jako každý jiný, a že úrední místa
k tomu, aby s nimi individuality volne naklá, Každý z ministrLI - a ministr zahranicí není
Y~'jimkOlt- mt''1že,delat politiku jen jako sou, osoba; stojí-li na míste úredním, musí mu ohled
tátní celek jaksi vjeti do údu i do jazyka. MLIže
é hojovati '0 SVO\;l vlastní koncepci - ale muže
ciniti pouze na poli vil1itrní politiky, a jakmile jede
hranice. musí zastávati své místo tak objektivne
jiní. tátní úredníci, na pr. soudce nebo policajt.
jeme-li, že zahranicní m~nistr nestojí na »urcité
á1ne politické basi vnitrní«
a »nenese její barvu
e na svém štíte«, pak už je odtud jen krátká cesta
litování, že také mirnistr spravedlnosti nestojí na
, é .ociální politické basí, že soudce nenese pri vy'vání svého úradu svou barvu hrde na štíte a že
kajt stojí na ulici, cíhaje na neporádek, ne jako
ník, ale pouze jako Cechoslov:ák, což je ponekud
sažné a neživotné. Jen lidé, kterí ješte neztratili
itickou nevinnost, mohou vymáhati na ministru zanicí. aby zastupoval jirnou politickou koncepci než
která mu byla parlamentem schválena. Meli jsme
parlamentních vlád casto obtíže s ministry, kterí
áve nesli svou barvu hrde ve štíte: pan dr. Dolanský
o ministr spravedlnosti nesl cernou barvu na štíte
hrde. že soudy vynášely rozsudky klerikální, a náe sociální mini tri stáli tak pevne na urcité ociálpolitické basi. že si úredníci jejich resortLI šmahem
eji hrali stranické legitimace, které ta base vydála. TakovS' stav se mt'He jeviti vSrhodným jen :tomu,
na politiku nazírá jako na obraz dramatického
'ru sil.
11

Jestliže nekdo v politice se ohlíží vke po dramanosti a vzruchu než po cemkoliv jiném a jestliže
'mo to stále pecuje, aby mel pokud možno jiné mÍí než má okolí, nebude ovšem fašismu zcela nevdeza rámus. který tropí, a pan Salda, ac sám prý solista. složil o fašismu tyto rádky:
5·

"Pak je tu naposledy fašism .. , Snad jen ve dvou zemích
evropských, v Rusku a v Italii, mužeme sledovat obrodu
vllle moderního cloveka; a v obojí zemi vede k diktature,
tam levé, zde pravé. Já fašism nepokládám za neštestí ...
(),Iiíuje-li fašism zvlášte mládež, jest to pochopitelné
a
není to pro ni nejhorším znamením ... Fašism není ideový
program, není myšlenková soustava:
fašism jest jen zcela
primitivný apel na tu stránku lidské duše, jež byla tak
dlouho zanedbávána v šetrném doktrinárstvÍ
moderní politiky a jež sluje: vule, práce, víra, entusiasm, .. A jest
treba, aby socialism se v dobe nejkratší stal zaise na prvním
místc ;kolou vule a víry, za fašism, v nemž se zocelují duše
a povahy ... «

Fašism není první muzika, s kterou pan Salda aspon
oll.;ekjde. Pokud se tS/ká myšlenek, nebral to s monomií nikdy príliš presne, nevydržel 'll jedrné myšlenky
mnoho déle než Don Juan u jedné ženy, a prošel už
lika myšlenkami a systémy, kolik zemí proputoval
ysseus. Nelze se tedy divit, že nezachovává prísnou
most ani demokracii.
Pan dr. Kramár ríká: »zaplat pánbLlh za fašism«,
ncvadž v nem vidí hnutí nacionální. Pan F. X. Salríká také skoro zaplat pánbúh za fašismus, ale
toho Mlvodu., že fašismus prÝ prináší obrodu vúlé.
á10 se stará, kam ta vule smeruje
a co chce; jeho
luntarismu stací, že je tu .nejaká vLIle; nezáleží mno-
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ho na tom, j.e-li nekdo hlupák, jen když je zurivý.
V Rusku je komunistická dik,tatura, a p. Salda vida
to, volá: at žije vLIle! V Halii je diktatura práve opacná, proti komunistúffi, a zase je p. Salda, v,ida to, nadšen. Je známo z moderní psycholog,ie, že takové uctívání vtlle bez ohledu na cíl, který tato vLtle sleduje, je
vlastní obycejne slabým lid~m, kterí sami, mnoho urcité a usmernené vule nemají. Tu se uctívá vt'Ue proste
jako jev. Má-li kdo .sám dosti vLIle a ví-li co chce, není
tak tolerantní k cizí vuli. nebot tato cizí vule prekáží
jeho vlastní VlLlli.Pan Salda praví se býti socialist:ou a
loni pred volbami dokonce vyvolal jakýsi' drobný projev intdektuálLt pro socialislT'11c; Socialismus ovŠ'em,
kter5' na fašismu velebí obrodu vule, té vLIle,která jde
proti nemu. samému, je poneímd cborobný zjev. Obycejne se clovek, než zacne chválit nejakou vuE, ptá, co
ta vule chce. Ale u p. Saldy zcela chybí toto hodnocení
vule podle dle. Zaslepen bezcílnÝm voluntarismem,
nevidí také, co ve skut'ecnosti náš fašismus jest. Jinak
by sotva rekl, že se v nem »zocelují duše a povahy« a
že »fašism je svého zpLlsobu také cesta k necemu nad-oS'obnÍmu«. Netušili jsme, že jeho heslo nad o s o bn o s t i, které pred válkou vydal pro literaturu, mLlže
takto zdegenerovat. Fašismus prý oživuje dlouho zanedbávanou stránku lidské duše. v, níž je vule, práce,
víra. Ze by náš faši mus nekde pracoval, jsme ješte nevideli. Pokud se vule tS·ká. musíme vytknouti p. Saldovi, že verí jen v tu vuli, která tropí notný hrmot, a
že si vL'tbecdovede težko predstavit vúli tam, kde není
chut k diktature.
Konecne o té víre: víra sama o sobe není ješte zásluhou, jde o to, v co veríme. Veríme-l'i v neco falešného, je naše víra spíše trestuhodná než záslužná. byt
bychom v to falešné verili sebe pevneji. Verí-li fašist,é
hluboce, že Masaryk a Bend jsou neprátelé národa,
tledy to podle našeho mínení není žádná zásluha, nebot
je to víra falešná, neinteligentní, odporující faktum a
buh ví odkud sebraná. Pan Salda ku podivu proti této
forme víry nenašel ani slovo. Jestliže však legionári
hlubooe verí v Masaryka a Beneše a vydají na jejich
obranu nejaký manifest, tu pan Salda - opet ku podivu - už necítí, že také to je víra. a uráží se jen neobratností a prostoduchostí projevu, ac ten, kdo se
chce urážet neobratností a hloupostí. 11alezl by ve fašis~i'ck5'ch projev'ech daleko více príležitosti. Part Salda
ovšem shlíží na fašisty milostivlým okem, nebot vyhovují jeho dramatid<!é predstave '0 politice. IIavlícek,
jenž tem vecem prece také rozrumeJ, neptal se mnoho
po obrode vule, ponevadž rozumne predpokládal. že
ten, kdo neco chce, musí míti také VLIlia že vubec není
poJi.tiky bez vule, a delil politiku na rozumnou a nerozumnou, poctivou a nepoctivou. Tohoto rozdelení také
my se chceme pri,držeti. Pan Salda instinktivne delí
politiku na ,dramati,ckou a nedramatickou, a chce nám
to pekne sporádati: radikalismus na pravici i na levici,
diktatura komunistická a fašistická, vše jedno, jen
když je to obroda vLIle. V tomto ctení VLIJejakožto
jevlu je neco hodne dekadentního. Tak ótí clovek .studeného srdce, jenž se chce ohrát, a hyt by to bylo pri
požáru. Pan Salda už hezkou radu let hraje roli stavitele Solnesa a chce se vnejšími prostredky presvedciti o mládí svého ducha. Kdysi nedustojne lichotil ~iterárnÍ mládeži, nyní nedLlstojne lichotí fašismu..
6. Demokra6i, jak se zdá, p. Salda vLlbec nevnímá,
a nevidí na ní ani vule, ani víry, ani práce. To proto, že
demokracii chybí melodramatick5' živel, k nemuž pan
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Salda prilnul. Dovedl by se smíriti s demokracií, kdyby
byla aspon - dikta1turou. Cili kdyby nebyla.

30. zárí
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J. Koláríl?:

Hornická stávka a dva muži v

pozadi.

--

»Není nejhorší vec diktatura,« píše, »nejhorší vec je
mlhavá rozkolísaná oblomovština, do níž príliš cast0' zabrídá plane theoretisující demokracie ... Spojení silné vule
se silným rozumem má i právo v rozhodné chvíli k diktature, je-li jí treba. Ani pred tout0' poslední a nejvyšší
odpovedností ne~mí couvnouti: a nejméne ji~ z nejaké sentimentality at liberalistické, at egalitárské.«

Krátce receno, p. Salda je proto, aby se neco delo.
Je ovšem z 'bech liclií!,kterí by IUŽ zase druhý den Ipa
revoluci s,e nudili a si stýskali, že se nic nedeje, že revaluce ztratila sílu, víru, viHi. V Italii jiste lidé podobní p. Saldovi vytýkají dnes fašismu totéž, co pan
Salda vytýká demokracii. To je pros,te nikoliv nejaká
objektivní otázka, nýbrž otázka nervu. Panu Saldovi
v r. 1914 i válka byla - »divadlem«. Náhodou vyšel
nedávno preklad »Modravých mest« oel Alekseje 1'01stého, kde se lící podobná nálada v Rusku, jakau u nás
predstavuje p. Salda. Je tu lícen clovek, kteréha nikterak nebaví drabná a vytrvalá práce,. jíž se musí
i revaluce zabývat, nechce-li zase prohrát své vítezství. Mladéha muže to nebaví, atl by radeji stavel »madravá mesta«. Mnaho ruských lidí, kdysi baurlivých kamunistu, advrací se ad revaluce z týchž duVOdll, z nichž se p. Salda dívá pres ramena na demokracii: pomalá práce výstavby se nedotýká príjemne
jejích nervu. Lidé, kterí nevidí vuli a práci v demokracii, nebudou ji videt za den nebo za dva dny ani
v revoluci. Na jejich adresu praví jeden z ruských
básníkll: »Je sice krásné házet planetami jaka míci,
zpívati v elektrobásních a vesmíru, ale umejte i v každém prednostovi akresního lesního úradu zahlédnouti
záblesk budaucnosti.« Pan Salda je z tech lidí, kterí
se budau cítiti stísneni v abdobí pamalé práce administrativní, jemu vždy nevyhnutelná, drobná všední práce bude pripadati oblamavštinou. Soudí, že tam je více
života, kde je více rámusu.
S lidmi, jaka je p. Salda, bude vždy patíž. Postu-,
lárne recena, tenta starý kouzelník neví co chce. Byl
už vším možným, bude snad i fašistou. Na lidi jeho
druhu nelze nikdy spaléhat; neukajitelná
tauha po
osobní zajímavasti bere jim objektivní vážnast a ciní
z nich spajence pochybné ceny, at jde a jakaukoliv vec.
Neverte lidem, kterí.v kravalistice uctívají abrodu vule. Stanovisko páne Saldovo má príciny v konstituci
jeha ducha. Mimo ta jest tu patrne ješte i jin~ prícina.
Pan Salda nemohl prehlédnouti, ac v dnešních sporech
jde na míste ne posledním také o ta, mužeme-li a chceme-li zabrániti arganisované štvanici, kterou lidi bez
ducha zdvihli proti cloveku ducha, jímž je Masaryk.
Že se k tamuto úkolu chová p. Salda tak chladne a
radeji opevuje »obrodu vule«, má své specielní príciny. Vidíme p. Saldovi až do žaludku.
»N ová svobada«, která tenta prajev otiskla a vynáší
jej jakožta »projev výzrracný« (je apravdu význacný
v jistém smyslu), ví prece dobre, ac jde v celém tom
zápolení pas lední doby. Mela podezrelé stanovisko
k projevu Capkavu a pocíná si podezrele i ted. Budiž
receno »Nové svabade«, že urcité veci nelze nazvati
jinak než zrada.

Až do roku 1924 azývalo se ve všech akcích a s
rech anglických horníku jméno Frank Hodges. Hod
ges byl jakýmsi zosobnením anglického hornictví. V r
J924 to prestalo, jméno Franka Hodgesa bylo už .
jakousi parádní ozdobou anglického hornictví, nebo
Frank Hodges se stal civilním
lordem admiralit
v první delnické vláde spojeného království, kterou u
tvoril Ramsay Macdonald. Od této doby zacíná se o
jevovati nové jméno jako zosobnení anglického hor
nictva, které zvlášte v nynejším velikém sporu angh
ckých harníku nabylo znení mezinárodního: Arthu
Cook. Ale neklamou-li všechny známky, zdá se, že slá
va páne Cookava už prekracila zenit a zdá se, že nen
tak zhala vylouceno, že na visitce, kterou se anglic
horníci ohlašují svetu, se objeví za krátko zase jméno
Franka Hodgesa .•
N a Streleckém ostrave v Praze, v pochmurném r~
stauracním sále, konal se v prvních dnech srpna 1924
kongres hornické internacionály. Tam vystupoval u
pan Cook jako zástupce sekretáre této internacionál
pana Hadgesa, který zustal v Londýne, nehodlaje pa
trne jako clen anglické vlády, nepodeprené v parlamen
te dostatecnou vetšina u, dávati na jevo pri takové v'
znamné príležitosti, že ješte je sekretárem horníkll. P
Cook vystupoval na tomto kongresu hodne do popredt
delal se, jak se obecne ríká, duležitým, a tak nejak dosti nelibe nesl, že bodrý predseda federace anglick)'c
horníkll Herbert Smith nekolikrát uznal za vhodn
zmínit se pochvalne o »našem« Hodgesovi, který sed
nyní v LondÝne v »naší« vláde a na kterého nesmím
zapomínat.Pan Cook mel tehdy referát o pracovní dobe. Dutklive vyzýval zástupce horníkú ze všech zemí
aby nedopustili prodlužování pracovní doby a ahy
snažili udržet ji na úrovni anglické. Frank IIodges na
proti tomu poslal kongresu návrh daleko ne tak kon
kretní a casový jako pan Cook, nýbrž jakousi takovou
pohádku budaucnosti. Návrh na zrízení mezinárodm
organisace pro rozdelování uhlí, aby uhlí z jedné zem
nekonkurovalo s uhlím druhé zeme, a aby tak pr;lce
horníkll jedné národnosti nezkracovala životní úroven
horníkll druhé národnasti.
Hodgesuv návrh byl s potleskem prijat. Hornická internacionála není avšem tou institucí, která by jej mo
hla provést. Byl to výsledek dlouhého premýšlení ITod
gesova, a objektivne vzato, byl by to skutecnc v;tžný
prostredek k náprave nynejších
zoufalých pomeru
v uhelném prúmyslu svetovém, kdy práve anglick)'m
horníkum tak casto se dostává údelu neclobrovolných
spasitelll ostatních horníku tak, že v Anglii se zastaví
práce, aby se mohlo tím intensivneji pracovat v dolech
nemeckých, polskS'ch a když Pán Buh dá, také v cesko
slovenských. Kdyby existovala nejaká ta l-Ioclgesova
kancelár, která by na mape sveta barevnými carami
oznacila, kam až smí vyvážet uhlí Anglie, kam až Nemecko, kam Polsko, kam Ceskoslovensko, a kam Amerika, nemohlo by tak snadno dojít k onem krut)'m nesnázím uhelného prumyslu, vyplývajícím z toho, že
uhlí z jedné zeme si konkuruje s uhlím z jiné zemena
témž míste a že hornická práce v podobe vyváženého
uhlí si vlastne delá nekalou soutež.
Frank Hodges myslí daleko napred a chce pripravovat cestu uhelnému prúmyslu pro dobu, až v nem
budou rozhodovat horníci. Pan Cook chce také, aby
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odovali horníci, ale dívá se na to trochu jinak.
y plány o budoucí úpravc uhelného sveta se mu
~ízbytecll~'misny. Hlavní vec je, zmocnit se vedení
elných dolech, a to ostatní už prijde samo. Pan
je stoupencem politiky silné ruky. pan Hodges
toupencempolitiky vývoje. Krucek za krllckem se
e k cíli jisteji, a kapka za kapkou práve tím, že
rvale padají, vyhloubí i kámen, - to je pol'itika
gesova. Pan Cook je pro rychlý rozbeh a rychlou
u. je ta sice nebezpecí, že se uderí vedle, ale za to
eje na v~'hru je vetšÍ.
an HocJges i pan Cook oba jsou pomerne velmi
dí. Nicméne existuje už životopis aspon jednoho
nich. ne nejaké curiculum vitae, nýbrž celá kniha.
to životopisnou knihu })My adventures as a Labour
der« si napsal pan Frank Hodges sám. Vtipný nek)' pozorovatel anglického života Kircher chara1\:i oval ji nedávno velmi dobre výrokem, že by to
la velmi hezká knížka o Franku Hodgesovi, kdyby ji
napsal nekdo jiný než sám autor. Ale i tak dobrožství 1Todgesova krátkého
života stojí za trochu
ornosti.
Z uvedené knížky se dovídáme, že první dobrodružví. které se prihodilo Frankovi jako delnickému vlJdhylo jeho vlastní narození, k nemuž došlo 30. dub1RRr Pocházel z malé rolnické rodiny, která velmi
by se dala zlákat vyhlídkami na vysoké mzdy v uhel•eh dolech a prestehovala se do jedné z uhelných vesle, kde není jiné možnosti obživy, než práce v dolech.
am se také dostal Frank Hodges už ve dvanácti leh. Jeho první dlJ1ní práce sice nebyla težká, bylo to
n otvírání dverí pro vozíky s uhlím, ale celé okolí
dzcmního života na Franka velmi silne zapllsobilo.
ovídárhe se z jeho knížky, že jednoho krásného dne
I nekde vyptljcil Shakespearllv »Sen letní noci«, vzal
j ssehou tajne do práce a pokradmu jej ve štole cetl.
n letní noci pri blikavé dlllní lampicce! Pak zacal
hánet se po dalších knížkách, nejakou zvláštní náhoou dostal se mu do ruky Darwin ::- z malého Franka
st;tváneco zcela podobného, jako je Londonllv Martin
.den. Za krátko už chodí do místního kroužku dehatértt a udivuje místní honoraci svými radikálními ná('ry, které ovšem neumí dobre obhajovat. Ucí se tedy
dál. zajímá se o otázky náboženské, jde k metodistum,
ale dlouho u nich nesetrvá, rozejde se s nimi pro své
ríliš reformátorské nápady. V osmnácti letech se dotáv;t do oclhorárského hnutí, clo dobré školy starých
Trade Unions, odtamtud už je jen krtlcek do politiky.
a lTodges konecne je vyslán svou odborovou organiací na Ruskin College v Oxfordu, kde se mu dostává
po ("'c léta universitního vzdelání, nebot odborové or~anisace došly k názoru, že vlldcové anglického delnictva musí hýti vzdeláni. aby mohli lépe bojovat za jeho
práva. Frank Hodges se podívá do Paríže, naucí se
francouzsky, pozná mnoho lidí delnického hnutí i mimo ne, ale dve léta utekou a je nutno vrátit se do dolu.
Frank IIodges si s hrtlzou zjištuje, že ta stará mechanická dlllní práce, která mu dríve nevadila, už pro neho nenÍ. Ale nechce ji opustit. Pracuje se sebezaprením
a ve voln)'ch chvílích vecer vykládá kamarádllm o tom.
1'0 se naucil v Oxforde. Jeho ucitelský talent brzy pro~Javíjeho jméno, dostává se mu nabídky úrední, aby
v~'llcovaldvakrát týdne francouzsky. Za hodiny dotÚV;turcitý malý plát a tak pracuje už jen ctyri dny
v dolech. Konecne na základe novinárského inserátu
získává ve 24 letech místo delnického sekretáre a za
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nckolik let na to se stává stálým tajemníkem federace
britských horníkA Pak už prichází brzy poslanecký
mandát, a konecne kreslo v Macdonaldove vláde. Tím
už však je zároven zatím konec kariéry. Anglictí delníci nemají rádi, když jejich odborárští sekretári se
dostanou do parlamentu. Odborársk)' sekretár je k tomu, aby jednal s podnikateli a do vysoké politiky mu
nic není. Frank Hodges ztrácí proto místo sekretáre
a na jeho místo prichází nový clovek, Arthur Coole
Pan Cook je úplne neanglicky živý a nervosní clovícek, který už už se nemlrže dockat, kdy federace britsk)'Ch horníkll definitivne vyhraje nad majiteli dolll.
Je to radikál, a rekneme rovnou, do jisté míry demagog. Frank Hodges od té dohy co se vrátil z Oxfordu
se povážlive znelíbil radikálnejším živil lm v anglickém
hornictvu. Ne snad, že by cítili, že IIodges je nad nimi, on také nikdy neprestal zdtlraznovat, že je a bude
vždy horníkem, ale príliš casto zacal vyzývat horníky.
aby meli rozum, aby neproráželi hlavou zed: »vývoj
pracuje pro nás. Naším úkolem je snažit se o co možná
nejlepší podmínky životní pro ty, kterí dnes pracují
v podzemích, a dokážeme-li, že se budou míti lidsky,
pak at už je to v nacionalisovaných dolech, nebo v dolech soukromých podnikateltl. Revoluci si nemllžeme
dovolit, ponevadž bychom tím mohli ohrozit budoucnost naší zeme. Nechceme násilnÝ prevrat, budeme jen
presvedcovat o tom, že náš plán je dobrý a že my máme pravdu.« - Takové je asi vyznání víry Franka
Hodgese. Ty dva roky v Oxfordu vložily do jeho mozku nezbytnou dávku skepticismu, který nesnadno se
dává zlákat k akcím príliš radikálním a kterému se nechce borit príliš tuto spolecnost, ponevadž stykem s ní
se presvedcil, že není tak docela zlá, jak myslí ti tam
dole pod zemí. Ten dnešní život má mnoho hodnot,
které by stály za zachovánÍ. Jde spíše o to, aby ti tam
v podzemí se pozdvihli k té spolecnosti, na lepší úroven životní. Z Franka Hodgesa po dvou letech university už nebude revolucionár. Jde mu jen o to, aby zlepšoval, co
~e zlepšit dá, a aby presvedcoval ty, kterí ješte presvedceni nejsou, že právo na život a hlahobyt má každý.
Má tytéž ideály, jako nejasne mají všichni ostatní horníci. Ale on o nich myslí jasne, a práve· proto vidí, že
je nelze provésti za den. Napíše knížku »Nationalisation of the mines«, ve které vyloží, jak si predstavuje
lntc10ucí organisaci uhelného prllmyslu a kterou z vrelé
lásky venuje »To the toilers of the underworld«, velmi
jasne v ní ukazuje, že je presvedcen o velikých vadách
dnešní organisace uhelných doltl a že chce pracovat pro
její zlepšení, ale kdyby mel rozhodovat na míste Cookove dnes, kdy spor s ma iiteli dolll se tocí vlastne jen
kolem toho, bude-li príští mzdová smlouva jednotná
pro celou Anglii, nebo budou-li mzdy upraveny zvlášt
v každém revíru, pak je velmi snadno možné, že by byl
už dávno dríve rozhodl proti své vlastní federaci a že
hy povolil majitelum doltl smlouvy revírní. Federace
liy tím utrpela težkou ránu, její moc by se znacne oslaj)ila - proto Cook tak houževnate trvá na základe
úmluvy celostátní. Ale pro Hodgesa by jiste nerozhodovala jen otázka moci, nýbrž volání tech, kterí príliš
trpí dlouhou stávkou a muž za mužem se vracejí do
práce, vzdávajíce se na milost a nemilost. Jednou už
byla podobná situace a ITodges tenkrát rekl: »Mužeme-li dostat dobré mzdy, je to vše, ceho potrebujeme.«
Radikální delníci neslyšeli rádi takové reci, jako
k nim mel Frank Hodges, když se vrátil z Oxfordu,
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chteli akci, velkou akci hned. Pan Cook je z tech radikálních. Ale v poslední dobe pozorujeme povážlivý
obrat. Pan Cook mluví i na ruzných místech k horn íkum, pri svém vstupu na recnickou tribunu je vítán
potleskem, ale potom mezi recí už se potlesk neozývá
tak casto. Stávka trvá již príliš dlouho a její výsledek
je stále pochybný. Radikální pan Co ok už dokonce se
dovolává pomoci pana Winstona Churchilla, kanclére
pokladu v konservativní vláde. Je to vždycky smutným znamením pro radikalismus, když se dovolává policie, tím hure ovšem, když je to práve policie konservativní. A nejnoveji už pan Cook zcela Hodgesovsky
radí k ústupu.
Hodges zatím stojí stranou a jen obcas na schúzích
výkonného výboru hornické internacionály suše a s jakousi ironií hodne trpkou konstatuje, že za ten a ten
mesíc se dovezlo do Anglie tolik a tolik uhlí, z tech a
tech zemí. Pri tom si jiste vzpomíná na ty cetné, slavne
odhlasované resoluce, jimiž se všechny zeme sdružené
v hornické internacionále zavazovaly, že jakmile vypukne v nekteré zemi stávka horníku, nepripustí hor~
níci ostatních zemí, aby se do stávkující zeme dováželo
uhlí. A ze suchého výkladu Hodgesova jakoby mezi
rádky plynula poucka: » Jak pak chcete vyhrát takovou
stávku, když naše mezinárodní resoluce jsou stále jen
na papíre. Co je vám platno stávkovat a domnívat se,
že stávkou prin\ltíte majitele dolu a vládu k povolnosti, když nemúžete zabránit dovozu cizího uhlí a když
nemllžete ani vytýkat tem horníl<l'1m z cizích ~emí že
jsou rádi, že mají trochu více práce a trochu více m~dy
na váš úcet. K vašim ideáll1m je ješte daleko a tou cestou je dosáhnete.«
'
, A kdož ví, není-li v tom nedostatku potlesku pro vývody ~ana Cooka už také zárodek budoucího potlesku
p~o vyvody Franka Hodgesa. Pan Cook, zdá se, sám
uz to cítí, a proto se llmírnuje, velmi umírnuje. Tak
dlouhé stávky, jako je nynejší, za sekretáre Hodo-esa
é!nglictí horníci nikdy nemeli. Cím je delší, tím je""nebezpecnejší - nejen pro anglické národní hospodárs~ví, nýbrž také pro hornickou federaci. Jiste nikdo by
Sl tak ze srdce neoddechl, kdyby bylo už po stávce, jako
pan Co ok. Ale nejde jen o ukoncení stávky; jde také
potom o kritiku jejích výsledkú pro horníky. Této kritiky ~e pan Cook jiste trochu hrozí. BÝvalý posluchac
Ruskm College v Oxfordu se jí možná zúcastní.
Lewi.s

S.

Gannet.-

Bolševismus

v Cíne?

Karachan sídlí v Pekingu v severní Cíne, a Baradin v Kantam'" v jižní Cíne. Karachan
je savctský vyslanec dO' cínské republiky; Baradin je rádcem ka.ntonské vlády, a tentO' úrad za·
stává ad národníhO' sjezdu strany Kuomintang,
která avládá
Kantan; ale aba jsau ruští agenti placenlí Moskvau, a aba jsou
schapní energictí muži. CO' tam delají? Pakaušejí
se zbO'lševisavat Cínu?
Karachan
je Armén, narozený v Tif1isu pred tricetisedmi
lety; pwtaže 'byl ve studijnícn
dobách revalucianárem,
musil
uprchnaut na S~bir; v Charbir.u sedel ve vezení v race 19IO,
ve Vladivostaku
1912, v Petrahrade
1915 (prO' vzpauru prati
válce); ale hranice Ruska prekracil teprve, až byl jmenován
vyslancem v Palsku 1921. DO' Pekingu se dastal v zárí 1923;
za devet mesícu uzavrel s Cínau smlauvu, která ucinila z Ruska nejablíbenejší
cizí nárad mezi mladší generací a z neha aE·
cielr"íha predsedu diplamatickéhO' sbaru, a yubec vyvolal více

30, zárí

1926.

rozruchu, než vetšina diplamatu za celý živaL J esl razený he·
rec, shadující se se svým obecen;stvem, s prudkými živými pohyby svých skorO' ženských rukou. Má plné rty, nes pO'nekud
ohnutý, oci mu zárí za silnými brýlemi, vlasy má již tu a tam
prošedivelé, ale zašpicatHý vaus, vyholený v astrau linku na
tvárích, je hustý a hnedý. Vetšir.'a cizincu se damnívá, že je
zdrajem všech nedávných zmatkt, v Cíne, spalu s tisíci ptacen)'ch agentu mezi studenty a delníky.
»Prapaganda,?«
rekl mi kdysi. »Ovšem, že delám propagandu.
Ale nemusím za ni platit. Proc bych platil studcnttuTI a profesO'rum, aby ríkali to, co by tak jakO' tak ríkali? Placení propagátari
,r,ejsau nikdy k nicemu;
jak muže clavck pO'hnou~
ostatní, ,nemá-li žár uprímnasti ve vlastním srdci? Mluvil jsem
predešléhO' týdne na jedné universitc, a celá mO"je rec byla propagacní;
když predešléhO' léta zapl2.vily studentské de1c~ace
Peking, po,ival j;sem je všechny, pahastil je cajem a sušcn·
kami, jako hostím vás, a havoril jsem s nimi. Ta byIa. propaganda.« Zachechtal se. »Byla to' dokance dO'brá prapaganda,
hlavne když titíž studenti prišli na americké vyslanectví, a byli
prijati padrízeným úredníkem, který mel zrejme na spcch, aby
se jich zbavil a mahl jít hrál galf. Také to byla prO'paganda,
když jsme predešlého týdne stáhli IlJ. polavic vlajku na našem
vyslanectví pri výracní smrti SUIlJ-Ýat-sena, kdežtO' žádné jiné
vyslanectví si nevzpomnela' uctít památku prvníhO' cínskéhO'pre·
sidenta. Jsau to blázni, blázni! Nechávají si ujít všechny výhody, a pak se damnívají, že musím platit za svau propagandu!c
CO' chce Ruska v Cíne, vyjádril
Karachan slavy: »ilnou
neodvislou Cínu«. »My jsme jediná velmac, která opravdu podporuje nacionalistické
hnutí«, tvrdil. »Ti druzí ríkají, že chtejí
silnou vládu, ale nechtejí se vzdát sV.ých nespravedlive smluve·
ných výsad, pokud nebude Cína silná - a avšem, že nikdy netytO" smlouvy. My jsme dokázali
bude silná, dakud neadstraní
uprímnost svým jednáním;
my jsme se zr.ekli nespravedlivých
smluv. To není idealismus:
je ta pauhá razumnost. Silná nezá·
vislá Cína bude prirozene naším prítelem. Nepopíratelne bude
prati imperialismu,
který je všude naším nepl'ítelem, Bude p0trebovat cizíhO' kapitálu - bet neha se nemuže rozvinout ale stejne ,jako Ruska nebude chtít zarucit zvláštní výsady a
kantrolu financním macnastem, které jí p{ljcí peníze. A v tom·
ta baji je Ruska jejím jediným mažným príte1cm, Události
nám pripravují ptldu: boj Cíny a asamastatnení ji k n<Ímdenne
približuje. Není divu, že se ná\3 obávají: Predstava silné Cíny
tesne vedle \;ilnéha Ruska stací, aby razechvela velmO'ci.Proto
tak lpejí na svých smla1uvách,«
'O ak prahlížím
svuj zápisník, nalézám interview s ameri·
ckým úredníkem,
téhož dne, kdy js.em navštívil Karachana.
TytO' veci pO'tvrzuj í KarachanO'vy dúkazy; »Nacionalista chce
jednati s teariemi;
my musíme pacÍtat ,s fakty, a smlO'uvytu
existují.«
»Nechceme vyhladit japanské zájmy príliš vysokým
celním tarifem ~ Cíne.« »Mocnosti si neprejí, aby volné peníze
prišly dO' rukau nynejší pekingské vlády; nec1tlverují jí.« »Nen!
treba precitlivelasti.
Nemt,žete: uprímne tvrdit, že by mcli CI·
lí.ané nejaké zásluhy byli tak naprostO' nemarální ve svých
damácích i mezináradních
vztazích.«)
Karachan se pasmívá myšlence savetisování Cíny. »tína je ve
velmi nadejném stavu,« rekl mi, »i když ctete v nO'vinácho ob·
canské válce, pracuj í pod povrchem ohramné histO'rické síly.
A chcete-Ii vedet, j'aký ta bude mít výsledek, padívcjte se na
Kantan.«
Podíval jsem se na KantO'n, a videl jsem tu veci, které vyvolaly u konstitucní obranné ligy výrak: »plne razvinutá, sovctski
vláda«. V Kantane bajkotavalo
Stávkavé kamité déle než rok
britské zbO'ží; stO'letá cizinecká nemacnice byla zavrena, protoie
její zamestnanci
nebyli organisováni;
cizinci trpí ncmO'cemia
studentum
v missianárských
ška,lách se všeabecne ríká »psi
imperialismu«.
Videl j\'em hlavní stan ligy, <JzdO'benýobrazy
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a Trockého; zdi polepené ponuryml,
proticizineckými
ruské dustojníky,
cvicící cínty, ru,ké rádce, sloužící v pultuctu vlárlních úrad!:l, acerál Chiang Kai-shek odstranil v breZ11u mnoho z nich,
drali príliš do predu. Vedel jsem, že Ruskot.w'tjcilo kanpenize, aby jim mohlo vybudovat armádu a ustavit
Iistickou vládu, a mluvil jsem s Borodinem, vysokým,
m, IOl11alumluvícím Rusem, který tu za tri roky získal
ní nezvyklé autority tj Cínanll a vlldcích »komtJnistll\<
I zrejme ruské. inspirace;,

tonc.

prlklad Tam Pi'lg-san. Tam je vysloužilý revolucionár,
lnající IJippolyta Jlavela. »Komunismus
je velmi darl'kl, protože je Cína h06podársky tak pozadu. Ale cesta
Uni"l1l1vede národním osamostatnen:m
Cíny. N a.še naistické hnutí je pro nás tím, cím je delnické hnutí na záa je to delnická trída v nejpokrocilejších
cástech Cíny,
vede nacionalistické hnutí. Pro prítomnost
musíme spoluat s drobnou buržoasií a vojskem. Ale bude to tuhý boj, a
o prllbrhl1 se objeví trídní hranice. Jak se trídní zápas
e, nl'mt',žeme dosud ríci.«
že nemohou. l\Iluvil jsem dlouho s mnohÝmi. tak
ými komunisty - i se ~taršími muži i s vášnivými mladýtudenty, kterí si udelali ze Sun Ýat-scna a z Lenina své
a tritvili sv~ prázdnil1lY (casto i mesíce studií) pochuzkami
kraji a poburováním vesnic proti imperialistllll1
- a nedali nikdy jinak, než jako velmi vášniví a vážní naciona() boji proti cizím kapitalistlll11 mohli mluvit a rádi mluvelkou horlivostí; ale o trídním boji mezi Cínany meli
ponctí. llovoril jsem také s vlldci, cínskými i (;izími, dofinancovaného protiruského
hnutí, které
má
strediska
itských N'orth China Daily Ncws v Shanghai, a nikdy jsem
ohl pochopit ani dllvod strachu, al1li duvod nadeje v: komuus v Cíne.
I'
a cinitelé, kterých v Cíne není, umožnily v Rusku bolše011
revoluci.
Jedním byla železnicní síe se strediskem
Moskvc. Pobrežní kraje, prístupné protikomunistickým
cimocnostem, odpadly;
ale M oskva, železnicní stredisko,
dIa celý ruský kontinent. Cína nemá železnicních stredisk;
JI vt'lká ll1e~ta jsou všechna na pd'breží, prístupná západním
ovým lodím, a na sobe nezávislá. Kanton, Shanghai, Han, l'l:king'. Mukden - každé má svou vlastní vládu. Pod mají západní mocnosti plný dozor nad Hongkongem,
nghaí a Dairenem, sídlí v Tiensinu a Jlankowu,
obhlížej í
angl"e a "pnvují ctvrt Pekingu, jest sjednocení Cíny dosti
nadn{'za každ.ých okolností; bylo by ješte desetkrát nesnadjil 'Ixljit ji v hnsp(;dárské zásady a vládní syst~l1l Vzd;l~cn;
'é pltiksi a tradici.
ad (o nemá Cína uvcdomelých
sedlákll. Její venkované,
tujíci rýži a zelí, žijí casto tesne na hranici hladovení (prurný ,tatek v ;lekterých krajích jest méne než jedno jitro), a
chyby by se rádi vzbourili, kdyby viMli, proti cemu se
jí hnurit. Ruský sedlák pracoval v dohledu pána, který zrejžil" pomerném prepychu; a když bolševici, jediní ze všech
kýrh stran, rekli: »Vezmete si pudu«, získali tím sedláky
rozhodném okamžiku. Ale bohatý Cínan žije v meste, casto
cizí ochranou a cizími výsadami; Cína má málo velkostatru. Bohatství se skrývá. V Kantonu a ústí Yangtse ovšem,
e je bohatá puda a tržní mesta na blízku, jest nájemné za
du krute vysoké, a všude tam, kde se musí voda umele zatrovat pro zavodnování - což vyžaduje kapitálu - nastuje velkostatkilrství 'se všemi svými zly a zacíná selské trídní
uvcdomení. Nekterí orthodoxní
moskevští
národohospodári"
rí jsou profesioneln'~mi proroky komunismu,
kladou neurnadcje v tento vesnický proletariát;
ale pres úspcch kantonvlády v organisaci selských jednot a soucasný vznik sel'ch domobraneckých arganisací v Honanu a Shensi videl jsem
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málo duvodu, abych veril v jejich trvání. Sedláci a statkári s~
nejhure organisují
ze všech tríd na ,svete - hlavne proto, že
jej ich trídní neprítel je neviditelný. Velká masa žije v Cíne tak,
jak žila po nepametná století, nedotknutá a neuvedomující
si
prumyslové
styky, které revolucionují
sebevedomá
prístavní
mesta. Cínské revoluci - ae již dynastické, nacionalistické nebo
hospodárské - se dostane velmi málo cinné pomoci nebo opo,sice od selské trídy.
Ruská úcast na cínské revoluci jest metoda stranické organisacé. Kantol1skou vládu, stejne jako vládu moskevskou, rídí
»Politická kancelár« - jakýsi výkonný v),bor politické strany,
kterou jest v Kantonu Sun Yat-senova
stará strana Kuomintang.
omlazená za ruského zkušeného vedení. Tato strana má
nyní skoro pltl milionu clenu v celé Cíne; vládne v Kantonu a
má jistý vliv v území Feng Yu-sianga« »krestanského generála«.
Kde má moc, tam vládne jako strana diktátorská
- a to se
bJíží jako všecko v Cínc dnes politické demokracii. PokUis zrídit republiku podle amerického vzoru se setkal s naprostým nezdarem, nic,'z toho nezustalo;
nemela koreny v zemi a byla
smetena.
Japosledy se objevila v parlamentu,
kde- se domlouval Tsao Kun, aby jej zvolili presidentem
v roce 1923. Celá
Cína s výjimkou Kantonu jest ovládána vojenskými
diktatory,
a i v Kantonu se zdá, že generál Chiang Kai-shek stupiíuje
svuj vliv. Rusové se svou zrucností v stranické diktature dopomohli Cíne k metode, podle níž mllže behem doby VYrll,t
nad osobní diktaturu.
Muže se to nazývat sovjctismem,
aJ.::
poctiví demokrati to uvítaj í s radostí.
E:ar:tchan a Bororlin by podle mého názoru želeli všeho, co by
se podobalo pokusu o komunistickou
vládu v Líne, protože oni
chtejí silné prátelské sousedství,
a uvcdomují
si, že zmatek
v Cínc je vhodnou príležitostí
pro jejich
neprátele.
Nenamítají nic proti tomu rozvírit zmatek v krajích, kde je evropský neb japonský dozor silný. Fantastické
zprávy o tisících ruských agentll, potulujících
se po Cíne, jsou nepopíratelne
pohádkami, ale každý cínský radik:íl, který si to preje, mllže mít
sympatie a povzbuzení nejbližšího ruského konsulátu. Radikální
vudcové v Pekingu hledali ochranu na ruském vyslanectví, když
jim loi'iského jara prestalo svedcit politické klima. Borodin
prednáší denne v Kantnnu o úkqlech a metodách ruské revokres(anský generál byli podporováni Ruskem
luce; a Kanton
ve svých vojenských
operacích. (Od té doby, co jsem proce-
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stoval autem \100 mil po; \X;uŠti. pres ho.y a r~'ky hcz mo.~tLl,
kttoré delí Feng Yu-siangovll železnici od železnice sibirské, prestal jsem verit povídackám
o ohromných
ruských municních
zásobách, které byly na lodích dopraveny
pres
Mongolsko
k Fengovi.)
Ka.rachan vykládá. o cizinecké kontrole cínských
hauk (a ~koli mají ruské banky skutecný monopol v Charbinu);
oznacuje cizí majitele dlužních úpisu cínských železnic (ackoli
je cír1';ká Východní
dráha doslova n\'ládána
Ru.'Y); šírí se'
ušlechtilosti
Ruslt, že se zrekJi exterritoriality
(ackoli již
zk1:tmala v praksi po sovetské revoluci);
poukazuje na príklad
Ruska, že se nepripojilo k mocnostem pri' jejich ruzných ultimátech v Cíne (ackoli když byla ohrožena cínská východnrí dráha. mluvil prudce a rázne a úcinne).
Lidé ze západu vyvolávají mnoho z techto zrejmÝch nesrovnalostí v Cíne. Maj í na to právo. Také Karachan má právo vy"žít svého postavení do krajnosti.
Rusko se vzdalo svých výjest pripraveno na celní autonomii;
sad v Tf anko a Tientsinu;
a pokud bude Rl~sko a Cína zemí, do které se importuje kapitál, budou mít stále skutecné spolecné zájmy v obhajování se
proti úsilí zemí? které kapitál exportují, aby je ovládly. Zatím
co západní velmoci se tu vzájemne potloukají ve svém nynejším ústupném stadiu, mohou Rusové sklízet ovoce. Jak mí pravil Karel Radek, rektor Sun Yat-scnovy university, který dáv;"
moskevskou
výchovu ctyrem stum cínských hochll a devcat:
»\'y Americané mátel stále ješte príležitost !ldržet cínskou revo-
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luci v buržoa,sních mezích. Nejste upoutáni jako Anglie k obtížné minulosti; a mužete investovat k<!!pitál.Postavíte-li se na
stra~u národního obrození, mužete udržet cínskou revoluci
v buržoasních mezích alespon po dvacet let - snad
déle. Ale
pochybuji, že byste pro to meli smysl.«

i

Národní

hospodár

Jirí H ejda:

Obnova Nemecka a poucení pro nás.
"Prítomný
vývoj
Nemecka
smeruje
k vytvorení
ohromného
prumyslového
stroje, který je prípravou
k nejvetší hospodárské bitve moderní doby.«
(The Electric Industry in Germany.
London 1926.)

I.
Ve rbl ti f fen d! Nemáme v ceštine pro toto slovo,
vyjadrující úžas, spojený s obavou, prekvapení,
vyvolávající až stísnenost, priléhavého
výrazu. A prece jedine
toto slovo shrnuje dojem, kterým na nás pusobí hospodárský vývoj Nemecka od roku 1924. Nebot to, co zde
bylo vykonáno na troskách inflace, ohromuje svojí promyšleností,
presným programem,
vypracovaným
až do
krajních dusledku s chladnou, studenou rozvahou národa,
který svuj nesporný
organisacní
talent, svuj smysl pro
porádek a poslušnost,
precházející
až v bezduchý drilI,
prenesl z armády válecné na armádu prumyslovou.
Neco
z nepríjemne
studené úsecnosti
dramat Oeorg Kaisera
ciší z tohoto hodinového stroje, jímž se stává nemecký
prumysl, ze stroje, kde není místa pro kolecka zbytecná, kde vše má svoje vykázané
místo, nebot je nutno
{1racovati, pracovati,
pracovati,
aby byly splneny podmínky Dawesova
plánu, aby bylo vykonáno
i nad to,
aby ve chvíli, kdy dve a pul miliardy zlatých marek nebude treba platit za hranice, stál tu nemecký prumysl
silný, jediný, bez souteže, vydelávající
dve a pul miliardy rocne vlastní zemi ...
Bylo príliš mnoho již mluveno o tom, že reparacní platy Nemecka spíše škodí tem, jimž by mely prinésti prospech. Nebot má-li Nemecko platit rocne dve a pul miliardy, musí je vydelati. A vydelati je muže jedine ve vývozu - do zemí, jimž výtežky
svého vývozu pak odvede. Což by bylo príjemné, kdyby to soucasne neznamenalo s neúprosnou
logikou,
že' dve a pul miliardy
musí zaplatit vítezné státy Nemecku na úkor zamestnanosti svého prumyslu, ba že musí zaplatit daleko více nemecké dane, zisky podnikatelu,
mzdy delníku, investice, které jsou ,'skryty v cene provedených
výrobku.
A vítezné státy, které reparacemi
pomáhají Nemecklj.
k reorganisaci
jeho výroby, které je donucují k šetrení,
ku krajní ekonomisaci v každém smeru, nejen že mu již
dnes prenechávají
svoje trhy, ale musí pocítati s okamžikem, který nastane, až reparacní dluh bude splacen a
Nemecko zde bude státi vyzbrojeno,
ovládnuvší
trhy,
naprosto neochotné ustoupiti s posic, kterých zatím dobylo.
Dr. Uhlig (v "Obzoru Národohospodárském«)
ukazuje,
že na všech trzích Nemecko proniká, zatím co ostatní
státy ztrácejí.
V podunajských
státech
stoupl
vývoz
z Ceskoslovenska
za první ctvrtletí 1926 proti lonskému
roku pouze o 0'5%', Anglie ztratila 14%', Nemecko získalo
14%. Pri .fom však jde u Ceskoslovenska
o mimorádnou
dodávku streliva, bez níž jsme ztratili asi 4%'. V západní Evrope (Belgie, Francie, Italie, Nizozemí, Švýcary)
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ztratilo Ceskoslovensko
31%, Anglie 17%, Nemecko zl·
skalo 24% ! Vyjádreno v milionech Kc získali Nemci jednu
miliardu, Anglie .ztratila 876 milionu, CSR 174 miliony,
V samotné Italii ztratili Anglicané 15%, my 57%(0, za·
tím co Nemecko získalo - 72%! A v Anglii samotné po.
dle Dr. Uhliga získalo Nemecko 38%, Polsko 6%, zatím
co my ztratili 28%', Rakousko 19% a Francie 5%.
Cituji tyto císlice pres to, že mám oduvodnenou ne·
duveru ku 'Srovnavací
statistice
(címž se však nechci
dotknouti uznané práce Uhligovy), protože nejlépe uka·
zují, i pri možných
korekturách,
které by vyplynuly
z ruzného hodnocení zboží, z reexportu, z místne-prechodných krisí atd., jak nebezpecným
se stává hospo.
dárský vývoj Nemecka práve Ceskoslovensku, které je
svojí geografickou
polohou i hospodárskou strukturou
nerozlucne spojeno se svým sousedem, které má zájem
o tytéž trhy, vyváží témer úplne stejné druhy zboží, a
jehož redativne
silný prumysl (v pomeru k poctu obyvatelstva
a rozloze silnejší než v Nemecku) tím spíše
cítí a bude ješte cítit každou soutež. Neboi náš prumysl
se nemuže opríti o zázemí, jako prumysl šedesátimiliono.
vého Nemecka.
Tech šedesát vrocent výrobku, které
neprodáme
doma, je vystaveno
každé souteži. A soutež
Nemecka, které je nejbližší, je nejvíce nebezpecná.
Což má býti vysvetlením,
proc se musíme velmi za·
jímati o dnešní hospodárský
stav Nemecka.

II.
Kdybychom
si znázornili hospodárský
vývoj Nemecka
po válce krivkou a srovnali její prubeh s podobnou kriv·
kou Ceskoslovenska,
zjistili bychom, že až dosud byl
vývoj konjunktury
u obou sousedních státu témcr proti.
chudný. Doby stagnace v Nemecku jsou periodami zvýšené konjunktury
u nás a naopak. Nemecký vývoz klesá,
když náš dosahuje vrcholných
císlic, a stoupá, když náš
je zatlacován.
Zkoumáme-li príciny - jichž je celá rada
- dojdeme nutne k poznání, že tento prubeh ne I z e po.
k I á dat i z a nor m á I n í a že prícinná souvislost, iež
zde až dosud byla, má svuj puvod v krisi, kterou pro·
delávalo do dnešního dne nemecké národní hospodár·
ství. Vše nasvedcuje
však tomu, že normální prubeh
hospodárského
vývoje bude u obou státu souznacný, nebot oba tvorí svojí hospodárskou
strukturou jediný celek
v bloku evropského
hospodárství,
takže s Rakouskem
a Švýcarskem
representují
stredoevropský
hospodárský
celek, pro který platí témer nezmenene tytéž podmínky
vývojové.
Tím nechci ríci, že by Ceskoslovensko muselo projíti týmiž fasemi, jako Nemecko, ale v celkovém
hospodárství
svetovém
je mu urceno, býti vtaženu do
každé konstelace, která se utvorí pro Nemecko. Je to tím
prirozenejší,
uváží-li se, jak velký podíl má na našem
zahranicním
obchodu práve obchod s Nemeckem a pres
Nemecko a jaký význam ve stredoevropském
hospodárství náleží Nemecku, jako prumyslove nejsilnejšímu státu
evropské pevniny.
Až dosud prodelávalo
Nemecko vývoj, který lze oznaciti za "ozdravovací
proces«, vývoj, jenž byl témer pravým opakem
hospodárského
vývoje Ceskoslovenska.
Porozumeti
všem jeho složkám, není težko tomu, kdo si
uvedomí psychologické
prostredí. Kdežto u nás byla po
válce nastrádána
chut a energie k práci, touha, zmocniti
se všeho, co muže býti dosaženo, Nemecko bylo prohranou válkou úplne zlomeno. Prodelává
težkou krisi politickou, žene se z extrému do extrému, v Berlíne a Mni·
chove zurí Spartakus,
v Sasku rádí ozbrojené radikální
bandy, ve Versailles je mu diktován težký mír; dosti,

Prítom
dost, presvedcená o bohorovnosti
a nezlomném
kém postavení skvele organisované
ríše, zmenila
em v zoufalství, defaitismus,
nechut k jakékoli
práci. Cteme-li dnes úvodníky
nemeckých
listu
í doby, jsme prímo deprimováni pessimismem,
sobe ještc nemá ani onoho vzdorného, pomstyého tonu, který pozdeji - v létech 1921-1924 - je
m politických úvodníku. Zatím co u nás se proradikální mcnová reforma a tvorí se první základy
árské organisace fakticky z niceho, skvelý ap anemecký je rozvrácen, pracuje pouze setrvacností,
urcitého plánu, bez systému. Tento stav trvá až do
ení Porurí a rozvratu nemecké meny. Jsou sice
této dobe projednávány
návrhy nové organisace,
na pr. hned v roce 1919 plán Wissel-Moellendorfuv,
za všeobecného rozvratu zapadají bez odezvy. Neo je na západe otevreno, nemá celních hranic a obyIstvo, vyhladovelé ctyrletou blokádou,
dováží neá množství zboží všeho druhu, zejména,
když
a dovozu nebrání, nemajíc zrejme zájmu na udržení
y.
aká je všeobecná situace Nemecka po válce? Podle
cne tendencní} knihy »Deutschlands Wirtschaftslage
r den Nachwirkungen des Weltkrieges«
uvádím: Neko ztratilo z puvodní rozlohy 54 mil. ha
13 %.
atelstvo se zmenšilo o 10%, takže je nyní nepomel'
pudou a obyvatelstvem,
patrný již pred válkou,
príkrejší. *) Dále ztra1ilo Nemecko
25'9%' uhlí,
% železných rud, 68'9%' zinkových
rud, 15 % pšee a žita, 18% bramboru, dále 89%~ všech registrovah tun lodstva, všechno bohatství koloniální a zdroje
ovin. Na reparacích má odvésti 42'78 miliard zl. ma(pred Dawesovým plánem), tedy témer tolik, kolik
celkový dluh evropských státu Americe, odvádí dot! na vecných reparacích
150.000 želez. vagonu a 4951
omotiv (vedle 3036 lokomotiv, 4613 osobních a 77.087
ladních vagonu v odstoupených
územích), statisíce
u koní, dobytka, drubeže atd.
To jsou hospodárské predpoklady
situace v Nemecku
roce 1919. O politickÝch, které rozhodne hrály v té doroli ješte daleko význacnejší,
nechci na techto mích se zminovati.
Chaos, který tehdy zavládl, vyvolal konecne sám návu. V prosinci r. 1919 sáhla nemecká vláda ke konle zahranicního obchodu, aniž by však pri tom jakkoli
ránila menu. Ba naopak, zatím co u nás })rovozuje
ín a jeho nástupci })olitiku valutní ochrany, které obe. i zahranicní obchod, Nemecko dává inflacní injekci
robc, která rychle se vzmáhá, bují, investuje
nové
itály, získává trhy >- ovšem její zisky nejsou ziem n á rod n í ho hos})odárství - ales})on ne okamžim - a tento val u t ní d u m })ing vyvolává
velmi
Zy rázná protio})atrení })ostižených
státu.
Mark Twain napsal známou })ovídku o hodném a zlém
lapci - jichž osudy byly docela jiné, než všech hod~
ch a zlých chlapcu v cítankách. zlý chlapec trhal hruy, hodný ho napomínal, ale zlý chla})ec s})adl na hodho a zlomil j emu nohu, a hlídac na})ráskal })ak hodmu chlapci, protože myslel, že on kradl hrušky. Úlohu
dného chlapce hraje od })revratu
Ceskoslovensko,
ovádí deflaci a má radost, když je hladí velké státy
vlásk,ích, ruinuje horentními
danemi a })rirážkami
uj prumysl, aby mohlo ukázati
roz})octovou
rovno-

=

t) Na pražském sociálním sjezdu uvedl Brentano, že pomcr se
enil ze 123"8lidí na 1 km pred válkou, na 131'8 lidí na 1 km
válce.

nos t
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váhu a je uraženo, })rohlásí-li takový Keynes, že »deflace ne})rinesla
})ražádných
výhod«.
Zatím
Nemecko
Vz})ružuje inflací svuj prumysl, kterému je dána možnost
dobýti ztracené trhy a obsaditi je i tehdy, když vstoupí
v })Iatnost de})reciacní })rirážky a »antidumping duties«.
Inflace umožnuje rozsáhlé investice v prumyslu, továrny ku})ují za smešné ceny nové stroje, zarízujíce se na
velkole})ou výrobu, zatím co u nás je kapitálová investice smrtelným
risikem, nebot pri stoupající mene znamená zatížení podniku bremenem,
stacícím k uškrcení.
Nemecko se zbavuje na ráz svého vnitrního dluhu. V roce
1913 cinil založený dluh Nemecka 4.805,800.000 Mk. 30.
zárí 1923 vzrostl na 60.488 mil. papírových
marek, to jest
na 2000 zlatých marek(!) a 15. listopadu 1923, kdy byla
zavedena
rentová
marka,
se rovnal .prakticky
nule.
Ovšem - Nemecko ztratilo v téže dobe miliardové sumy na daních, které nemohly býti vybírány
v hodnote
predpisu. Dnešní valorisace
hypotek a jiných pohledávek (zákon z 16. cervence
1925), která dává veritelum
zásadne 25% hodnoty zlaté pozemkové hypotheky a 15%
prumyslové
obligace, znamená prece jen úlevu pro nemecké hospodárství
a nejvydatnejší
majetkovou
dávku,
jakou si jen dovedeme
predstaviti.
Nemecko
ochudilo
strední vrstvy - jeho politika byla vedome namírena
ve prospech prumyslového
kapitálu - aby na jeho obetech vystavelo
základy
nového
vývoje,
když starý
hospodárský
rád byl v troskách. Inflace mela konecne
za následek výprodej, jehož se súcastnily všechny státy
sveta jak umely - Amerika a Anglie kapitálove,
my
drobným podloudnictvím
- který opet šel na vrub meziobchodu, ale prumyslu
umožnil poslední semknutí
se
v organisaci. Tato doba, markantne vyznacená typickým
zjevem Stinnesovým,
je dobou prumyslové
koncentrace.
Od 15. listopadu 1923 zacíná druhá perioda nemeckého hospodárství
- doba prechodu k pevné mene, charakterisovaná
prílivem cizího kapitálu, oživením vnitrního
trhu, který po inflacních ztrátách
pocíná se sanovati.
V této dobe silne pokleslého vývozu, který zpusobily vysoké ceny nemeckého
zboží, })ocíná již krátká deflacní
perioda, která mela velmi špatný vliv na obchodní bilanci Nemecka, ale která ales})on vyrovnala
vnitrní hospodárství,
zvyšujíc dane., vyrovnávajíc
rozpocty státu,
zemí a mest a prispívajíc ku snižování cen. Uvážíme-li,
že dnes je Nemecko na ceste ke konsolidaci, pak byla
jeho politika z let 1919-1923 vykoupena
opravdu velmi
levne lonskou krisí, která, jak se ukazuje, byla jen oddechem pred velkým náporem.
Takový byl - v nejstrucnejších
rysech - vývoj do zacátku letošního roku.

III.
Máme-li správne
hodnotit dnešní Nemecko, musíme
uvážiti ctyri základní momenty:
1. Je to v prvé rade pre s u n v z á s o b o v á n í N em e c k a s u I' o v i n a m i. Bylo již výše uvedeno, kolik
ztratilo Nemecko ze svých predválecných
zdroju surovin. Jeho dnešní dovoz surovin je vetší, než byl v roce
1913, ale jeho energie, smerující k vydobytí potrebných
surovin pro výrobu z vlastních zdroju, se jen zvetšila.
Nekteré príklady jsou typické. Nemecko bylo pred válkou jednou z nejlépe zásobených
zemí, pokud jde o kamenné úhlí. Prumerná mesícní težba na dne š ním území cinila v roce 1913 11"73 mil. tun, v roce 1925 11'06 mil.
tun. Težba h n e d é h o uhlí, pred válkou zanedbávaná,
protože pri zásobách kvalitního hornoslezského
uhlí málo
výnosná, zvýšila se v mesícním prumeru ze 7"27 mil. tun

602

Pfftomnost

v r. 1913 na 11"65 mil. t. v roce 1925, podobne i briket
z hnedého uhlí z 1"83 m 2'80 mil. t.
Surového železa teženo v r. 1913 (mesícní prumery) na
území cel é It o Nemecka 1,G09.100 tun, na území dne šní h o Nemecka 909.100 t. Mesícní prumer v r. 1924 cinii
651.000 t. v r. 1925 již 848.100 t. Výroba oceli v r. 1913
byla 1,015.400 tun, v roce 1925 1,016.100 tun mesícne. Vidíme, jak rychle se Nemecko prizpusobuje
predválecným
prLlmcrum a kde nedosahuje dosud jejich výše, je to zavineno ne ncschopností.
nýbrž konjunkturou,
která až
dosud nebyla tak príznivá,
aby dovolovala
plné rozvinutÍ.
Za to velmi težko jsou nahraditelné
ztráty v zemedelstvÍ. Treba že stále ještc je prumerná
spotreba potravin na hlavu v Ncmecku daleko nižší než pred válkou
(v r. 1913 na hlavu 43'5 kg masa, v r. 1923 23'2 kg, 1924
34'9 kg), treba že se Nemecko snaží dosáhnouti pres nedostatek hnojiva a nepríznivé
podmínky v zem::delství
predválecných
prumcru (v roce 1913 obdeláno 73'57%
pudy, v roce 1925 71'86%; výnos na hektar cinil u žita
r. 1913 18'6, 1925 17'1, u pšenice 22'7-20'7
q), prece jen
nestací jeho dnešní puda potrebám obyvatelstva
a proto
je nutno zásobiti se zvýšenou
merou z ciziny. V roce
J 913 cinil
prumerný
mcsícní dovoz potravin
a nápoju
233 mil. Mk, v'J'voz 89 mil. Mk. V roce 1925 cinil v cervenci dovoz 449 mil Mk, vývoz 33 mil. Mk, v prosinci
dovoz 243 mil., vývoz 65 mil. Mk. V procentech
(podle
množstvi) cinil dovoz potravin z celkového dovozu v r.
1913 26'1, v r. 1925 až 39'0, v r. 1926 (za první ctyri mesice v prumeru) 34'0%, vývoz v r. 19J3 10'6%, v r. 1926
5'8% z cclkového vývozu.
Uvedl jsem nekolik císlic, abych jimi prokázal dvojí:
žc Nemecko na jedné strane je odkázáno na dovoz potravin a surovin z ciziny - címž se znacne zhoršuje jeho
obchodní bilance, na druhé strane je dnešní svojí strukturou nuceno k v Ý voz u h o t o v Ý c h t o v aru
a to,
má-li nahraditi ztráty, plynoucí z dovozu, t o v aru do
ne j vy Š š í mír y z ušI ech t e n Ý c h. To ostatne bylo
také zduraznováno
nckolikráte
na posledním sjezdu nemeckých
prumyslníku
v Dráždanech
a k tomu konec
koncu smcrují i koncentracní
snahy nemecké industrie,
zejména rozsáhlé vertikální syndikáty.
Vývozní stabilita
také ukazuje, že proti 67'1 % vývozu hotových
tovarll
v roce ]913 vyváží dnes Nemecko pd'lmerne 76% hotových výrobkll z celého vývozu.
II. Druhým momentem
je vál e c n á o r g a n i s a c e
p r u mys 1 u a výr o b y. Svetová "válka, jež Ncmecko
naprosto isolovala, naucila je úzkostlive úspornému hospodarení. Celá nemecká veda byla po ctyri roky zmobilisována k rešení životní otázky zásobování,
vynalézaly
a zkoušely se nové metody, vznikl celý nový prumysl,
povestná "Kriegsersatzindustrie«,
z níž snad vetšina stala
se sice po válce nepotrebnou,
ale naucila výrobu venovati POZOflloSt i processum, jimž do té doby vllbec nebyla prikládána váha, využila odpadku až do krajností a
dala zejména chemickému
prumyslu
nové smery, jichž
dnešní Nemecko využívá. Byla již zmínka o zvýšené težbe hnedého uhlí, kterého od vypuknutí svetové války je
používáno jednak k výrobe dehtu a dehtových
destilátu
(v Lipsku zrízena zvláštní Spolecnost pro plynové generátory a užití hnedého uhli), zejména oleju, benzolu, paraffinu atd., jednak k výrobe elektriny tepelnou cestou.
Ztráta predválecných
zdroju vedla k rychlému
rozvoji
prumyslu aluminia. V roce 1913, byla výroba odhadnuta
na 800 q rocne, po válce je odhadována
kapacita
na
40.000 q (v roce 1924 vyrobeno dle odhadu 10-15.000 q).

Velkolepý prumysl drasla, zásobující zejmena nemec
zemedelství
za velmi výhodn'J'ch podmínek llverovýc
produkuje dnes rovnež vetší kvanta, než pred válkou
je súcastnen velkou merou na nemeckém vývozu.
Snahy prumyslu smerují predevším k ekonomické
využití tepelné energie a v tomto smeru bylo již lIIno
vykonáno. Využití uhlí na míste k technickému zprac
vání a k výrobc elektriny je doplneno soustavnou elekt
sací z hydroelektráren,
které Nemecko progran'ovc z
zuje. Z odhadovaného
maxima 7'7 mil ks, které má N
mecko k disposici, využilo již ]'2 mil. ks. a pokracuje ve
mi intensivne
ve svém elektrisacním
programu. V B
vorsku elektrisuje již všechny horské železnice a hod
pristoupiti i k rozsáhlé elektrisaci velkých tratí stredonemeckých,
treba že jeho podmínky pro elektrisaci jsou
daleko méne príznivé než na pr. u nás nebo ve franclL
Konecne je velmi dobre známa ncmccká snaha, prenésti
težište nákladní dopravy na rozsáblou sít pruplavu, kter
je vybudována
již v severním pomorí, zasahá hluhoko
do stredního
Nemecka a má býti dovršena prt'tplavem
rýnsko-mohansko-dunajským,
který by otevrel vodni
cestu na Balkán.
Do této kapitoly by bylo snad možno zaradit i dncšnl
pomcry na nemeckém
trhu práce. Nebot jsou z velké
cásti rovnež ješte dusledkem válecné mentality, patrioti.
ci<ého hesla, že nutno pracovati se zvýšenou intensitou
ve prospech celku, i když tento »celek« je príliš okate
representován
Svazem
prumys]níkLI.
Nemecko ncm~
osmihodinové
pracovní doby. Že se brání jejímu zavf'.
dení všemi prostredky,
doložil pred dvcma roky v Praze
vedccky Lujo Brentano. V nckter'J'ch oborech se pracuje
až i 60 hodin, v kovoprumyslu
54 hodin v týdnu. Mzdy
dosahují namnoze již pred válecné úrovne, vzestup za
poslední období (stabilisacní)
cinil až 40% a reální mzda
je v nekterých
prípadech lepší, než pred válkou. Podle
statistických
záznamu Ríšského ústavu pro zkoumáni
konjunktury
cinila mzda (podle tarifu u neuceného dclnl·
ka, 1913
100) v prvním ctvrtletí 1924 95, kdežto pocát.
kem roku ] 926 se blížila 150. Pri tom index životních
nákladu kolísá kol 140, stejne jako prumerný index ce·
nový. Pri tom nejzajímavejší
je sledovati celkový v~'voj
všech krivek, znázornujících
pomer mezd a cen, který
svedcí nespornc o tendenci stabílisacnÍ. Podle "frankf.
Ztg.« je i další vývoj príznivý a ani pokles konjunktury
koncem lonského roku mnoho na mzdách nezmenil. To
ovšem platí pouze pro mzdy delnické. Platy lirednické
jsou kapitolou pro sebe. Jsou hluboko pod mírovou
úrovní a jsou jednou z prícin malého vnitrozemského odbytu zboží, na který si nemecký prumysl stále stežuje.
Ochuzení stredních
vrstcv, zproletaris6vání
inteligence
bylo zde opravdu provedeno
ve formách, které nemají
snad jinde príkladu. Kdežto delnictvo, pevnc organisované ve svých odborových
skupinách, dovedlo uplatniti
svoje požadavky
alespon na tolik, aby jeho intensivni
práce byla slušne honorována,
nejednotné, politicky roztríštené, ba namnoze se ostre potírající strední vrstvy.
zejmena inteligence, zastrašená
bezohlednou restrikcí ve
všech oborech verejné správy, nemela dosud dosti síly.
aby si vynutila jen trochu snesitelné životní podmínky,
III. Nemecko se dosud nevymanilo z v 1i v u s v é in·
f I a cní per i o d y. Naznacili jsme již výše její svetlé
i stinné $tránky:
že oživila prumysl v dobe nejkritictejší;
umožnila rozsáhlé investice a rekonstrukci
výrohy;
zbavila témer úplne stát vnitrního dluhu;
že však soucasne na druhé strane:

=
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roletarisovala strední vrstvy a vytvorila
na jedné
e bezmeznou bídu, kdežto favorisovaným
skupinám
notlivcum prinesla úžasné bohatství;
tvorila príživníky, kterí jsou typickým zjevem každé
vé menové politiky - velký meziobchod,
který
d príliš zdražuje výrobek, než prijde do ruky bezrednímu konsumentovi,
nereelní, pokoutní peneža úverový obchod;
ásla základy solidní kalkulace a na dlouho zamorila
od. pri nemž duvera hraje konecne nejduležitejší
formami, do té doby neobvyklými.
vím, na jaké konto mám zaraditi vliv inflace na zuicní obchod. Je jisto, že otevrela Nemecku trhy zisk z prodeje byl nepatrný a prispíval jen k ruinoríšské banky - otevrela trhy, které by snad jinak
daleko povlovneji prijímaly zboží za normálních
Ale také vyvolala ostrá odvetná opatrení, celní priy, dumpingová cla, vysoké
koefficienty
- jimiž
10 Ncmecko pozdeji
a které postihly i - viz prirovf o hodném a zlém chlapci nás. Naši obchodní polivé vcdí, jak težko bylo vykládati Belgii, že mena polá není menou klesající a že pri deflaci není možný
utni dumping. Víme, jaké klacky nám házelo pod nopanelsko, Australie a do nedá vna i Kanada.
ec období inflace je v Nemecku i obdobím k o n c e nacních
snah
v prumyslu,
periodou politiky,
rakteristické nejen pro vývoj nemecké hospodárské
ace. n~'brž i nesmírne významné pro vývoj myšlensocialisacnÍ, Težká situace prumyslu v prvých létech
álecn~'ch. ztráty zdroju surovin a ztráty odbytišf vyaly v Nemecku velmi intensivní snahy po organisaci
ralelních a vertikálních prumyslu a vedla k rychlému
rení mohutných organisacních
celku, formove dosti
kých velkým americkÝm trustum. Jméno Stinnesovo
10 se heslem tohoto vývoje,
jehož devisou bylo kontrovati celou výrobu i odbyt od prvoprodukce
až po
tový tovar a jeho di~tribuci. Dominující snahou byla
onomisace, racionalisace výroby,
která je možná ve
Ikém merítku pouze pri produkci hromadné, jež muže
ítati s nejširším odbytem. V prvé rade tedy šlo o bežartikl, po kterém byla poptávka predevším na domám trhu, pri cemž sledována dvojí tendence:
snížiti cenu
robku typisovanou, standardisovanou
výrobou a zvýti mzdu delnictva - dohromady
tedy zvýšiti životní
'ru delnických tríd. Že" v této souvislosti
m u s í býti
važováno o maximách, rozvinutých
Marxem v jeho zánu koncentracním, je prirozeno, a nemuže prekvapiti,
národohospodári
jako Rathenau
a Sombart
videli
techto velkých organisacních
celcích zá.klad nové fory hospodárské, naprosto
odlišné od dnešní výroby
pitalistické.
Toto organické seskupení, které stále pokracuje, neezujíc se již jen na nemecký prumysl, nýbrž zasahujíc
ahami kartelovacími i celé skupiny evropské výroby,
10 Nemecku možnost
opravdu levnejší výroby a do:once i v dobe krátké deflacní periody udrželo jeho výbky na cenách, jimž nemohly soutežiti žádné z okolch z~mí. Umožnilo konecne i politiku vývoznich
cen,
liL u v zásade nesprávnou, ale vždy vítanou temi, jimž
Iní chrana zabezpecuje
cenový
diktát na domácím
u, oncentracní a racionalisacní
úsilí však vytvorilo
ké I ok trvale nezamestnaných,
nebot na zásade, že
ždú ekonomisace výrobního processu znamená nutne
ech()unou nezamestnanost
urcitého
poctu delnictva,
eré se stalo zbytecným, nedá se niceho meniti. Od zárí
1923 vykazuje
Nemecko nejvetší p o m e r n o u neza·
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mestnanost ze všech prumyslových
státu, která prechodne klesá jen za konjunktury
v druhé polovine roku 1925,
ale stále ješte daleko presahuje predválecný
prumer. Lze
jiste veriti nemeckým hlasum, zduraznujícím, že nezamestnanost je pouze prechodným
zjevem - i pres svojí nynejší trvalost - protože ekonomisace výroby znací snížení výrobních nákladu a cen a následující vetší odbyt
privede opet nové delnictvo do továren.
Zdá se, že období nynejší performace
je podobné krisi
t. zv. prumyslové
revoluce a jako tehdy se nalezli Sis11l0ndové, tak i nyní je slyšeti hlasy - bohudík daleko
méne významné - ozývající se proti racionalisaci. Není
bez pikantní príchuti, že pricházejí z tábora komunistického, z téhož tábora, který v Bucharinove
programu tak
skvcle zduraznil nutnost prá vc techto zásad, na nichž
má spocívati socialistické hospodárství.
Mluví se s krisi
socialismu; zdá se mi, že ne v poslední rade má na této
krisi podíl bezmyšlenkovité
lpení na heslech, jež ztratila
PLlvab své revolucnosti,
protože ukázala svoji nepravdivost, kdežto k opravdu životnému programu se obracel
socialismus
zády, takže nejvctších
sociálních
úspechu
dosáhl - kapitalismus.
Pri tom nejtragictejší
je, že ríci
to otevrene platí dnes za kacírství.
Lec vratme se k Nemecku. Ješte poslední dusledek
inflace zde je: rozvrstvení
národního
duc hod u. Patrilo-li pred válkou Nemecko k zemím, kde
práve zámožná strední vrstva tvorila páter státu a ponechávala jen úzké okraje místa bohaté, rodové aristokracii a pomerne
malému proletariátu
(nebot delník
patril svým duchodem ku strední vrstve), presunula inflace tento Pomer dukladne v neprospech
rovnomerného
rozdelení národního jmení a duchodu. Pres to, že dnešní
národní duchod se odhaduje císlicí o 25 % vyšší než pred
válkou. participují na nem nejvetší merou jen vrstvy kapitálové
aristokracie.
Bohatství
techto
prumyslových
magnátu je úžasné, nebof zisky z válecného prumyslu
byly za inflace jen rozmnoženy
na úcet ríšské banky a
vykradení
stredního stavu. Ten ztratil vše, jmení, uložené do válecných
pujcek, úspory i platy, které sotva
stacily a sotva stací na ukojení hladu. Dnes Nemecko
ješte nemá zámožného stredního stavu a ne pomer mezi
bohatstvím
velkého kapitálu a bídou širokého proletariátu je zárodkem težké krise, která se dostaví, až vyprchá narkosa hesel nacionalismu,
hlásaná težkým prumyslem (o jehož vlastenectví
bylo možno presvedciti
se
za éry podvodu s rurskou subvencí).
IV. Konecne zb~'vá ctvrtý stežejní moment, urcující
vývoj dnešního
nemeckého
hospodárství:
pro b lem
r e par a cní. Již v úvodu jsem se dotkl této otázky,
o níž psáti znamená jen opakovati to, co se denne píše
v nemeckých
listech od národohospodárských
revuí až
po provinciální
týdeníky.
Práve
nedávno
zasáhl 'opetovne Keynes do vecného sporu o národohospodárské
dusledky nemeckÝch platu pokusem dukazu, »že cistý výnos pujcek, uzavrených
Nemeckem v cizine v dobe Dawesova plánu až do cervna t. r. se približne rovná platum, ucineným v souhlase s tímto plánem, neboli cástce
100 milionu liber.« Cili, že Spojené Státy pujcují Nemecku peníze, aby je Nemecko prevedlo pres spojence na
Spojené Státy. A Keynes pripravuje
na reparacní
krisi,
která nastane v roce 1928-29,
až nastanou
normální
léta, kdy se platy Nemecka ješte zvýší.
Podle posledního výkazu zaplatilo Nemecko za druhý
rok na reparacích
do 1. zárí t. r. celkem 1.220,000.000
Mk a to z rozpoctu 250,000.000, na úrocích z železnicních bonu 595,000.000, z transportní
dane 241,905.000 a
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na úrocích z prumyslO'vých obligací 125,000.000 Mk. Tato
suma byla z 65%~ dána ve vecných reparacích a ve zlate
a z 35%1 v jiných menách. Konec kon1cu - jak ani jinak
býti nemuže, spocívá celé težište reparací na prumyslu,
obchodu, bankách a zemedelství. Nebot at jdou miliardy
z prumysl. obligací prímo na príslušnou banku, nebo na
ríšskou banku jako platy z úveru, nebo financním úradum na daních ci spolecnosti ríšských drah na tarifech,
vždy je vlastním nositelem bremena výroba, obchod a
penežnictví - krátce nemecké hospodárství.
A tO'tO' hospodárství
musí vzkvétat,
má-li vyhoveti
závazkum,
musí míti široký konsum doma i za hranicemi,
aby
mohlo vyrábeti plnou svoji kapacitou. A nes m í být
prí I i š z a tíž e n o b r e m e n y. Hle - zdánlivá kontradikce:
nese bremena a nesmí jimi býti ochromeno.
Znamená to, že pri nízkých daních a poplatcích
jejich
výnos musí odpovídati stanovené potrebe, tedy výroba
musí býti tím vetší! Poslední officielní data, která mám
k disPO'sici, jsou za rok 1924, který byl rokem krise. Od
té doby Nemecko postoupilo velmi znacne ku predu. Tato
císla nám však ríkají: Podíl Nemecka na svetovém obchodu v roce 1913 cinil 16-7%, v roce 1924 9·2o/d. Podíl
na vývozu v roce 1913 17'%1, v roce 1924 8%. Zatím co
Anglie figuruje témer nezmenene, Francie získává a podíl Ameriky a Japonska stoupá prímo šílene, u Japonska
o celých 100%'.
Jak receno, od té doby zahranicní obchod vzrostl. vývoz, který cinil v r. 1913 prumerne mesícne 849 mil. Mk
a v roce 1924 547 mi!. Mk, stoupá r. 1925 na 736 mil. Mk
a v roce 1926 v breznu presallUje predválecnÝ
prumer
záznamem
927 mil. Mk. Soucasne rdousí Nemecko dovoz - což je ovšem jen prechodné a na dlouho neudržitelné. Nemecko získává rychle zahranicní trhy. V Evrope zuajímá nyní posici témer predválecnotl.
Jeho vývoz
(ctvrtletní prumery) cinil do Evropy r. 1913 1940 milionu
Mk, v posledním ctvrtletí 1925 1751 mil. Mk. V Americe
získává proti 389 mil. 405 mi!., v Asii proti 137 nyní 224
miL, v Africe proti 53 56, v Australii ztrácí z 26 mil. nyní
11 mil. Mk. Celkem hodnota vývozu v r. 1913 byla 2549
mil. Mk, v posledním ctvrtletí 1925 2452 mil. Mk. A pri
tom, jak výše ukázáno, jde v prvé rade o hotový, konecný produkt, predpokládající
práci celé skupiny výrobní.

i

A tato data nejsou konecná, nebot rok 1926 znamená
další vzestup po prechodné krisi. Nemecko zacíná býti
souperem, kterého ve svetovém trhu se máme cO' obávati nejen my, ale také ostatní státy prumyslO'vé.
Nemeckáindustrie
je již dnes dokonale pracujícím strojem,
který ví, že prohranou válku musí vyhráti na jiném poli.
A snad není treba patheticky
volati, že obeti prumyslové války jsou stejne krvavé, jako obeti strojních pušek a kanonu.
(Dokoncení.)
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Zpoved filmového lektora.
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Jsem filmovým lektorem.
Jsem mravencem
velkého prumyslu, zdvihajícího
se až k nebi mezi Tichým a Atlantickým
oceánem,
takže Buh, který kdysi stvoril, svuj vlastní nejvetší film, musí být žárlivý a! zdešen~. ~evidela jsem nikdy fil-
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mového výrobce, nebo filmového reditele, nebo filmovou h
zdu. Nebyla jsem nikdy ve filmovém ateJieru. Mám tolik
s filmy, že nemám ani cas, ani chut jít do biografu.
Má práce záleží v knihách. Vetšina scenarií má spojitost
ba vzdálenou s nejakou knihou. Než se muže zvolit jedna
ha za scenarium,
musí se precíst sta knih. Jsem tvor,
se hrabe horami knih, a tím pripravuje pudu tem vy;ším
ntlm, kterí mají pozdeji s knihami co delat. Abych n
nesprávné zdání o své vlastní dtlležitosti, když jsem pr'
román (ctyri hodiny), udelala z neho obsah o osmnácti
slovech, ruznobarevnými
tužkami 11a záznamní listine,
rádala lístky k ní náležející (další ctyri hodiny), a odevzdala
v kancelári, musím podepsat papír /Se záhlavím velkými c
mi písmeny:
"Poukázka
k drobné výplate«!
Slyšela jsem, že jsou mnozí lidé. dokonce inteligentní, let
nedovedou precíst román a podat jeho souvislý obsah. Film
lektor musí mít tuto nepatrnou schopnost. Ba dokonce musí
právet každ)' obsah tak nadšene, jako hy se nebyl setkal s tý
obsahem v predešlých peti prectených románech. Musí být s
ne zdvorilý ke všem romálll"lm.
Konecne se musí lektor umet vyjádrit recí, které reditel r
umÍ. Byla jsem Jednou pokárána, protože jsem v obsahu jedn
studentského
románu podle autorova vzoru vylícila clena hra
ského spolku jako spoleccn~kého muže. Byla jsem poucena,
pro reditele znamená spolecenský muž jen jedno - osobu
spolecenském obleku.
Ku konci každého obsahu jesft dovoleno filmovému le
vyjádrit
na trícentimetrovém
prostoru filmové možnosti p
cteného romár.u. Trícentimetr
je príliš mnoho. Nebot jak m
lektor, když jsou deje tak podohné a nejpresvedcivejší prí
muže se sesmešnit, nebo nejsmešnejší
stát presvedcivým pri ft!
mováni, a když je tak daleko od. Hollywoodu, posoudit
mové možnosti románu? Cetla jsem nedávno kriminální povld
ku> ve které hrdina zamýšlel zabíjet lidi, o které nestál, s·
kackou, obsahující
silnou chemikálii,
jejíž pouhý dotyk
smrtelný a témer pripravil o život nevinné devce darem kr
pri své nejasné predsta
ných, ale jedem napuštených perel.
toho, 'co žádá filmové obecenstvo, jsem rekla s jistotou, že
to nehodí prO\ deti, trebaže vetšine jejich rodicu se to hude II
bit. Ale pravidelne
jsou mé názory na filmové možlI<Jl;ti
vídky bezcenné.
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Proc tedy, když je plat nepatrný, práce velmi namáhavá, a m
zásluhy a hru (nebo umení) mají malou cenu, zustávám filmovým lektorem? Z toho prostého dtlvodu, že ráda ctu. Pred de
seti lety, ve svém mládí, jsem ceth všechno. Nejen knižní ari
stokracii,
ale i luzu stej ne jako kriminální povídky, ošumele
milostné historky, povídky z novin~ Pozdcji pod vlivem svých
knižnc vzdelaných prátc1 jsem 'se stala skoro ctenárským SIlObem. Filmy (mne privedly do rovnováhy. Kancelár na vydá·
vání scenarií jest nejuprímneji
demokratickým
knihkupectvím,
do jakého jsem kdy vstoupila. Jeto literární smesice, ze které,
když tam hrábnete, vytáhnete jednoho dne Pirandella a druhého
dne Petra B. Kynea.
Obycejne se ctou romány dosud nevydané - lektor dostane
autOrtlv rukopis nebo kartácový
otisk nebo nevázaný svazek,
na,spech vy tištený nakladatelem.
Tak neozdobený, bez kabátu,
bez okras, bez kritik - to je pro román nejvhodncjší doba,
aby byl spravedlive posouzen.
Tak jsou tu na príklad anglické ženské spisovatelky. (Mnoho
mužu je ženskými spisovateli, ackoli je to trída, zvlášt v Anglii,
hlavne ženská.) Stále reší '11JCjaképroblémy. Cechov píše nekde
ve své korespondenci svému príteli - myslím, že Maximu Gor·
kél1lu - a rešení otázky a správném položení otázky v románe
nebo divadelní hre: "To druhé jest povinností umelce. V Anne
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li i n c není rozrešen ani jeden problém. A prece dokonale
~uje, protože jsou otázky správne položeny.« Anglická
spisovatelka není schopna hluboké myšlenky o problénad kterými hloubá, a proto nedovede naprosto klást
své otázky. Když se dostane do tísne, privede faráre
laika, který by mel vlastne být farárem. Ten bud prenebo je presvcdcen, a hle, ožehavá otázka je rozrešena!
ic!í spisovatelé, kterí píší pro oblíbené magaziny, se na
ne tarají o problémy. Dávají prednost napsání »si1né«
é historie. Co ríkají o lásce, je neduležité. Co mají z lite71lkladu, je lhostejné. Ale »velké, otevrené prostory«
cké je ponckud zachranují. Tu je nekdo, kdo ví, co to znazabloudit v snehové vánici v kanadských
horách. Jetu
., který prožil lesní požár. A tretí, který byl vychován
ji, kde je obilí a dobytek dl11ežitejší (a také zajímavejší)
lidi. {"drený filmový lektor, cestující sem a !tam podzemní
, je n,íh1c zmítán bourí na rybárském skuneru. Když pak
diktovat obsah príbehu své stenotypistce,
zapomnel již
notlivé charakt ry i dej. Ale koráb nebo krajina nebo skávi mu ještc dlouho v pameti ,potom, kdy již dávno iapdna »silnou« cást príbehu.
drnový lektor, seznamující se s »duležitými«
romány mnodríve, než jsou zkritisovány a posouzeny, má výhodné po_
í, z kterého mi'lže posuzovat profesionclní
výklad, který
eduje. LetOlS napsal John Masefie1d dobrodružný
príbeh,
ný »Odtaa«. Z cetných duvodi't nebyl »Odtaa« nicím více
peknou povídkou. Ale vetšina kritiku, ctoucích jeden dobrovný príbeh na padesát podobných knih filmového lektora, jej
válila jako mistrovské dílo. Když dokoncili jeho popis jako
ivuhodného dobrodružného príbehu, zacali s vychvalováním
búsnické ceny a lyrické vroucnosti. Ve prospech neznáméToma Smithe a Johna Jonesa, jichž dobrodružné
príbehy
ázejí bez jediného slova kritiky, musím priznat, že nalév jejich rom,ínech stejne lyrické vroucnosti jako v románe
fie1dovc, a znacne lepší konstrukci,
napetí a vynalézavost.
techto tisíci'! krátkých povídek a románlí, prectených beroku (pres pet tisíc jich bylo precteno IV kancelári, mezi
i díla v cizích jazycích stejne jako v anglicine), se koupí
asi dvacet pet. Pres povyk, který se ,nadelá s prodejem filI predstavují koupené romúny a povídky tak malé procento
kového poctu napsaných knih, že ta zteží stoj í spisovateli za
(hlavnc nemá-li slavné jméno~ starat se o to, co si film
ádú«.

Co se stane s materiálem jednou koupeným, je již jiná otáz. Ze zlocincll se stávají cnostní (cnost je dnes více než kdy
dy výhodou, která je ve filmu neocenitelná), cnostní se mení
nepoznání z tech, jakými byli kdysi v knize. Ale alespon je
nadejné znamení, že velké filmové podnik")' zorávají
celé
e be,né literatury (a i když platí drobnými mincemi za orání,
jí to peníze), ve snaze získávat stále nový materiál. Literáti
mohou ušklíbat nad filmy; filmy se neušklíbají
nad literáty.
)'jde-ti autor vstríc jejich okamžitým
potrebám, nestarají se
dcovl' prlllllyslu, je-li živ nebo mrtev, je-li to Nemec, Amecan nebo I!ottentot, jmenuje-li se Ibanez nebo Sabatini, ShoA,ch nebo Oliver Onions.
A tak je ctu všechny - od lehkého díla, napsaného frivolní
'Idou žabkou, až po hloubavého a smutného Skandinávce.
lá, že nejsem mravenec: možná, že jsem tou postavou oblí( ve íilmu, Popelkou, sedící nad popelem. Ale vyhlídka, že
h:c jednou stala princeznou, mne plní hruzou. Neboí jsem
i ou Popelkou, a vím, že filmové princezny musí pracovat
Iko .wnc - kdežto já si ctu klidne u krbu, ošumelá, neznámá,
atI.i~placená, ale bavím se pri tom nekonecne dobre.
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Povolání

a záliby.

Létání jako odvaha

a doprava.

Anglick)r letec Alan Cobham rekl loni asi toto: »Dokud se budou lidé dívati na letce jako na lidi odvážné,
dotud nestane se létadlo vážným hospodárským cinitelem.«
Jací jsou letci? Brzy, po nejakých zkušenostech,
prekonavše romanticko-idealistní
pocátky, vyvíjejí se
ve zdravé, velmi sympatické cyniky; jejich hrdost neplyne z vedomí nejaké odvahy, nýbrž spíše z optimismu pocitu dokonalého zdraví, které je prirozene
prvním predpokladem každého letce. Letecký cynism
je trochu jiný než onen, na nejž jsme zvyklí. Jet výsledkem narkotisujících vlivu 1000/0 zdraví, rychlosti
pohybu, prostorové nespoutanosti a nebezpecí.
Radostná lehkost, hranicící u nekterých až s lehkomyslností, s níž se denne letci vydávají na svoje cesty,
sbírá svoje prameny z velké cásti v povzbudiv)rch vlivech kolektivního cíteJjí. Okamžiky, kdy si uvedomují
risiko svého pocínání, dostavují se velmi zrídka, nikdy
však v ovzduší jejich spolecnosti, jasné a provetrané;
leda pri úrazu svého kamaráda nebo pri konfliktu se
starostliv)rmi rodici. Rada posledních neštestí byla
smutnou záležitostí nejmladších letetl.
Anglický letec rekl v podstate: dokud se lidé budou
dívati na létadlo jako na riskantní prostredek dopravy, dotud se letadlo prostredkem dopravy nestane.
Dokazovati dnes lidem, že létadlo je bezpecn)'m
dopravním prostredkem, v dobe, kdy novinárské lokálky se hemží tak casto neštestími,
která se udála
pod azurem, bylo by pochybeno. Nezbývá tudíž nic jiného, než peclive a podrobne vysvetlovati príciny neho~l, a což je dóležité, bráti pri tom hlavne zretel
k psychologické stránce veci, nebot tím hy cest konstruktéra, na kterého verejnost témer vždy svaluje vinu a jemuž v prvé rade nedlheruje, byla znacne ocistena. Možno si prece všimnouti, že ve vetšine prípadli leteck)rch neštestí padá vina na neopatrnost riskujícího mládí. E.·istuje prece dosti letcó, absolvovavších více než 10.000 letó, což rozestreno do casové
šírky znamená: kdyby takový letec vykonal každý den
po jednom letu, létal by již 28 rokó. Jsou to prirozene
starší lidé, jimž však vlastnost poctivé odpovednosti je
vrozena. Prísné prihlížení k druh lIm charakteru pri
výberu letclt priblížilo by spíše hospodárské užití létadla než ktedkoliv prostredek propagacní.
Stojí za zmínku metoda vyslovene propagacní. Masarykova letecká liga málo dbá toho, aby smer její cinnosti byl mírove orientován. Co nejméne dnes široké
vrstvy lidu zajímá, jsou veci války. Není tudíž jiste
v zájmu úspešné propagace ukazovati lidem letecké
bomby, vzdušné boje, hojová zarízení létadel a pod.
Taková podívaná móže prilákati dosti lidí pro svoji
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sensacne dráždivou pov~hu, ale má-li nastati to, ceho
si prejeme, aby lidé pricházeli na letište jako na místo
nových radostných
možností, tu je treba pracovati
ponekud jiným zpusobem.
Vítezíme sice po svetových soutežích »hospod~l1'nými« tedy »par excelence mírovými létadly«, a prece
konsumentem leteckých továren zltstává i nadále jen
stát, ackoliv v jiných zemích fungují létadla ve sportu
-t,_---.:
a hospodárství velmi úspešne.

Poznámky
Na jedné z posledních národne demokratických schuzí precetl prý recník - dle
lícení »Národa« - úryvek z »PÍsní otroka«, který
hyl shromáždením vyslechnut s hlubokým pohnutím.
Tomu ovšem rozumej tak: národ ceský je opet otrokem, Masaryk nad ním vládne despoticky, na rukou
nám zase rincí pouta. Aby clovek mohl ze sebe vypravit takové veci a aby Cechy r. 1926 mohl líciti
jako láj bez práva a obet despocie, k tomu ovšem je
treba úst, která se snadno' otvírají, a ducha, který odložil ostych: v té prícine nic nechybí p. Rašínovi. On
byl tím recníkem, jejž napadlo vzíti do ruky »PÍsne
otroka« a predcítati je davu. Tento mladý demagog
traktuje i tragickou smrt svého otce více politicky než
se sluší na syna. Demagogie je ke všemu ochotna a
vymHlí si rltzné druhy lepu, na který chytá ptácky;
mltže tedy i básne, která byl anapsá.na proti Habsburkum, zneužíti proti Masarykovi. Ale' udivuje, že na
tento lep se chytí shromáždení dorostlých mužl't. Je-li
pravda, že toto shrom[lždení vyslechlo úryvek z »PísnÍ
otroka« s pohnutím a není-li to obvyklá poesie, s níž
»N árod« lící každou schuzi své strany, pak je to vysvetlitelno pouze zvláštními vlastnostmi onoho shromáždení. Nehot ríkati, že ceský národ je dnes, r. 1926,
ve své osvobozené zemi otrokem, je snad ta nejhloupejší fráse, jaká se u nás kdy objevila. Co ríci o shromáždení lidí, kterí ve skutecnosti ve všech smerech
jsou svobodni a mají i svobodu volne vyžívat rllzné
své neušlechtilé roupy, kterí však pres to vrní jako bahy a jsou vdecni tomu, kdo je nazve otroky, za to, že
jim otevrel oci? To je vysvetlitelno jen starým národním zvykem ohjevovati se se zálibou pouze v roli
pasivní. Cesk)T clovek ješte si nezvykl na roli svobodného muže; nejvíce se cítí doma, kde mltže predstavovati bourícího se otroka. U nás není ani o jednu
svobodu méne než v Anglii; je jich tu dokonce o nekolik více. Dovede si nekdo predstavit shromáždení
Anglicanlt, kterí hy dojate souhlasili, dá-li jim nekdo
na srozumenou, že jsou otroky? Je to velmi nedllstojné knouránÍ svobodných mužu. Aby nekdo takto
knoural, musí nad vším, co jest, dukladne zavrít obe
oci. Tady nejlépe vidíme, jak težko se loucí národ se
. Zvláštní

národní

záliba.

30. zárí
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starými návyky. Tak težko, že am
když ji konecne dostane.

Feuilleton

o

Kazimirech, J<teri rádili

V repubnc

V pravde není mnaha, nového
sluncem, a také fašisté mají pre
Anatole France v knize »Pan Ber
v Paríži« lící pocínání francou~
rayalistu, užívaje k tamu formy s
kroniky. Je vskutku pazoruhodné,
tatO' lícení se hadí dO' detailll na
fašisty. Dokance neschází ani pas
Gajdova. Zdá se, že není treba nic
dávati a nic ubírati nebot urcité h
pasti a špatnasti se sabe podobají
všech vekl1. Velmi doporucujeme
prectení tentO' fingavaný úryvek z k
niky, který má nadpis »0 Kazimír
kterí rádili v Republice«, a zní:

i

»Tehdy se ve mcste abjevili lidé, kterí zacali kriceti velmi
nazváni byli Kazimírové. ProtO'že slaužili vudci jednomu, j
nelTl Kazimír, kterýž byl rodu dobréhO', ale maléhO' vzdelání,
u veliké apovážlivClISti mladické. A meli jsou ti Kazimírové vu
ce jednahO' jin'ého, recenéhO' KlinkátkO', kterýž vedl krásné r
a skládal básne znamenité.
byl na pohanu vypavezen mi
republiku
po-dle zákona a regulí ostracismu.
Vpravde se r
cený Klinkátka
pastavil proti Kazimírovi. 'Když ten tady t
vpred, tam ten táhl naopak. Ale Kazimírové toho nedbali, jsou
lid tak pO'šetilý, že nevedeli, kam jdou.

I

»1 žil tehdy v horách venkovsky cla'Vek jeden, jemuž jmé
bylo Robin MedovÝ, už starší, podobný kune nebo jezevci, šel
rnstivá a 'velmi prohnaná v umení pretváreti se, který si Ulimy
slil panovati mcstu skrze ty Kazimiry, i lichotil jim, a aby
k sobe privedl, pískal jim hlasem sbdonnkým
jako flauta, na
zpl1sob cihare, který láká ptácata. Kterýmžto lákáním byl dob'
KEnkátko zaražen a zasmušilý a strach veliký mel, že mu Me
dový Robin ptáky sebere.
»Pod Kaz~mírem,
Klinkátkem
a Robinem Medovým melo
velení nad haufem Kazimírským:

i

mnoho taškáru velmi odporných,
spausta prebchlíkt\
vertcl rádných mnichtl žebravých,
mnoho povalecu,
mnoho demagogu.
»Tak mcli Kazimírové
vtldce rtlZné a sobe mvzájem odp()o
f1Jjící. A byla to cháska velmi doterná, a tak jako Harpyje,
jakož vypravuj e Virgilius, sedíce na str,omech strašlive krieely
a nicily všecko, co bylo pad nimi, podobne tito ohavní Kazimí·
rové vylézali na rímsy a cimburí u paláctt a kosteltt, aby od·
tamtud napadali pokojné meštany, šašky si z nich tropili. krav,ským nerádem je pohazovali i sechcávali je.
»1 vybrali si zrovna jednoho starého plukovníka, jménem
Gelgopol, nejneschopnejšího
válecníka, jakého jen mohli najít,
a nejvetšího neprítele vší spravedlnosti,
který zhrdal slavnými
?Úkony, z kteréhož si ucirtili jakO' modlu a vzor, i táhli mestem
kricíce: »Dlouho bud živ starý plukovník!« A za nimi vybíbali
malí žáckové a volali podobne: »Dlouho bud živ starý plukov·
ník!«
Porádali
pak recení Kazímírové
shromáždení celni
\SChtlZky, na nichž také rvali slávu starému plukovníkovi s lakovou mocností huby, že se povetrí nad tím zatráslo, a pláci,
kterí práve leteli nad jejich hlavami, padali z toho. ohlušeni a
mrtví. Vpravde byla to velmi nerádná vášen a bláznovství prestrašné.

i

Prítom
toužili mcstu a dobyli si obcanské koruny, ktedubových listl"!, svázaných vlnenou stužkou to je ctcna nad v~echny koruny, domníKazimíre Vl:. ;ie mu,sí provozovati
ru~ivý povyk
pomatenl:, :\ že ti. kkrí tlací pluh, a ti, kterí
ji, vedou stáda na pastvu a roubuj í své hrušne
nantm kraji vinic, polí, zelených luk a ovocných
v. ml-stu, ani ti jim rovní, kteri pritesávají kámen
tech a vesnicích domy, pokryté cervenými cihlaI bridlicemi, ani tkalci, ani sklenári, ani kameírají klín Cybc1in, a že ani neslouží mestu ucení
acují ve svých uzavrených pracovnách a proOstorch, aby poznali krásná tajemství
prírody, ani
své kojence, ani ta dobrá starena, predoucí své
a vypravující detem pohádky; ale že jedine oni
s10užl mcstu, hýkajíce. jako oslové na trhu. Ale
I spravedlivi, priznejme, že ciníce tak, mysleli, že
cbor nemeli nic než mhu na mO'zku a vítr v hube,
Ilou foukali pro verejné blaho a obecný užitek.
I jen »\r žije dlouho stal Ý plukuvnílc 1«, nýh~ž
bez ustúní, že milují 111(;stO.Címž zle krivdiTi ostat, dávajíce na jevo, že ti, kterí nekricí, nemilují
mcsta a sladkého rodište. Což jest zrejmá urážitelná pohana, nebor lidé sl3ají s prvním mlékem tuto
ku a je jim sladko vdechovati rodný vzduch. V té
mestc a okolí mnoho mužll rozšafných a moudrých,
li mcsto a republiku cistší a lepší láskou, než jakou
Kazimírové. NebOl' recení rozšafní lidé chteli, aby se
to jim pod"balo moudrO'stí, aby roik:vetlo cnostmi a
uc dilstojne v pravici zlatý prut, jenž vystupuje
vedlivl:, a aby bylo celé usmcvavé, pokojné a svoikoliv, jak si naopak práli oni Kazimírové, trímající
~ obušl'1' n;\ 1,ocestné meštany a p0krytecký n"tženec
aby bylo ohavné a špatné a bídnc podrobeno ,stavniku (;e1gopolovi a onomu Klinkátkovi.
Nebof
chtl-li vyd,!ti klášterníkum,
pretvarovacllm,
pobož, vatouškum, pokrytcllln, vš ivákllln , o~kapulírovaným
nichíim a bosákllm, p{lIlbíCkárll11l. mrskací1m, že01, kterí cíhají na hejly a zmocnují
se posledních
kterých se tn hemžilo a kter'í získali již potají jak
lesil, llOlí a luk tretinu celé zeme francouzské. I poti Kazimírové) zpustošiti a. zohaviti celé masto. Nebof
vržl'ní a nenávisti prem;š1cní, ml1drctví a ka7.dý dllný jasným smyslem a dobrým rozumem, li každou
vlenku a znali jen moc; ale i tu velebili jen, byla-Ii
Inická. Takto tedy tito Kazimírové milovali své mesto
I Kazimírové, že hájí plukovníky a vojáky mesta a
což v;ak hyl posm;:'ch a tlach. 11.:bol !,!ukovnici a
ri jsou ozbrojeni puškami, mušketami, dely a jinou
u výzbrojí, mají za úkol hájiti meš(any, a nemají
jováni hezbrannými obcany, a ježto je nem~žno si
t, žt' hy bylo ve meste de,lst pošetilých lidí, kterí by
I stní obhájce, a ježto rozšafní lidé, odpurci Kazimíru,
Iiko, ahy jejich
llt1cové zll~tali poctive poddáni tak
a posvátným zákonllln mesta a republiky. Ale re'mírové kriceli stitle a nerovedli nic pochopiti, protože
príroda zbavila chápání.
meli K,lzimírové velkou nenávist k cizím národum. A
pouhém jménc tcch národil nebo obyvatel jim lezly oci
po zpilsobu l11or'sk):ch krabll, prehrozlle, a tloukli kolem,
ama, jako vetrné mlýnyo a nebylo mezi nimi žádného
písare, ani reznického pomocníka, který by nebyl chtel
krále neb královnu neb vladare nekteré velké Tise, a
jnepatrnejší kloboucník nebo hootinský se tváril, jakoby
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chtel okamžite vytáhnouti
každý ve své komore.

do boje.

Ale

konec

koncll

zustal

»"\ ježto je pravdou, že odjakživa blázni, jichž je více než
. moudrých, beží za každým zvukem palicky, spoji-li se lidé nepatrného ve<:1ení a chápání (a takových se najde stejne mnoho
mLzi chudými jako mezi bohatými)
s Kaz:mí"V ,~ kazili mír
s nimi. A hrmGcení strašné nastalo po meste, takže si moudrá
panna Minerva sedíc ve svém chráme zacpala uši v05kem, který
jí jako obet prinesly její milované vcely s Hymetu, aby nebyla
chlušena temi rozlezlými udavaci a temi, co P') nich papouškovali, dávajíc tak na jevu svým verným, uceným mužllm, fi10scfllm a poctivým zákonodárcum
mesta, že marnou námahou
hy bylo vstoupiti v ucená hádání a moudrou clisputaci s temi
Kazimíry mír kazícími a klinkátkujícími.
Nekolik mužu ve státe, a. ne z nejmenších, domnívalo se, ohlušeno tím tartasem, že
už ti blázni zvr:ltí republiku a na hlavu postaví ušlechtilé a znamwité mesto, což by bylo prežalostné dobrodružstvÍ.
Ale prišel
den, kdy Kazimírové zdechli, nebOl byli plni vetrll.«

Do p

i S y.

Mládež a idealismus.
Vážený

pane redaktore!

]li~l~useve Vašem casopise o mládeži a idealismu jest aSI J1Z
skc;nt'ena. Dovoluji si však pres to Vám zaslati tento dopis.
J"k . vyrostla
ta tI) generace?
Detstvi vYrllstá v atmo;;férc,
h ter[1 jest plna idealismu, onohl) idealismu. který schází ~ynejší
generaci. Všude se mluví o svobode. i~ekové, Bulhari, Srbové
válcí za svobodu s Turky. Doma se u nás vede boj s vládou.
noj za neco Ideálního, za neco co nemá prý s tímto životem
niceho spclecného. Liberalismus
prodelával poslední fási. Idea
pi'ipravující revoluci naplnila vzduch. Pak prišla válka. Nynejší
mladá generace z·"tstává doma. Svct, lidé naprosto na ni zapomneli. N,"byl0 možno žíti tak, jak obycejne mladí v tomto stárí
7iJÍ. -Radost zmizela se sveta. Kol do kola zoufalství, bída a
hrllza. Strach a h, uza prochází se zemí. Dole prikrcen sténá
clovek malý a nicotný. Generace videla to, co bylo doma, hlad
a bezohlednost
lidí. VidtJa špatnost cloveka nesevreného psanými i nepsanými spolecenskými
zákony. Nechána sama sobe
cetla, a snad príltš mnoho cetla. Skutecnost, která krácela kolem,
nutila ji pozorovati
a samostatne
mvsliti. Hluboký poznatek
lidské slabosti a lidské špatnoMi vstoupil do mladých duší.
Nabyla dvou zkušeností, advokátll a lékarll, dvou to nejsmutnej šich zku~eností. Potom prevrat, kol mnoho krásných slov
i cinll a zase tato generace stojí opodál. Umí však velmi dobre
pozo:'ovati a vidí všechen chaos a rozvrat, který následoval.
Videla kavalíry, rozhazující neoprávnene zisky, zapalující cigarety sokorunovými
bankovkami.
Videla' kolem vpadlé tváre,
zIJufalé oci. Videla, jak lidé kradou uhlí, aby nezmrzli, ale
kradou i na vozy, aby více vydelali. Vrátili se lidé z války,
proniknutí opovržellím k clovcku a vrcholným pessimismem.
Mladí jsou však deti svých otcu a velmi málo pozmenili
z toho, cO' otcové je ucili. Snad jenom trochu více, než bývá
obycejnc, prevzali od svého žitÍ.
Positivisté
bojují proti idealismu a idealisté potírají positi20. století or.iti se boj na vrcholu. Mladou
vismus. Zacitkem
generaci
ueili prece Vaihingerové,
Bergsonové,
U artmanové.
Skel,se konecne vše pronikla a Villiamem Jamesem došla tak
daleko, že odstranila
starou pre d s t a v u p r a, V' d y a I narradila novOII. Vaihinger
dokazoval (idealista) nemožnost poznání. Otcem této generace jest však také Romain Rolland.
Co jsou jeho dramata? Nejsou jedinou ob7.alobou idealismu vy-
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tvoreného touto methodou?
14. c e rve n e c.• Dan t o n, VI c i,
Tragedie
víry,
Hra
o lásce
a smrti.
Na co žaluje?
Na zbytccnou bezcitnost idcalismu. Není to jediný mohutný výkrik po lásce?
Tedy není vubec pravdy, není vubec možné poznání. Naše
základní predstavy jsou pouze fikce, nemají absolutní hodnorty.
Tomu nás naucili otcové. Každá myšlenka
odpovídá svému
jest velmi mnohd bolu a
stavu spolecnosti. Ale kolem bylo
bídy. Prekonává
tedy t<l;to generace skepsi uznáním,
a sice
naprostým
uznáním skejlse a jde k cloveku. Hledí na neho
z blíika, chce ho znáti, a ona se ho naucila dobre pozorovati.
Jest nedtlverivá.
Naucila se však cítiti, protiOže trpela. Proto
hledi odstraniti bídu. Verí, že krome tohoto života není niceho,
a že lidé se vždy snažili jej co nejš[astnej i prožíti. Snad velmi
castO' cetla velkého inkvisitora,
Zpoved otce Zooimy, Sen pošetilého cloveka v Dostojevském;
Vildrac, Duhamel,
James,
Rolland ji presvedcili, že zde na zemi jest království boží, že
život nemá jiného cíle, než sám v sobe. Jest konec titanll, protože zeme vypila príliš mnoho krve. Snad únava. Ne, nikoliv,
nová víra, víra v pozemský život. J cst ta naplnení renaisance,
neb nová renaisance. Jenomže u kolébky této renaisance stále
krestané XIX. a XX. století. Výslovne ríkám krestané.
<Ii

Nekolik slov. Pri posuzování anket: Mládež a idea]ism, nutno
vždy pamatovati na Bazarova z Otell a detí, od Turgeneva na
jeho zlomyslnou radost, že mohl ty staré dedky trochu potýrati svými názory.
V hluboké úcte oddaný
Dr. I-lorák Alois.
V Napajedlích

dne 23. zárí

1926.

Proc ne ministr spravedlnosti sám?
Pane

redaktore!

V poznámce uveTejnené v 37. císle Prí tom n o s t i, poo:astavuje se pisatel nad tím, že ministr sociální péce jmenoval
v zastoupení ministra spravedlnosti
notáre v Litomericích;
že
tedy akt spadající do plLSobnosti jednoho ministra byl vykonán
ministrem jiným. Pisatel nazývá ta,kový postup protiústavním
a
akt sám zdá se mu neplatným.
Pisatel se mýlí: už sama. okolnost, že jest proste mimo lidské
možnosti zaruciti
výkon urcité funkce jedinou osobou proti
všem rušícím okolnostem
(onemocnení,
nuccná neprítomnost,
potreba, aby funkcionár
byl cinný soucasne na dvou rU2iI1Jých
místech atd.), mohla pisatele privésti na myšlenku, že ústava
musila - nemela-li se státi neproveditelnou
- poskytnouti nejakou možnost zastupování mini/Stru. Ucinila tak opravdu?
Paragraf 72.
z clenll vlády
zpravidla ihned,
presidentu
moc
ressortu, nejen

ústavní listiny praví, že president st<llnoví, který
rídí jednotlivá
ministerstva.
To president ciní
když jmenuje vládu. Ale toto ustanovení dává
poverovati
cleny vlády rízením
jednotlivých
trvale, nýbrž i príležitostne.
President republiky

clena vlády X. Y., nejen
míiže v i dllsledku tohoto ustanovení
jmenovati ministrem sociální péce, nýbrž poveriti ho, pro prípad.
že ministr spravedlnosti
Y. Z., by nemohl SVltj úrad doca.sne
zastávati, i agendou tohoto úradu. A to se také deje, nebot president rcpubliky - jak známo - každé nové vláde schvaluje
porad, v jakém se jednotliví ministri zastupují. TotiO opatreni
má SVltj základ v citovaném ustanovení ústavy, a akty, které
jednotliví ministri
na. jeho základe vykonají,
zastupujíce
se,
jsou platny práve tak, jako akty vykonané
ressortním
ministrem samotným.
V daném prípade jmenování
litomerického
notáre bylo by
protiústavní,
kdyby presiden:t republiky
nebylo býval ministra
sociální péce povcril zastupováním
ministra spravedlnosti.
Není
však tak, ježto poverení tu bylo.

30. zárí

K poznámce, že vedoucí úredníci v ministerstvech podepisujlcl
i st e r s t v a, nikoliv však
úrední akta, ciní tak v iastoupení mi
min i str a, podotýkáme, že ve skutecnosti i právne práve opak
jest pravdou.
-<1,111

*
(P o zná m k are d a k c e. Jsme presvedceni, že se mýlíte!
Máte pravdu, že zastoupení ministra jiným ministrem není protiústavnlÍ, deje-li se na základe poverení presidenta republiky ve
smyslu § 72. úst. listiny. Podle argumentu <t maiore ad minus
mllže president republiky meniti rozdelení ressortll docasným
povelením jednotlivých
clenu vlády. Takové opatrení však nemltže býti suplováno tím, že president republiky »k a ž d é nové
vláde
schvaluje
porad,
v jakém
se jednotlivl
min i s tri z a s tup u j Í.« Našel byste zteží v ústave duvod,
pro který by takové presidentovo opatrení, opírající se o § 72.
úst. listiny, smelo míti jinou formu a publicitu než jmenováni
ministru jSamo. Otázka, kterou položil autor naší noticky ostatne sám bývalý ministr jest sama argumentem, který
vyvrací Vaši námitku. Kdosi se ptá s výcitkou, proc jmenuje
ministr sociální péce ndtáre, a Vy mu odpovídáte: »Vždyt ho
president republiky poveril,
a. Ty
to nevíš?«
Nepoveril,
pro tož e to tazatel neví. President
nemlI že k výkonu svého
práva založenéhd v § 72. ust. listiny nikoho d e 1 e g IYV a t. Byla
by však delegace, kdyby ú cin e k tohoto presidento,va úkonu byl
na p r e s i den t o v i ne z á V' i s 1 ý, t. j kdyby k zastupování došlo jen pod podmínkou, že ministr pllvodne ustanovený,
bud ech tít
nastoupiti dovo1cnou' a jen v dob C, kdy to
bud ech
tít.
Autor naší noticky se domnívá právem, že
k ústavní platnosti zastupování
ministra
ministrem jest za·
potrebí individuálního,
také c a s o v c konkretisovaného presidentova opatrení, a že pouhé paušálni »s c h v á len í«(I) por'adu, v jakém se minnstri zastupují, nestací.)

Nové knihy.
Vsevolod
/van07J: Podivuhodné
putováni krejcího FolimJ.
Z ruštiny preložil V. Cháb. A povídka: »Stalo se na rece Tun«.
N ákl. F. Svobody, N usle 446.

i

Arnold J. !{wietniowski:
T. G. Masaryk. Žycie
dziclo.
Z przedmowa
Zdzislawa
Debickiego.
Nakladem Ksit;garni
Teofila Fointa \Ve Frysztacie.
Josef Kopta:
Pap01tšek slecny z Gottliebemi.
(Stran 144.
cena Kc 10.-, váz. Kc 12.-; v predplacení Kc 9.-, váz.
Kc II.--.) Soubor povídek. Vyšlo jakO' 1. dvojsvazek levné
lidové knihovny
»Dobrá cetba«. Pw nejbližší císla jsou pripraveny preklady ze ViSevoloda IVaJ11ova, Nexo, Radna, Carca,
Bakuninova
»Zpoved« atd. Nákl. »Pokroku«, Praha II., Revolucní 6.
Stan. Kamarýt:
O jednoznacnosti
mravného soudu. Z obsahu:
Konkrétní morálky jsou kausa1itní, protože bylo treba uciti se
jen pro praxi života. Pravdy politické morálky nejsou v ta·
lmvém wzboru, jako pravdy ved kausalitních. Mravno a kráSIJQ
maj í znak neužitkovosti.
Mravní pravda je absolutnejší ne!
ostatní pravdy, protože nejméne zastírá svuj vznik a úcel:
líbiti se a sloužiti cloveku. - Nákl. B. Kocího y, Praze. Stran
130 za Kc 14.-.
V sevolod /vánov:
Partvzáni.
Preklad
B. Mathesia. Stran
96. Ctma. S Kc. Nákladem ""Pokroku«. Tato nová kniha jednoho
z nejsilnejších
soucasných ruských spisovatelu je typickou ukázzImu jeho umení. Z drobného konfliktu mezi sibirskými sedlák")'
a kolcakovskou
milicí pro samovolné pálení samohonky, ~zniká
sytý obraz sibirské vesnicc a jejích mužíku.

sepíše o našichknihácl~
K. M. Capek-Chod

a jeho dílo.

dy ještc nevycházelo u nás - ale i jinde také - tolik
jako nyní.
casu na ctení je pri tom shonu za živobytím cím dále: tím
Musí se s ním šetriti. Ctenár si musí vybírati knihy, které
ti znamená se pobavit, poucit, vzrušit a zamyslit. Není
ceských knih, které by u ctenáre dokázaly takové ctyri
. Ale K are 1 Mat e j C ap e k, z rázovitých
Domažlic
to pripisující krásným rukopisem
k svému obcanskému
u pridavek C hod, dnes petašedesátiletý
mistr mohutného
pronikavých ocí a rázdvité tváre, huste zar06tlé, dovede
, romány a povídky psát. - Pripravoval
se k tomu dlouhe
ouho jako redaktor polstupnc ruzných denních listu (napo:árodních listu) porznával všechny podrobnosti
života ve
ovn;:',vysedával jako zpravodaj v soudní síni, videl vojenpopravu, psal o vecech financních, školských i o denních
~tech. Psal posudky o knihách, obrazech, sochách, divach kusech. Precetl spousty knih vedeckých, stýkal se s léi umclci všech druhtl. Znamenite hraj e a hrál na housle,
prvním houslistou v kvartetu, ,nevynechal jediné výstavy,
ého koncertu, úcastnil se jako rzástupce tisku schuzí i deJ
trací. poznal tedy lidský život v Praze. v Domažlicích,
I mouci po všech stranách. Všímal si i rurzných remesel a
ností lidských. Prošel tiskárnami,
staveništi, nemocnicemi.
oni život v hospudkách, na hrištích, v papírnách, v praách umclcu, v zapadlých dvorech, v nevestincích.
Všude
orov~1 do nejmenších podrobností
lidi tam žijící, lopotící
i le'lošící. jejich zp1sob reci, jejich pohyby, (ZVláštnosti,
b práce, zábavy. nadávání a milování. Muži a ženy všech
a všech spolecenských vrstev, od ženy, která rzedníkum
"l:h-á maltu. ke šlechticne lámající ceštinu, od vrátného z toy do glniálního ucence, nebo básníka, jsou v j.eho ~omá:
a povídkách mohutnými,
všem pochopitelným!
hrdmam!
vzrušujících, napínavých, prekvapujících
a mocne dojímah bud k soucitu a pláci nebo k hnevu. A není divu. Spiso1 ám pri všech príbezích, které vypravuje
bud, že je celé
vymyslil neho z nekolika skutecných událostí sestavil, je tak
" z~ujat esu dem svých jednajících
osob, že jej vypravuje
mi dútklivc, velmi pozorne zvlášte tehdy, jde-li o lidi zmrzanemocné chudé a odstrkované,
nebo zase o lidi nápadné
podnik;. svou urcitou vlastností
dobrou nebo špatnou.
leckdy hledí zesmešnením nebd aspoln humoristickým
poím u1'ozorniti. že je' tu cosi hodného naší pozornosti.
To
;tz~1C~pek už svými prvními pracemi, v nichž jaksi shrodO\'~1látku k dílllm rozsáhlejším,
kde zkoušel své schopti vypráveti príbehy, spojovatiie
v celky vetší, nahlížeti do
r osob a klásti jim do 'Úst reci, odpo>vídající jejich povarze,
"Iání a oko'lnostem, v nichž se práve ocitli. Knihy ty, »Podky«, "Nedelní povídky«, "Nejzápadncjší
Slovan«, »V tretím
re«, "Dar sv. Floriána«. »Zvírátka a Petrovští«, stojí za prení. Pripraví dobre k dílum, kterými Capek se stal nejmotnejším romanopisc.em naším ve dvacátém
století.
Zedník
"par Lén vraždí majitele domu, který privedl do nevestince
Unova kamaráda, Tylda Utikova, znamenitá zpevacka a
a toYárníka, nestane se ani ženou milionáre, ani clenem N ánlho divadla, básník Antonín Vondrejc zemre chrlením krve
o m~nžel cíšnice, krá,gné a smyslné židovky, nevykonav nic,
bv mu pres všechno umení vyneslo slávu, blahobyt, zdraví.
dfich P:lvik se dožije toho, že se mu narooí z jeho ženy
pocaté v objetí jeho otce, nadaný sochar Vilém Rozkoc
me se pokusil priženit se do továrnické rodiny. Ucenci podi"t!. umclci, uhlíri, bývalí dustojníci,
studentky,
virtuosové,
vky, žurnalisté, služky, pijáci, advokáti, obchodníci, dcerky
IE;kéa venkovské a m. j., vystupující v CapkovÝch novelácr.
je jich pres tricet a mají názvy »Patera« (3 svazky), »Ad
«, »Siláci a slaboši«,
»Z mesta a obvodu«, »Romanetto«,
umoreska« a jejich osudy, neštastne
dobre koncící, ukazují,
asi Capek o lidském živote a o lidech myslí. Život je
"ná a složitá síla. Nutno jej bráti zcela opravdove,
ale
vedomí, že víteLlStví v živote je vec velmi nejistá. Nemoc,
nc, smelá myšlenka, pomer k žene, spolecenské pomery jsou takové nástrahy,
cloveku do cesty životní kladené.
jej vyvykdo zahyne, druhý j'e donucen nechati všeho,
alo nad druhé a oddati se prostému, nesložitému
životu,
I vÍtczí po težkých bojích tím, že si uvedomí sílu lásky své
nekomu blízkému, nebo že najde pravou chvíli k umeleckému
"en!. Takovým zpllsobem reší Capek sloiité príbehy, které
avujc vždy tak, že se od jeho knih težko odtrhujeme.
J ehe
ichni lidé berou život jako težký, neodpustitelný
úkol. Kladou
nemalé úkoly, dostávají od osudu bremena zatracene težká.
isovatel je predvádí v celém jejich životním zápase. U neho

i nejprostší lidé jsou mohutnými bojovníky se všelijakými útrapami životními a perou se s nimi v každé dobe a na každém
míste spisovatel nám je vždy v patricné urcitosti predvede vždy
v pravém prolstrerlí bud si sebe odlehlejší. A v boji životním
nejsou ti neho vítezem vždy muži. Casto ženy, mužsky silné,.
zdravÝch, lásky chtivÝch tel se stávají hrdinkami príbehu, v nichž
se hraje o veci žene nejdražší:
o lásku mužovu a o díte. Duši
ženinu proniká pri tom Capek až na samé, jiste spisovateli-muži
ne vždy naráz prístupné dno.
Tedy, císti spisy Capka-Choda,
znamená hluboce poznávatI
život, lidskou sílu, obratnost, nutkavost žíti cestne, opravdove,
plne i ZéIJ cenu težkých obetí na zdraví a blahobytu. Takové poucení o živote není však podáno jako suchý vÝtah a neživotný
výpocet, nýbrž jako složité soubory vÝjevll, v nichž je všude
plno deju, osob, recí, pohybu, slovem životnosti. Ta poutá tak,
že knihy Capkovy lákají ke ctení po druhé, po tretí. Presvedcte
se sami.
V. Zelinka, »Osvetové Rozhledy, 1. XII. 1925.

Sebrané spis.r

LM. CAPKA-CHODA
Práve Vlšcl XI. svaze/(

Z MESTA J 08VODU
Ctyri pražské novely
Stran

i

CO>

Za Kc

20'-

Dosud vyšlo celkem 11 svazku
za Kc 344'50. V polokožené
puvodní vazbe za Kc 584'50.

'i

.i

220.

U všech knihkupcu

a v nakladatelství FR. BOROVÝ, Praha
..
Sebraných spis!1 K. kI. tapka-Choda
vyšlo dosud II svazku
nákladem Fr. Borového v Praze II., Jindrišská
13, jehož nákladem vyjdou též všechny další svazky.
Josef Jahoda: Choááci<<. Povídky
ze silnic. Nákladem
Fr.
Bor o v é h o v Praze. - Soub(}f svÝch spisu zahajuje Jahoda
novou knihcu, která vyrostla z nekolikaletých
zkušeností, nekdy
hodne dllverných, nebot Jahoda, který svÝm perem vždycky kreslí
podle živých modelu, odhodlal se i k tomu, aby sám se na cas
stal jedním z tech »turistu z povolání«, lidí bez majetku, bez
domova, bez práce a skoro bez odevu, jejichž život jej zajímal.
Zachytil jich rádku: ubohých vydedencll, štvancll, žebrákll i tech,
kterí si nestýskají, jimž je životní láSKOU ta otevrená, oslunená
cesta, již by ncvymeruili za žádný blahobyt sveta. Nevím, neidealisuje-li
Jahoda na nekterých místech své svérázné a jakc
vždy sveží, a i tam, kde kresba typu je samoúcelná, poutavé
knihy. Jisto Je, že mezi »chod:íky« nenalezl než lidi dobré, dobrosrdecné, neškodné a jen bez viny se dopouštející prestupku proti
zálm.r,t1. So:iální prvek nekterých z techto drobných próz není
poslední prícinou, proc venujete sympatie J ahodove knize. I1u·
stroval ji malír Doležal. (Cena 24 Kc.) Venkov, 15· VII. 1926.

CASOVÉ KN-IHY
Dr

Druhý zájezd presidentuv na Moravu
a do Slezska Ucí publikace

profesor

PRESIDENT
MEZI

university:

r "

ROZBOR POLITICKÉHO

Knížka tato, doprovázená množstvím obrázku zustane historickým dokumentem lásky našeho lidu
ke svému vudci. Školy a knihovny objednejte

ihned!

Za Kc

Karlovy

KRII18

DR.

SVÝMI

Zdenek Nejedlý,

o

- - znel po
aby tak
pravd,a«,

ZJEVU

:omluvte jasne a hlasite, aby váš hlas
celé republice a z ní i dále za hranice,
svet pochopil, co je pravda a co .není
vyzývá autor politické pracovníky. Rec-

níci a organisace objednejte ihned!

g--.
Dr. Josef Lepšík:

ZÁKON

NA

S duvodovou zprávou.

OCHRANU
S výkladem

a poznámkami,

REPUBLIKY
Pripojen zákon o státním soude,

Za Kc 8'-, váz, Kc 12'-,

U knihkupcu a v nakladatelstvÍ FR. -BOROVÝ, Praha.

NEZAPOMENTE
Romány:
Ades, Goha prostácek o 24'Benešová, Clovek, 2 sv. 45'Hennero"á, Pod krídly o27'Kisch, Pasák holek, ,20'Lukavský, Komedianti,
S'Olbracht, Podivné prátelstVí herce Jesenia 30'- Žalár nejtemnejší o 150Philippe. Bubu z Montparnassu . , . . . 4'Przybyszewski, S Bn Ý
clovek , , , . '/' 6'Ropl.lin, Kun vraný. ,10'To, ceho nebylo . . 10'-

NA DOBROU CETBU!

Saudek, Diplomati , . 36'Sológub, Sladší než jed 15'Tilschová, Vykoupení,
2 díly, _ o o o o . 420...:...Dedicové o o . . . 33'Volnyj, Povídka o dnech
mého života o o o . So_

Knihy povídek:
- Bass, Prípad císla 12S ISoDurych, Tri tronícky,
S'France Ano, Baltazar . 12'líO
Jahoda, Bílá Terinka . 30·- Ctyri léta o . o , o12'-

Jobn, Tátovy povídacky 15'- Vecery na slamníku 25'Kolman-Casius, Povídky
pro Faiéky , , ' . 16' Mixa, Námluvy . o o . 27'- Na prelomu,
. , ,20'Nové ruské povídky . 9'Polácek, Povídky pana
Kockodana . , . . 14'Sclleinpftug, Perly v octe 2'Sovová, Podnebesí . o14'Trýb, Opuštenou stezkou 24'Vášová, Holcicky a jejich
svet . o .' o . o . 180Weiner, Netecný divák 80-

Na sklade u každého rádného knihkupce a v nakladatelstv.í

Causerie

Z

Gutb, Babí léto

cest:
.,

o

6'-

Verše:
Broj, Podivné jitro o 24'
Francouzská poesie nové
doby o o o • o . ol!IOGellner, Nové vede o , 4'
Hánek,Obnepodsnehem &
Heine, Nemecko o o o 8Huchová, Písne lásky
Krupicka, Zlatá kotva 19Ki'íž, Evangelium, o ,lUoLaichter, Berlín . o . &

FR. BOROVÝ, Praha Ilo, Jindrišská 13,

