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Nový režim, Malá dohoda
a RUDIunsko.
o je na tom, že Rumunsko je v Malé dohode jen jaksi
na výpoved? Proc se myslí s oblibou vždycky na Ruunsko,když se mluví o rozkladu Malé dohody? Má
umunskoopravdu zvláštní postavení v našem spolku '?
dpoved zní: Rumunsko ,nemá zvláštní postavení v tom
polku,který se zove Malá dohoda, ale Ceskoslovensko
Jugoslavie mají v nem svi'Ij užší, zvláštní pomer.
nás a u Jihoslovani'I každý to cítí. To má své duvody
dicní a rac;ové. Tomu se ríká slovanská politika. Naroti tomu Rumuni jsou zas s ruzných stran upozornoáni na svoji národní odlišnost »uprostred slovanského
ore«. Italové jim pripomínají své románské príbuzentví a latinské kulturní poslání, Madari se jim dokonce
nabízejík utvorení spolecné hráze proti prívalu barbaru.
Je zrejmo, že Malá dohoda není sentimentální spoleenství. Byl to práve rumunský ministr zahranicních
ecí, který to nedávno zduraznil.
Vetšina klamných
udku o Malé dohode pochází z nedorozumení. I nepoozumenípráve této okolnosti, ze zamenování spojenetví ceskoslovensko-jihoslovanského se spojenectvím ceoslovensko-jihoslovansko-rumunským, z prenášení kvat prvého na druhé. A jen to druhé je Malá dohoda.
Neníto ostatne jen její prípad. U nás zlobili se kdysi
é na rcení o novém režimu v politice. Po prípade se
U smáli. Dnes už každý, kdo má cit pro ty veci, ví.
se opravdu neco zmenilo ve zpusobech a formách.
ení možno to popríti. Nejvýše možno dávat tem sta. »predválecnÝm« formám prednost, považovat je
solidnejší.Ale prihlédneme-Ii blíže, shledáme, že téer již jich není. Staré alliance byly arci imposantnejší
své stoprocentnosti. Byl v tom charakter, aspon na
o. Byly to skutecné spolky na boj a odboj, uzavírané
heslem: Tvé viny jsou mé víny a mé hlouposti jsou
é hlouposti. Ve skutecnosti ovšem i tenkráte sahalo
dé spojenectví jen tak daleko jako pomery, za nichž
la podepsána. Ale udržovala se fikce rytírského prátví a mluvilo se o vernosti a zrade. V dnešním stríém,kramárském svete jeví mezinárodní vztahy mnovíce uprímnosti. Nikdo neslibuje více než muže dát,
evadž by mu to také nikdo neveril a nevyžaduje se
od neho.Všechny smlouvy a spojenectví mají docela
\té, presne vymezené úcely. Proto mohou také býti
einé,a tajné dodatky straší jen ve fantasii preživších
antiku. Není již alliancí, jsou jen dohody. Dohody,
é se dokoncecasto kríží. Hruzná predstava pro príso logikaklasických soustav. Z toho vzniklá v moderpoliticesložitá hra, poskytující kombinacnímu talentu
urnalisticeskvelé príležitosti. Poslední dobou privádí
virtuosite berlínská )}Vossische Zeitung«. Jednou se

oznámí prekvapující sblížení Prancie s Nemeckem
(Thoisy), pak zase obnova »srdecné dohody« francouzsko-anglické, do toho prijde hotová alliance anglickoitalská a sblížení Ruska s Prancií. Charakteristické jest,
že je to všechno pravda.
Nebeží práve o staré alliance, které by se arci v takovýchto divokých kombinacích vylucovaly, nýbrž o moderní dílcí dohody, smerující bud ke kompromisu v nejakém rozporu dvou státu nebo ke sdružení za úcelem zajištení urcitého spolecného zájmu, obycejne ve forme nejaké nové smlouvy o trvání na smlouve již platné. Ponevadž však svet se stal mnohem menším a zájmy všech
státních individualit spolu souvisí, proplétajíce, podporujíce i odporujíce si navzájem, stává se docela nutne, že
tytéž státy, které se shodují v jednom, prekážejí si nebo
aspon nemohou se spolecne angažovat v jiném. Každý
státník musí dnes složite kalkulovat a odvažovat jedny
momenty proti druhým. Výsledkem jsou pak ty známé
pakty, kde se spolecné smernice presne formulují a pro
vše ostatní ponechává volnost, arci se slibem nejvetší
vzájemné b'ruhovule a s bezpecnostním opatrením smírcího a arbitrážního rízení pro prípad, že by se vyskytl
nejaký podnet ke konfliktu. Tím se ar ci rozumí vždy jen
neco prechodného, nepodstatného, ponevadž rozpory životního významu není možno odstraniti žádným soudním výrokem. Ale takové velké zmeny mezinárodní konstelace, které by uvádely do neprekonatelného rozporu
státy vstupující jednou do pomeru typisovaného prátelskými a garancními smlouvami jsou zjevy sekulárnf,
rídké a obycejné a ponenáhlé.
Malá dohoda jest také takovou regionální dohodou,
spocívající na n e k t e r Ý c h spolecných zájmech a urcenou k zajištení mís t n í h o smluvního stavu. Mír trianonský vytvoril
politické právní pomery ve strední
Evrope, na jichž trvání máme my Cechoslováci, Jihoslované i Rumuni stejný zájem a na nichž nikdo jiný již
nemá takový, leckdo dokonce opacný. To je dostatecný
duvod ve smyslu teorie moderního spojenectví, kterou
jsme práve rozvinuli, aby tri naše státy smluvily a sdružily ke spolecné obrane. Stredoevropský
status QUO,
vyloucení obnovy ríše koruny svatoštepánské. a všeho
co by k tomu vedlo (restaurace Habsburku, sesílení
Madarska vítezstvím na kterékoli fronte) je prímo existencní podmínkou jak Ceskoslovenska, tak Jugoslavie
nebo Rumunska. I když by tedy nebylo mezi námi nic
jiného, co by nás spojovalo, ba i kdyby zde byly nejaké rozpory, již toto by úplne stacilo k založení velmi
silného a trvanlivého spolku.
Ale mezi námi není jen to. Rekli jsme, že treba rozeznávat, užší spojenectví ceskoslovensko-jihoslovanské
od
Malé dohody a nevyžadovat od druhého, co muže dáti
jen první. Pomer Ceskoslovenska a Jugoslavie predsta,.
vúje opravdu jeden z tech rídkých prípadu, kdy treba
myslit na allianci ve starém slova smyslu. Jest to spojení tak prirozené, že mu snad není rovna. Naše národy
jsou príbuzné a jsou si velmi vedomy toho príbuzenství,
pracovaly spolu souhlasne od svého národní probuzení
a není jediné otázky, v níž by bylo neshody, jediného
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smeru, v nemž by se naše zájmy krížily. Jen ta okolnost,
že nemáme spolecných hranic, že naše sféry jsou prece
jen odlehlé a tudíž po nekteré stránce muže každý z nás
míti zájmy nebo nesnáze, jež se druhého prímo ,netýkají,
brání úplnému sjednocení
naší zahranicní
politiky. Ceskoslovensko-jihoslovanská
jednota jest vzácný prípad,
v nemž se pridává k politickÝm aktivum štestí, že není
vubec passiv a nad to ješte bohatství spolecných vzpomínek a citu. Tím se stává prirozeno páterí všeho dalšího sdružování
ve strední Evrope,
osou krystalisace
nového porádku.
Prvním útvarem této krystalisace
je Malá dohoda, prvním clenem, který pristoupil k tomuto rádu, je Rumunsko. Docela logicky práve proto, že jeho základní zájem
je shodný s naším, treba tu nebylo té plnosti, výlucnosti
a vnitrní príbuznosti.
Rumunsko se nekryje s námi ani
s Jihoslovany
tak dokonale, jako se kryjeme my vzájemne, ale z toho nikterak neplyne, že by bylo v Malé
dohode clenem druhého rádu.
Nutno vycházet
práve
z opácného pojetí. Malá dohoda je politické spolecenství
státu interesovaných
na zachování
míru trianonského.
Co nad to jest, je nadbytek. Mnoho dalších pout spojujících Ceskoslovensko
s Jugoslavií je také s užitkem pro
pevnost Malé dohody, ale posuzováno
z jejich potreb je
to již luxus. Mluvíme-li o Malé dohode musíme míti na
zreteli jedine momenty, vztahující se k jejímu vlastnímu
politickému poslání: mír, porádek a blahobyt na základe
mezinárodních
smluv, tvorících
novou strední Evropu.
Vše, co k tomu smeruje, prospívá Malé dohode jako celku každému jejímu státu zvlášte a naopak. Je zcela vylouceno, aby kdokoli z nás podnikal neco, co by ohrožovalo trianonskou
basi a podrývalo
Malou dohodu, ponevadž tím by škodil sám sobe. Proto je úplne nesmyslné, ríká-li se treba o Rumunsku nebo o komkoli jiném,
že rozbijí Malou dohodu. To by bylo sebevražedné
pocínání.
Malá dohoda by mohla býti rozbita jen tenkráte, kdyby nebylo již madarského
nebezpecí,
kdyby pominulo
pro všechny, nebo aspon pro nekoho. Kdyby pominulo
pro všechny, pak by ovšem mohla Malá dohoda zajíti
k I i dne u vedomí, že vykonala
svuj dejinný úkol. To
by se mohlo stát, kdyby Madarsko
promenilo se v klidnou demokraticko-zemedelskou
republiku, spokojenou se
svou národnostní (treba po té stránce rozumne revidovanou) hranicí, spolupracující
poctive se sousedy a vzrustající organicky do vyššího stredoevropského
spolecenství. Kdyby madarské
nebezpecí pominulo pro nekoho,
t. j. kdyby nekterý z národních státu dohodl se s Madarskem separátne, byl by to ovšem konec katastrofální.
Je známo, že Madarsko samo o rozbití železného kruhu
tímto zpusobem usiluje, cástecne za pomoci z vnejšku
(italské). Myslí pri tom na Jugoslavii i na Rumusko, nikdy na nás, což je charakteristické.
S námi patrne není
smíru. Tím vetší pak arci musí býti náš zájem o otázku,
zda je opravdu možný
nejaký kompromis
Madarska
s našimi partnery.
Není pochyby, že s madarské
strany možný je, aspon
docasne, jak Nemci ríkají - "mit riintergedanken«.
Jugoslavie odlucuje od koruny svatoštepánské
v jádre jen
zemi, která byla vždy vuci Madarsku
více ci méne samostatná a nyní usiluje a do jisté míry má svou samostatnou existenci v rámci království Srbu, tirvatu a Slovincu. Proti Jugoslavii nemuže tedy v Madarsku
býti
nenávisti. V tom postavení,
v jakém Madari jsou, jeví
se jim Jihoslované
nutne jako jediní príjemní sousedi,
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s nimiž by si dokonce mohli podati ruku a vyváznout
tak z obklícení (Rakousko neprichází zde v úvahu). Ale jak
to vypadá se strany jihoslovanské?
Necháme ar ci stranou,
co jsme výše rekli o tesném spojení s naším národem, vec
treba posuzovati
ryze poctársky.
Jugoslavie
nemá nic
proti Madarsku a mohla by si prirozene jen prát míti je
poklidným sousedem, když na jiných frontách má starostí dost. Ale muže Madarum verit? tilavním neprítelem Jihoslovanu je Italie, a s tou je Madarsko v nejintimnejším pomeru, práve
na novo tak manifestovaném!
Za tu cenu, kterou od Jihoslovanu žádají: podporu v rozbití kruhu vítezu a obnove staré slávy musili by se Madari státi jejich rozhodnými
spojenci proti Italum. Zatím
vypadá to úplne naopak. A dále. Jugoslavie stojí Madarum v ceste k mori. Lze si predstaviti,
že obnovená
velká Madarie by zustala státem vnitrozemským,
že by
neusilovala
také o obnovu unie s Chorvatskem?
Jugo·
slavie jest stát, se kterým by se Madari nejradeji a nejsnáze dohodli, který sám také mi'lže míti pomerne nejméne námitek, ale i ty již, jak patrno, stací.
S Rumunskem
je to již mnohem, mnohem choulostivejší, ac zde není té "sentimentální«
prekážky
rasové
a kulturní príbuznosti
s námi, kterou jsme ostatne pri
analyse pomeru jihoslovansko-madarského
úmyslne vynechali. Zde by již bylo treba krkolomného
salta mortale: personální unie. Bylo by treba nechat padnout legi·
timisrn a nabídnout se vlastne v celku Rumunum, když
mají již Transylvanii.
Na pohled to vypadá obtížné jen
se strany madarské,
kde ar ci rozluku legitimismu a nacionální renaissance
težko si predstaviti,
ve skutecnosti
byla by to však spíše lapacka na Rumuny, kterí, až by
Madarum pomohli k úplné pomste, prišli by v unii strašne zkrátka. To oni sami nejlépe vedí a proto u nich ani
na okamžik s tím šlechetným
plánem nevzbudil nikdo
nadšení, ac byl již mnohokrát
v ri'lzných podáních opakován. Tím méne, že Rum u n i s a mim
aj í vše c hn y vy h I d k y asimilovati
v dohledné dobe Sedmi·
hradsko, což zas Madari velmi dobre vedí. Jest jen prirozené, že i v Bukurešti mají radeji vrabce v hrsti než
holuba na streše, a plány na jakékoliv smírení protikladu
madarsko-rumunského
jsou za techto okolností nejspíše
práve zde oznacovány
za ciré utopie.
Práve v této dobe vyhroceno jest zas napetí mimorádnou merou. Madari stežují si na útisk své menšiny a
zanedbávání
i mírovou smlouvou zarucených práv u Spolecnosti národu. Proto také pusobilo uvítání Bethlena
v Ríme a celý porad slavností smlouvy italsko-madarské na Rumuny tak nepríjemne. "Prátelé« Malé Dohody
kombinovali
již, že sblížení italsko-rumunské,
zvlášte
po ratifikaci zárukového
protokolu besarabského,
povede
také ke sblížení ma'darsko-rumunskému
a tím konecne
k touženému rozkladu nenávideného
spolku. Zatím nastal
pravý opak: jisté odcizení mezi Rumunskem
a ItalU a
nové sYmpatie v Bukurešti pro myšlenku Malodohodo·
vou. Nemohlo tomu býti jinak. Spojení s Ceskoslovenskem a Jihoslavií pojištuje Rumunsko proti nejvetšímu
nebezpecí. proti nemuž nikdo jiný je nechrání, nejméne
již ItaIie. tiranici besarabskou
pojištují mu všechny vel·
moci a zejména také Francie. Žádný z malodohodových
státu není omezován ve snaze najíti si co nejvíce prátel
a mi'lže resp. musí rešiti si úkoly, jichž se naše smlouva
netýká, svým zpi'lsobem. Ale žádný nemuže a nebude
spojovati se s nikÝm, kdo by chtel po'škozovati spolecnou základnu naší státní existence nebo podnikati neco,
co by svým odrazem zasáhlo práve jeho. Proto italská
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iniciativana Balkáne a ve strední Evrope a nove probuzená madarská neostýchavost (manifestovaná i v projevech hro Bethlena v jihoslovanském tisku) nerozkládají,nýbrž zcela logicky zpevnují Malou dohodu.

Ctyriatricátá strana.
Melinehodou,
jsme jižkterá
jednou
príležitost
upozorniti,
že nejvetší
potkala
poslance
Jirího Stríbrného,
jsoujeho prátelé. Pan Stríbrný sám byl by snad vydržel
delat loyální oposici proti národnesocialistické strane,
neexponoval by se zbytecne a nedráždil bezúcelne bývalé bratry a nalezl by snad i cestu k návratu a k politickémoci.Ale jeho prátelé, kterí byli s ním nebo po nem
zestrany vylouceni, nemohou zapomenouti na plné hrnce,
u nichž sedeli v dobe, kdy byl u vesla, velice se zlobí
na lidi,kterí je vypudili z pohodlí a blahobytu, a ve své
touze po pomste i po krásných starých casech ztrácejÍ
rozvahu.Jsou to lidé, kterí o politických možnostech dovedou uvažovati jen zpusobem velmi primitivním: Je na
to dost penez ci nikoliv? A obracejíce staré prísloví na
ruby, dokazují sobe i Stríbrnému, že jsou-li peníze, je
možnovšechno. Stríbrného prátelé z národní demokracie,z agrární strany a ze strany lidové také s povzdechemvzpomínají doby, kdy za malou stranickou ochotu
bylo možno dohodnouti se s národnesocialistickou stranou bez ohledu na její program. Budou-Ii podporovat
poslanceStríbrného, nemohou nic ztratit. Naopak nesnáze u národních socialistu usnadní jim volební agitace.
A pak celá jejich spolecnost vidí ve Stríbrném dobrou
hul na záda Benešova. To samo o sobe stací, aby se
tarali,aby tato hul byla hodne tlustá. Obe skupiny prál spojily tedy své zájmy a znajíce svého Stríbrného,
mluvilyhodne hlasite o jeho zásluhách, opatrovaly mu
klaku,nahánely své lidi na jeho schuze, skandalisovaly
jeho odpurce, až ho nakonec presvedcily o jeho veliké
pularite a o tom, že pul milionu národne sociálních
olicuceká, aby se jim postavil v celo. Poslanec StríbrÝ,obléhán svými práteli, zapomnel, že již ve škole
ríkával básnicku o pochlebnících a osudu toho, kdo
verí. Prikývl jejich návrhum, svolal sjezd stoupencu
založilv nedeli 8. kvetna Slovanskou stranu národních
ialistu.
I
Nekoliktýdnu napred již oznamoval, že se zdá, že
osIkyjsou vrženy. Každý v jeho akci videl pokus o poickouzáchranu jeho osoby. Jen on sám zustával nerozodným a snad i veril, že svým »zdá se« prinutí Kloe k povolnosti a že snad prece nebude nutno do toho
kusu se pouštet. Chápeme jeho rozpaky. Víme sice,
není z mužu, kterí by brali tragicky své prísahy, že
voustranu nezaloží. To jiste nebylo u neho prekážkou.
e i když veril predstavám a slibum svých prátel, prece
n jako zkušený organisátor musel uvažovati, co bude
lat, když neprorazí najednou. Vždy mluvil o malých
anáchs velikým despektem a sede v pohodlném krevudce veliké strany vymyslil mnoho nesnází pro
dého, kdo by chtel vésti stranu malou. Chtel uznati
takovou politickou organisaci, která má více než
000 hlasu, a opravdu se rozlobil na dra Kramáre,
rý uznával opatrnost za matku moudrosti a chtel priupitijen na 100.000. Nebylo mu ted jiste do smíchu,
ž si pripornnel, že snad prijdou i doby, kdy bude
en preskakovati príkopy, které sám vykopal.

A konecne, tvorí-Ii se politická strana, musí se také
uvážiti, jaká vlastne má být. Stríbrnému jde o stranu
osobní. Chce býti jejím zakladatelem, ale také jejím vudcem a majitelem. Zkušenosti, kterých v tomto smeru
nabyli všichni jeho predchudci, nelákají práve k napodobování. Pan Choc byl prece také jedním z národnesociálních vudcu a v roce 1911 získal na vinohradském
okrese témer jedné tretiny všech hlasu, které strana
v techto volbách dostala. Ale když po prevratu založil
stranu vlastní, dostal v celé republice jen dva tisíce hlasu
a likvidoval do šesti nedel. Pan Vrbenský zachránil situaci jen vcasnou fusí se stranou komunistickou. Snad
nevydrželi proto, že nemeli penez, které Stríbrný má.
Ale pan Prášek mel penez tolik, že mohl najednou zríditi 35 sekretariátu, a prece byl agrární stranou prímo
rozdrcen! Pan Stríbrný nedal se presvedciti odstrašujícími príklady jiste jen proto, že jeho prátelé a strana
lidová mu namluvili,. že vlastne nejde o secessi, nýbrž
o prevzetí strany staré, a snad i prípad Šmeraluv zastínil neúspechy Choce, Vrbenského a Práška.
Jisté obtíže prinesla i otázka programu nové strany.
Ale to nebylo již nebezpecné. Slovanská strana národních socialistu nebyla prece založena, aby uskutecnovala nejakou ideu. Úcel je mnohem jednodušší: pan Stríbrný byl vyloucen ze strany staré, a protože nelze u nás
delati praktickou politiku bez politických organisací, zrídil si stranu novou. Politické místo pro Stríbrného a pro
jeho prívržence chléb. To je jediná idea, která ovšem nemohla býti prevzata do programu. Pan Schwarz však
neco opsal z programu jiných, neco pridal z usnesení
ruzných výkonných výboru, a program byl hotov. Ostatne ve sjezdové debate se o programu ani nemluvilo.
Druhý den po sjezdu napsal pan poslanec StríbrnÝ povinný slavnostní clánek do »Vecerního Listu«, kde mezi
jiným projevuje zvláštní nadšení nad tím, že sjezd byl
úplne bez bombastu. Takové tvrzení však nutno oznaciti za velmi opovážlivé, uváží-Ii se, že ctenári »Listu
Vecerního« ctou pravdepodobne i »List Pondelní«, který
vyšel jen o pet hodin dríve a který je dukazem, že na
sjezdu se bombastem zacalo a že do konce se z bombastu nedostal ani jediný úcastník. Už samo složení sjezdu bylo švindlem více než bombastickým. Zpráva verifikacní komise uvádí, že bylo prítomno 546 právoplatných delegátu a 166 hostu. Ale ve skutecnosti má celá
nová strana jen pet organisací. Je velmi pochybno, že
by jedna organisace vyslala 110 delegátu, má-li nejvýše
20-30 clenu. Spíše se zdá, že se sjezdu zúcastnili ve:škerí príslušníci strany a že delení na delegáty a hosty
je jen jednou z drobných agitacních zábav s tím úcelem, aby protivníci meli vztek. A spíše bombastickým
než jakýmkoliv jiným byl i prubeh sjezdu. Mluvilo se
o vylucování z národnesociální strany, o platech redaktoru »Ceského Slova«, o tom, že se musí agitovat a zakládat organisace, ale všechno se to ríkalo s takovým
»starým nadšením«, že potlesk a ovace následovaly za
každou vetou. Poslanec Stríbrný mluvil o svÝch zásluhách a ujistil posluchace, že nová strana získá 500.000
dosavadních národnesociálních volicu. A pak byl pan
poslanec Stríbrný, jako »nejslavnejší z ceských politiku«,
zvolen predsedou, pri cemž sjezd zpíval státní hymny.
Tak byla založena tricátáctvrtá strana ceskosloven-
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Teplicích konal se tyto dny sjezd nemecké sociální
demokracie.
Byli mnozí, kterí byli zvedavi na v'5lslede k tohoto sjezdu. Od posledního sjezdu uplynulo nekolik let, a od té doby se u nás politické pomery hodne
zmenily. Nemecké strany aktivistické
vstoupily do vlády, ceská sociální demokracie Vystoupila z koalice, v níž
byla nemeckou
sociální demokracií
zahrnována
velmi
casto v~'citkami, socialistické
strany dostaly se do defensivy, a není divu, že mnozí byli zvedavi, co rekne
nemecká sociální demokracie,
zejména jak si predstavuje svuj pomer k ceskoslovenské
sociální demokracii.
Myšlenka o spolecném postupu ceskoslovenské
a nemecké sociální demokracie
casto vzlétla nad sjezdem
jako holubice. Ale jenom se ukázala a zmizela. Byla jenom predmetem
pozdravu,
prání, ale nic více. Senátor
Polach akcentoval sice na sjezdu, že n e j dul e žit e j š í
otázkou pro stranu je úprava pomeru k ceské sociální
demokracii. Ale hned skepticky poznamenal,
že se musí
pocítati s velkými nesnázemi pri rešení tohoto problému.'
Také Dr. Iieller dotkl se otázky vyrovnání
s ceskou
stranou, a predstavoval
si to tak, že musí býti vypracován program, který by zarucil ne spolecný postup na
dva mesíce nebo na dva roky, ale na vecné casy. Polach
sice rekl, která je nejduležitejší
vec pro nemeckou sociální demokracii,
ale poslanec
Czech, který zaplavil
sjezd svou recí, mluvil o necem docela jiném. Také ucinil poklonku ceské sociální demokracii, ale jen tak mimochodem, a za to se pustil do krížku s nemeckými aktivisty, vycetl jim, jak se tvárili radikálne, než vstoupili
do vlády, vyložil jim, že jsou zrádci, vyložil jim, že jejich
úcast ve vláde není nic prospešného
pro Nemce; rozebral zánik koalice a rozpoznal, že to byly hospodárské
síly, které rozložily koalici a vedly k utvorení majority
a vlády ceskoslovenské.
Z celé situace vidí jen východisko nových voleb a ocekává, že jeho strana se techto
voleb nemusí báti.
Sjezd tedy dopadl velmi hubene. »Sozialdemokrat«
v predsjezdovém
clánku dotkl se toho, že i v nemecké
soc. demokracii ozývaly se hlasy, aby strana Vystoupila
ze své isolace, která nebyla skvelá, která ji brání, aby
aktivne použila své politické síly. Ale sjezd prešel pres
tyto hlasy.
Sjezd
nemecké
sociální
demokracie
byl sjezdem
socialismu
agitacního.
Již referentství
poslance
Dr.
Czecha je špatným
znamením.
Poslanec
Dr. Czecn
nedávno shánel po snemovne
podpisy na návrh, vyslovující
ned6veru
vláde.
Byl si vedom, že návrh
ten znamená cirou demonstraci,
ale byl ve svém živlu,
v živlu agitacního socialismu.
A týž Czech mluvil na
sjezdu v Teplicích. Analysoval správne, že hospodárské
pomery nyní rozhodují ve vecech politických. Ilustruje to
malý obrázek: poslanec Rosche, poslanec nemecké strany nacionální, která hlásala, že velezrada
je nemeckým
programem,
byl velmi chválen za to, jak dobre vecne
kritisoval zákon o danové reforme. Opravdu, nemecký
nacionál Rosche kritisoval velmi dobre a vecne. To je
jedna stránka vecí. Ale druhá stránka je ta, že i nemecká
strana nacionální, tato strana irredenty, osobou pos!. Rosche delá politiku reálnou. Jí jde o hospodárské
zájmy.
Je doba, kdy hospodárská
hesla a hospodárské
síly rozhodují. Czech dovede situaci rozebrati,
ale nedovede
uciniti uzáveru.
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Marxistická
strana mela vždy sklon k dogmatismu.
Nedávno »Avantgarda«
prohlásila, že komunistická strana není myslitelná
bez dogmatismu.
Nemecká sociální
demokracie
je stranou, která uvízla na dogmatech. Je
1J0malu poslední sociální demokracií,
která ani v teorii
ani v praksi nevyrovnala
se s problémem positivní práce, t. j. positivní úcasti na vláde. Nedávno v »Sozialdemokratu« kterýsi politik ohrnul rty nad faktem, že nemectí aktivisté jsou ve vláde, a dodal, to že sociální demokraté nemectí také mohli býti ve vláde, kdyby jen
chteli. Ale tvrdošíjné frakci v nemecké sociální demokracii je špatne prí pomyšlení, že by mohla také spoluvládnouti. Musila by prí tom slevovati. A pocítání s realítou, kompromis,
to je vec, která se nemecké sociální
demokracii prící. Proto radeji cte ve svých knihách, kde
v teorii je vše prosté a jednoduché.
Nedovedla
najíti pomer k ceské sociální demokracii,
když byla ve vláde. Nedovedla
ale najíti pomer k ní,
ani když je v oposici, nedovedla najíti pomer k otázce
spoluvlády ani tehdy, kdy nemectí aktivisté jsou ve vláde. Verí, že jsou u práce tytéž síly, které byly v proudu
pred šesti, osmi lety. Strnula ve své isolaci a dogmaticnosti. Má na vybranou:
isolaci nebo spolupráci. Isolace
je snad agitacne výhodnejší,
spolupráce
je nepopulární.
Jde o problém matematický.
Sociální demokracie by si
musila vypocítati,
že svuj vliv politický muže uplatnovati kladne jedine v rámci vetšiny, kde socialistické strany budou pouze jednou soucástí. Taková je situace. Pro
socialisty nejsou to perspektivy
práve lákavé, ale jiných
vyhlídek - krome op osice - není. Ceská sociální demokracie na sjezdu definovala svoji oposici jakožto stadium prechodné.
U nemecké strany není prozatím známek, že by svoji oposici pojímala jinak, než jako oposici
skoro na trvalo. Za takových
okolností je velmi težko
doufati, že by mohlo dojíti k pracovnímu
sblížení obou
stran. Jinde, kde nerozhoduje
intransigentní
krídlo Dr,
Czecha, Niesnera a liellera, jsou pomery lepší. Nemecké
odbory a ceské odbory sociální demokracie
se znacne
sblíŽily.
Nemecká sociální demokracie
zduraznila
pred celým
svetem, že nehodlá revidovati svoji taktiku, svuj pomer
k otázce positivní úcasti na práci ve státe. Prohlašuje
stále ješte svuj nezájem na vecech v tomto státe. Neríkáme, že by nestála na pude tohto státu, nebot její delníci žijí na jeho pude, žijí a zápasí v jeho továrnách.
Málokde se však rozchází vedení strany se základními
potrebami svých straníku, jako práve u sociální demokracie.
Abychom
trochu odbocili:
nemecká
sociální demokracie prímo okázale dává na jev o svuj nezájem na politickém vývoji v tomto státe. Žije jenom z agitace a
k agitaci. Není nezajímavo,
že až dosud nezaujala stanoviska k otázce volbe presidenta.
I to je vec, která by
mela sociálne-demokratickou
stranu hodne zajímati. Ale
nezajímá ji a tak o jejím stanovisku
dozvíme se patrne
neco až k 27. kvetnu. Neríkáme,
že nemecká sociální
demokrácie
bude ta, která bude rozhodovati,
ale její nezájem na této veci je víc než príznacný.
Teplice jsou - lázenské mesto. Teplický sjezd nevylécil nemeckou sociální demokracii,
nevylécil cloveka,
který dychtí po agitaci a nepremenil jej v cloveka, který
chce težce, ale úcinne pracovat.
Nezvítezil socialismus
konstruktivní,
ale agitace Dra Czecha. Mezi ceskou a
nemeckou sociální demokracií
nedojde - pokud duch

~tomn~
ch bude ovládati stranu - k sblížení, které by vskutneco znamenalo. Pro pokrokovou frontu zustává tato
ana stranou, která by mohla, ale která nechce. V Te·clch zvítezilo dogma.
K. T.
• Urban:

Obtíže socialismu u moci.
II.
N e z a m e s t n a n o s t a pod por y.
ne 4. dubna 1921 bylo pri scítání lidu v Australii
napocteno 1,661.073 osob výdelecne cinných,
nichž bylo nezamestnáno 159.080.
Podporu v nezamestnanosti na pr. v Queenslandu
stává každý odborove organisovaný delník po polou doby, jakou byl naposled zamestnán, avšak nejdéle
dní; musil ovšem prispívat na fond nezamestnach. Podpora muže dostoupit znacné výše a stací
i láci životních potreb k snesitelnému životu; nejaký
lejší v}rdelek se už najde, po prípade vydelává žena
o dospelé deti. Nezamestnanost se tedy vyplácí a
si cástecne mllžeme vysvetlit tak vysoký pocet neestnaných.
Jiné duvody nezamestnanosti v Australii - závažší a tragictejší - nutno hledati v prekrvených meh, prevaze prumyslového delnictva a bídném stavu
bného zemedelství australského, které nesnese tak
sokých mezd, jako se platí v mestech. 62ro veškeO australského obyvatelstva
žije v mestech a útek
venkova je den ode dne vetší; slabý australský pruI, zatížený vysokými danemi, mzdami a ruznými
• i bremeny, nestací tento príliv absorbovat.
Australii se ríká, že každý najde práci, kdo chce;
venkove je prý práce dost a dost. Jeto pravda. N eve_likdo dostat v meste práci, muže odejít na vea po nekolika dnech nebo týdnech práci najde;
v m australský farmár nemuže platit mnoho a to
e nejsou váhné vyhlídky pri tak tvrdé práci, jako' je
ustralském bushi, a proto málokdo pospíchá, aby
šel z mesta, kde má prece jen vyhlídky na nekolik
u práce a pak zas na podporu.
ýt nezamestnaným v Australii není rozhodne tak
ické jako jinde na svete. V Australii ne~í krutýc~
a dá se vždy spát pod širým nebem; o Jídlo ne11l
maso a zemedelské výrobky jsou nápadne laciné
prumyslovým výrobkum; nestalo se, aby nekdo
ustralii umrel hladem.

ruzných poplatku, které musí platit soukromý podnikatel. Státní továrna konserv ztratila 89.959 liber.
Soukromí podnikatelé v techto odvetvích pracovali se
ziskem.
44 hod i n o v Ý p r a c o v n í t ý den .
Ve dvou australských státech - Queenslandu a N 0vém Jižním Vlalesu - byl v letech 1925 a 1926 zaveden 44hodinový pracovní týden. Praktiku je se namnoze tak, že se pracuje po 9 hodinách od pondelka do
ctvrtka, v pátek osm, v sobotu nic. Celá odvetví prumyslová prodala však SVllj 44hodinový týden za hotové, pracují i nadále 4 hodiny v sobotu, tedy plných
48 hodin týdne, a dávají si platit za to pres cas. Tím se
stalo, že zkrácený pracovní týden málo prispel k zmenšení nezamestnanosti.
Fin
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Australie má asi šest milionu obyvatel, a pripadá na
hlavu as 27.000 korun státního dluhu.
Australie dnes stojí pred financním bankrotem.
V posledních trech letech se umorují pujcky ze starých dluhu novými pujckami v zahranicí, v LondÝne
a v Novém Yorku; londýnský penežní trh se však již
zacíná chovat k Australii odmítave. Socialistické vlády na úhradu svých reforem znají jediný recept: vypu icit si peníze.
Cástka, potrebná k umorování a zúrocení ~ustra}ského dluhu obnáší rocních 30-35 milionu hber; Je
to hezká su~a, uvážíme-li, že v r. 1923 australský import byl 131 milionu, export 117 milionu liber. Ahy
se mohly dluhy jinak spláceti než uzavíráním neJvých
pujcek, bylo by jiste treba mimorádného vzepjetí pracovní energie celého národa.
Situace prumyslu, zatíženého sociálními bremeny,
není práve nejlepší. Pracovní výkon australského delníka zustává daleko za výkonem delníka evropského a
amerického. Naproti tomu dostává vysoký plat a pracuje 48, resp. 44 hodin týdne. Výsledek je, ze se mohou udržet pouze ta odvetví prumyslová, která jsou
chránena vysokým clem. Bylo by ovšem možno, aby se
Australie ohradila vysokým celním tarifem, za nímž
by mohla snad ješte rozšírit a zlepšit své sociální reformy; mohla by udržet, snad zvýšit životní úroven
prumyslového delníka.
Z úhrnné cifry australského exportu (v roce 1923)
117 milionu 'liber pripadá však plných 100 milionu na
zemedelské výrobky; z toho na vývoz vlny 57 milionu
liber. Nejsou to tedy prumyslová mesta, která tvorí
Stá t n í pod n i k á n í.
páter národního hospodárství australského; je to ventátní podnikání v Australii má stejný výsledek
kov, zemedelství, které však má po certech I?álo sociálních výhod, jakým se teší prumyslové del11lctvo.
všude jinde: deficit. Stát má v majetku »ComN a velkých stanicích ovcáckých a dobytkárských se
edlth Line«, která udržuje mezistátní spojení a
dí také do Anglie; je to 32 lodí, vesmes moderne
dodržují jak minimální mzdy, tak i pracovní doba a
ven~·ch.V roce 1922 se na ní prodelalo 1,171.569
ostatní predpisy. Strihaci ovcí a pasáci dobytka na
v roce 1923 1,626.150 liber, nacež bylo odepsáno
velkých stanicích jsou sdruženi v unie; naproti tomu
delníci na menších farmách nejsou placeni podle mipitálu 12,766.588 liber celých 8,048-438, takže se
nimálních mezd, nýbrž dostávají byt a stravu, k tomu
zacalo se 4,718.15° librami. Hned v roce 1924
prodelalo nových 500.000 liber a prodelává se . pak nejakých 15-25 šilinku týdne.
Na farmách se pracuje nikoliv 48 nebo 44 hodin
í dál. Queenslandské železnice prodelávají rocne
týdne, nýbrž od rána do vecera. Postavení drobného
"me 1,200.000 liber.
zemedelce australského je velice špatné; už prírodní
t Queensland byl v roce 1923 vlastníkem patnácti
árských stanic a náleželo mu asi jedno propodmínky nejsou príznivé. Australie je zeme, kde jeden rok muže být úroda znicena suchem a druhý rok
veškerého dobytka. Státní hospodarení skoncilo
674.189 liber, pri cemž byl stát osvobozen od povodnemi, nebo kde nekolik roku za sebou panuje
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lhtomnost-.J
katastrofální
sucho. Nevýhodná
zemepisná poloha
zpusobuje, že Australie nemuže v Evrope konkuro,;,ati dosti dobre svými zemedelskými výrobky, které
JSOU zdražovány
nákladnou dopravou. Amerika má
dostatek svých výrobkt\ asijské státy prirozene nepadají v úvahu jako odbytište zemedelských produktu,
zbývá tedy domácí trh, což ovšem vede k nepomerné
láci zemedelských výrobku proti prttmyslovým.
Škatulka sirek stojí jednu penci - kilo dobrého
hovezího masa se prodává za 10 pencí; tedy pomer
I: 10, kdežto u nás je škatulka sirek za 20 halérLt, kilo
hovezího masa 16 korun; tedy pomer I :80!! Ostatní
zemedelské výrobky nejsou sice tak nápadne laciné jako
maso, v celku však jsou pomerne daleko levnejší než
výrobky prttmyslové.
Australský farmár, jehož postavení už dnes je bídné, musil by krvave doplácet pri zavedení vysoké celní
ochrany a platit prumyslové výrobky ješte dráže, než
dosud, zatím co by za své nedostal ani o penny víc.
Na druhé strane není dosti dobre možno zvýšit export, který vzhledem k nepríznivé poloze: Australie
nemá dosti odbytišt ani pro výrobky zemedelské, ani
pro prumyslové.
Socialistické vlády reší tyto nesnadné otázky proste
tím, že si neustále vypujcují na umorování dluhu a na
výdaje s novými sociálními reformami, které celkovou
situaci dále ztežují.
Z á ver.
Australské pomery nejsou tak ružové, jak si je socialistictí teoretikové predstavují. Naopak 'situace je
taková, že se Australie blíží kvapem bankrotu, o nemž
se již dnes v australských listech otevrene píše. Hledají
se zoufale prostredky, jak mu zabránit.
Bylo by chybou svalovat všechnu vinu na socialismus. Nepríznivou situaci Australie zavinuje také nevhodné podnebí a odlehlost od evropského trhu.
Australané si zvykli pomalému a pohodlnému životu,
který jim byl umožnen prírodním bohatstvím zeme. Témer 50 procent australského vývozu tvorí na pr. vlna.
Stacilo by, aby nekde v Jižní Americe vypestovali lepší
druhy, a Australie se svými vysokými cenami a mzdami by byla úplne znemožnena. Vlna je základem bohatství AuS'tralie a muže na svetovém trhu konkurovat jen
proto, že vubec konkurence nemá. Jinak je to s masem,
jehož vývoz skoncil naprostou katastrofou a zasadil pestování dobytka v Australii težkou ránu.
Je vubec otázka, zda je Australie skutecne vhodná
pro bílou rasu. Je jisto, že by na pr. trpeliví Japonci
nebo Cínané mohli zvítezit nad zoufalou pustinou australského vnitrozemí svou neúnavnou, nenárocnou
prací. Australie je zeme, která prímo volá po trpelivé.
nenárocné, vytrvalé práci; toho nejsou beloši dosti
schopni v tropech; k tomu anglosaští beloši, chtející
rychle zbohatnout a vydelávat.
Ukázalo se, že prirozené bohatství nového kontinentu nestací do nekonecna. Ukázalo se, že není dosti dobre možno dobývat novou zemi socialismem. Amerika
musila být dobyta celými generacemi skromných pionýru a neprišla k hotovému pokladu; tvrdý boj s divocinou nebyl placen podle kolektivních smluv a osadníci
!1eznali osm hodin práce.
Barevné rasy nejsou pripušteny do Australie a belochum se do boje s divocinou nechce. Proto trvá útek
do mest a vlády se marne namáhají osídlit pustý vni278

trek. Pristehovalci, kterí mají pustý vnitrek pevniny
zalidnit, odjíždejí po nejakém case vubec nebo se stahují do mest, která se víc a víc prekrvují. Roste nezamestnanost, delnictvo protestuje proti pristehovalcum,
které vláda zoufale v Anglii láká.
Delnictvo je nespokojeno a snaží se napravit veci novými reformami, stávkami a akcemi proti kapitálu' kapitál zas naríká na drahou a špatnou práci, na vysoké
mzdy a jelikož ví, že je proti socialistum bezmocný,
chce alespon celní ochranu; ta však znamená smrt
3ustralského zemedelství.
Socialisté mají však moc a vládu bezpecne v rukou;
jak farmári tak i kapitalisté jsou proti nim úplne bezmocní. Mohou si nadiktovat, co chtejí; kdyby se usnesli na zavedení 20hodinového pracovního týdnu, prosadili by jej také.
Je pravda, že australští socialisté uciriili hodne pro
povznesení delnické trídy, která se teší vysoké životní
míre, jež je vetší i než u anglického delníka, menší
však než u amerického.
Nesmí se však zapomenouti, že se tak deje na dluh,
že australský socialismus nikterak neodpovídá prosperite zeme, ba naopak, a že se na dluh nedá žít do nekonecna. Rozhodne pak není Australie zemí, kde by vládla sociální harmonie; pomery nejsou sice tak težké
jako v Evrope, ale na druhé strane jsou daleko horší,
než by mely být v mladé, nevycerpané zemi. Rozhodne
není Australie odlehlým
ostrovem
sociálního ráje,
nýbrž trpí stejnými problémy jako ostatní svet.

LITERATURA A UMENÍ
Richard

Hl einer (Paríž):

Umení jako cenina.
pocneme
pravdivou historií:
Pana A. navštívil malír. Pracuje v Paríži pul roku a protože se tam
vybral s prostredky jen velmi skromnými, nastala mu
velitelská nutnost bud prodat nebo drít bídu s na·
dejí, že se karta prece jen posléze obrátí. U neko·
lika obchodníku s obrazy už zaklepal: u jednoho mu
vzkázali po sluhovi, pan šéf že prijímá návštevy jen
smluvené; druhý ho prijal, prinešené práce prohlédl,
pochválil - podle malírova dojmu uprímne - nekoupil však nic; odmítl, byt s politováním, vzíti je i jen
na sklad: jednak se mu zdál malír ješte príliš mladým,
jednak by konkuroval s umelci, které zmínený obchod·
ník »zavedl«, kterí teprve nyní se pocí'nají prodávat a
pujdou po jistou dobu ješte jiste aspon tak dobre, aby
si smel obchodník jiný druh odríkat. Po druhé návšte·
ve malír A-ovi sdelil, že mu jistý pocet prací vzala do
komise jedna ultramoderní
galerie. Požádal A., aby
tam príležitostne zašel a po obrazech se poptal, a aby
požádalo stejnou úsluhu své známé. A. s dvema práteli do galerie zašel. Majitel jméno malírovo neznal; teprve prírucí - ci kdosi takový - si vzpomnel, že tam
vskutku neco takového mají. Dovedli A. s práteli do
kouta, kde stála, obrácena ke zdi, halda obrazu. Posléze
z lní vyhrabali práce našeho malíre, nezastírajíce podiv,
jak že se kdo po komsi tak neznámém muže ptát. Dotázáni na cenu malého zátiší, odpovedeli 400 franku.

proc obchod s obrazy nabyl oné horecnosti, jaká se dnes
(A. od malíre vedel, že cena, již pro tento obrázek stavšeobecne konstatuje, jest inflace. A pak, nesmírné zinovil on, obnášela jen ISO franku.) Na A-ovu žádost
sky, kterých následkem znehodnocení penez získali 'nedošli do oné galerie ješte nekterí jiní z jeho známých.
Od tretího se dovedel, že dva z obrazu, po nichž se kterí amatéri ci náhodní držitelé obrazú, kterí se (ježto
ptal, nebyly již tahány z kouta, nýbrž visely na zdi.
jejich zboží z ruzných nevažitelných prícin náhle naCenyvšak držely se na úrovni, kterou zastihl A. Pobylo na cene) stali spekulanty spíše jen bezdecnými,
slézepodarilo se primet k takové propagacni nátlacné
zlákaly celé šiky napodobitelLl. Tak na príklad je jisto,
že rúzní ti montmartreští krcmári a uhlíri brali Utrilnávšteve pána, jejž majitel galerie do jisté míry znal
lovy obrazy nikoliv, aby s nimi spekulovali, nýbrž jako
jako sberatele obrazil, treba že nikoliv oslnujícího. Pro
neho cena malého zátiší naskocila: 600 franku. A po jak tak primerené vyrovnání za vypitý alkohol ... Ale
této návšteve dostalo se cti vývesky peti z malírových
terno, které tímto zpusobem vyhráli, zlákalo vskutku
obrazl!.
radu podobných živnostníku oknapodobení, ovšem k naUvádíme tento príbeh, protože je v zjednodušené forpodobení za cílem priznane spekulativním. Basler ve
me typickým pro putování obrazu z neznámého atesvé knížce »Malírství jakožto nové náboženství« uvádí
fakt nikoliv ostatne neznámý, že toho casu existuje
lieru do verejnosti. Malírovy obrazy - nazveme ho
mnoho krcmárú a hadráru - z okolí Montparnassu
malírem X - chovaly se doslovne tak jako se chovají na
hlavne - kterí provozují obchod s obrazy soustavne a
bnrse zanešené ceniny: odpovídají
presne zákonúm
nabyli podivuhodne vyvinutého instinktu na odkrýpoptávky a nabídky. Dodejme, že je tomu s nimi jako
vání zlat)'ch štol. »Mám ve sklepe 2000 císel,« praví
s ceninami vyslovene spekulacními. to znamená, že jejeden takov:)T improvisovany obchodník - »z cehož
jich cena neodpovídá žádné realite. Tak jako stoupá
hromada svinstva. Ale krom toho jich mám nekolik,
cenina casto jen proto, že se umele zvýšila k val i t akterí mi vše ostatní nahradí a dají zrovna tolik smeti v'n í poptávka a nikoliv prosperita podniku, jejž
tany jako všelijací ti dnešní pašáci, Derainové, Sepredstavuje, tak také vyšvihla se cena X-ových obrazú,
gonzacové, Utrillové, Mattissové, Picassové.«
ilustrovaná jejich postupem z kouta na zecf a ze IS0
franku na 600, ne snad proto, že stoupla reální jejich
Rekli jsme práve »obchodníci improvisovaní«;
ale
cena- daná puvodním odhadem znalcovým, za jakého
takovýmito obchodníky improvisovanými nejsou toliko
jsme volens nolens nuceni považovat obchodníka, který
krcmári a hadrníci; obchodníkem s obrazy, aktivním
je vzal do komise - nýbrž proto, že se umele zvýšila
ci latentním, ale spíše aktivním, je takový úredník prepoptávka. Poptávka tato byla pak ryze spekulacní, nefektury, jenž, prátele se s výtvarníky a prokazuje jim
bof žádný z poptávajících nemínil obrazy koupit, a sbedrobné ochoty, zakládá si sbírku cástecne gratis, cáratelovi, jehož intervence je tak znamenite popohnala.
stecne za honorár na oko,. je jím onen zubní lékar, pwse dokonce mož'ná ani nelíbily. Malír X, po prípade
'slulý v celém Montparnassu, jehož byt je vycalounován
jeho slamenÝ panák A. postupovali tu vlastne presne
obrazy, predstavujícími honoráre za chrupy, mustky a
tak jako malíri, snažící se popohnat svúj odbyt, postuplomby, a které cekají príhodné chvíle, aby zmizely a
pují v dražební síni v ulici Drouot, když prostredbyly nahraženy jinými; obchodníkem s obrazy impronictvím nastrcených osobností draží pomocí fondú do- visoval se pres noc ten onen umelecký kritik, který,
paných z vlastní kapsy a riskovan:)Tch va banque.
hlede si bývalých novinársko-kolegiálních
stykú i v povolání novém, doufá, že se mu tímto zpúsobem podarí
Spekulace s obrazy - že jde o skutecnou bursovní
fedrovat své »chovance« na úkor jiných; spekulují cíšspekulaci,je patrno z prípadLl nikoliv ojedinelých, kdy
níci jistých kaváren, navštevovaných umelci, spojujíce
se koupený obraz v rukou kupcových vúbec nezastaví,
bookmakérství s umeleckou ažiotáží, spekulují zejmé-'
n)'brž prechází s náležitým ažiem bezprostredne do runa sberatelé »amatéri«, o nichž Basler tvrdí, že takokou kupce druhého ci tretího, nebo že, sotva byv prových, kterí kupují obrazy vskutku jen ze záliby, bys
dán, je odkoupen, dráže ovšem, prodavacem minulým,
jemuž se zatím rozbresklo, že prodal príliš lacino a spocítal na prstech. Spekulují posléze (ovšem) obchodníci rádní, totiž ti, kterí jsou zaps'áni v obchodním rejkter)' kalkuluje, že príští zisk mu zatímní ztrátu mnostríku a platí dane. (Budiž mimochodem receno, že
honásobne nahradí. Spekulace ona nabyla takových
francouzskému státu unikají umeleckým pokoutním
rozmeru, že ji jistí obchodníci a sberatelé, chodící
prekupnictvím velké sumy na daních.) backorách idealismu a sbírající vskutku jen ze záliby
O všech
- jsou ješte tací - prohlašují za skandál. - »Svuj
techto prostrednících
mezi umelci a kupujícím obeclánekmusíte nazvat K o n e c u men í«, rekl mi macenstvem v mnohých ostatne prípadech kupcú
v pravém smyslu slova není (platí to zejména o obralír, jemuž jsem se se svým zámerem sverovaL
Posloucháš-Ii tyto tváre si halící lidi, rekl bys, že zech umelcLl, jejichž kurs zacal práve závratne stoupat
pekulaces obrazy je novinkou nedávinou, jedním z po- - Ion i na pr. byl to Rus Sutin, letos podle všeho
válecnýchúkazu mravní spoušte. Vykládat veci takto
Francouz Bouche), protože kolují docela tak jako bursovní efekty, totiž jako jakýsi druh platidla - o všech
znamenaloby poskytovat minulosti neprimerený mravtechto lidech kolují hruzostrašné historie, z nichž nejní úver. Kolik je z domnele nezištných sberatelú sháobecnejší je historie o zotrocování
umelcú: Umelec
v"ších dejme tomu impresionisty a Cézanny v dobe,
uzavrevší s nejakým obchodníkem smlouvu - smlouy byly za babku, jejichž sbírky zústaly úplnými i pova ta týká se obycejne veškeré tvorby - zavazuje se
n ješte, když se ceny vyšvihly? Zeptejte se dejme
za smluvený obnos netoliko k dodávce urcítého poctu
lU pana Vollarda. Rozdíl mezi tehdejškem
a dnešobrazu, kreseb, pastelu a tak dále do roka, nýbrž pozbý, je spíše kvantitativní: spekulace dála se jaksi na
uhé lokte, a na dlouhé lokte mohla se díti z rúzvá samostatnosti i pokud se týce motivú, koloritu, a
casto i formátu. Nebot obchodník, investovavší do
ch prícin: proto, že peníze byly dražší než dnes, že
urcitého žártru jistý, druhdy znacný propagacní kapiobilisovanÝkapitál byl nepomerne menší než nyní,
tál, dbá jako dobrý poctár, aby onen kapitál nyní, když
y treba rychle realisovat. Jednou z veikých prícin,
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se zanr »zavedl«, s náležitÝm zúrocením dostal zase
domu: odtud ona casto zoufalá periodická jednotvárnost tvorby umelcu v kursu; pracují v seriích, dokud
se »úspech nevycerpal«.
Historky tyto zakládají se na skutecnosti, ale jsou
faktem nikoliv tak moderním jako by se snad zdálo:
Corot rovnež byl posléze fn,ucen dodávat samé »soumraky nad rybníky ve Ville-ci' Avray«, Daubigny rícní
krajiny s kachnami, Ziem musil malovat Benátky ješte
i padesát let potom, kdy tam byl naposledy, Henner
nymfy, a Meissonier byl by se milerád dostal ze svých
drobnopisných vojenských žánru, kdyby ho k ,'nim sláva nebyla ukovala. Nic tedy nového pod sluncem: za
našich dnu se však všechny tyto a jiné pn':1vodní úkazy
obrazové spekulace jeví nápadneji a odporneji proto,
že realisace zásob, s níž pred válkou nebývalo naspech,
musí se nyní z prícin, které jsme vyložili (a jež s umením vubec nic spolecného nemají) provésti nepomerne
rychleji.
Z okolnosti, že jistý pocet umelcu - Co rot, Courbet,
impresionisté, Cézanne, celník Rousseau atd. od
nichž ,nastal nyní casový odstup na tolik znacný, že
estetickou hodnotu a vývojový V)Tznam jejich životního
díla lze pokládat za velicinu jak tak ustálenou, byli
dlouho zneuznáváni, že jejich sláva a jejich ceny dospely
vrcholu namnoze teprve po jejich smrti, ciní dnešní
pessimisté prchJ)T ponekud záver opacný, podezírajíce
vše, co v trž!ní hodnote stoupá príliš rychle, z umelé
spekulace. Tot záver, jenž, kdyby se aplikoval vše'
obecne, byl by práve tak falešný jako jeho rub, to jest
kdybychom sázeli vesmes na výtvarníky dnes at popírané at požívající respektability jen prumerné, USUZUjíce, že budoucnost jim bude práva. Nikoliv. vysoká
tržní cena a rychlé stoupání kursu samy o sobe nejsou.
jde-li o stoupající pokolení a malírství moderní (moderním míním tu ono umení, jehož optika, technika a
metafysika se odvozují vedome ci bezdecne od prubojníku nikoliv starších Cézannea) nicím podezrelým, a to
z príciny následující: Obchod s moderním umením interesuje i dnes ješte vrstvy nepomerne tencí než ob.chod s akademickými a jinými kýci. Lidí zalykajících
se nad O'brazy Saldnu Francouzských umelcll a ochotných platit za ne ceny velmi slušné, je cel)' vesmír, v nemž
kralují umelci, kterí tem, kdo sledují umení »moderní«, tak ci jinak prubojné, revolucní, jsou naprosto neznámi. Svet starých a mladých jsou oddeleny nepropustnými a nepruhlednými stenami. Jenomže v prvním
z obou sune se život, lze-li to tak nazvat, jedine silou
setrvacnosti, kdežto v druhém vzpruhou stále natácenou. Slyší-li se tolik o druhých a tak málo o prvních,
není tomu proto, že onech je mnoho a techto málo (skutecnost je obrácená), nýbrž naopak proto, že smena,
soust redena u »mladých« na menší plochu, je prirozene hustší, intensivnejší zde než tam. Zázracná dobrodružství jistých umelcu (pokud se cen a slávy týce)
povzbudila krom toho všímavost merou docela jedinecnou. Práve proto, že se do pomerne tes'né oblasti obchodu s »moderním zbožím« nahrnulo tolik kupcu,
prekupníku a sprostredkovatelu zlákaných onemi cenovými dobrodružstvími,
zhoustla sít, do níž se chytá
vše, co má ci co snad by »mohlo« mít budoucnost, tak,
že pravdepodobnost proklouznutí prací tak onak slibn}'ch je malá. Krom toho je kontrola a protikontrola
v tomto prumyslu a v této živnosti tou merou bdelá,
že nastal-li omyl a byla-li na štít zdvižena velicina ne280

pravá, obchodníci a sberatelé pustí ji velmi brzo. Takže
lze ríci - a v moderním obchode s obrazy platí to za
pravidlo - že malír, jenž se drží dve léta, udrží se
aspon let petadvacet; to znamená, že s ním po tu dobu
lze výhodne obchodovat, že jest papírem spolehlivým
aspon na petadvacet let: k pádu malíre uspelého je treba aspon 25 let. Znameiná snad, co jsme práve byli
napsali, že malíri jako Otl-ilo dejme tomu, jehož obrazy se už aspon ctyri léta prodávají jako houska na
kráme 25.000 franku za kus (cena minimum) kyne budoucnost obdobná. jako nyní nastala Corotovi nebo
Renoirovi? Nikterak. ,\ naopak : nejeden z dnešních
mlad)'ch, kterí se pres veškeré úsilí ne a ne dostat nad
slušn,)" prumer, mllže za nejakých dvacet, tricet let dospeti k cenám fenomenálním. Nebot »spekulace« muže
být a b)Tvá také retrospektivní, dosedává si na umelce
už zmizelého, aniž to nezbytne byl malír osudu tak
jedinecného (a stále ješte vratkého) jakO' celník Rousseau, jehož jeden O'braz prodán byl pred nekolika me·
síci za 700 tisíc franku. Muže to stejne dobre být takový Dufeu, jenž nebyl ani samoukem, ani primitivem,
a který pre s t o teprve nyní, zdá se, pocíná sklízet
efekt chvalozpevu, jež o /nem pred 25 léty psal Camille
Mauclair. Dufeu je práve - lze-li co verit zprávám,
kterých se pisateli dostalo, predmetem zákulisní bursovní kombinace na velký efekt.
Nicméne pesimisté - z nichž na príklad Basler ríkají s trpkou ironií: »Obraz pocíná bi't pokládán za
krásný, když pocal být drahý.« Pridržme se této formule, kterou razil možná idealista, možná však také
že obchodník nebo sberatel vsadivší na kone, který nebeží jak doufali, že pobeží, ale sloupneme s ní ironii.
Budiž tedy, že obraz, má-li být pokládán za krásný, musí být drahý; jak to však narídit, aby se drahým stal?
Zvýšením poptávky, dojista, ale - jak jsme už jednou
napsali, - zvýšením poptávky k val i t a t i v ní. Co
však je poptávkou kvalitativní?
Prišlo-li by na bursu nekolik zeleniTch, na burse ne·
známých mladíku, majících dost volných prostredku,
aby si smeli zaplatit vrtoch, že by prepláceli nejak~Tpapír hnijící v potoce, podarilo by se jim to dojista, ale
príklad by netáhl, sugestivní jeho moc byla by príliš
malá. Neco jiného by však bylo, kdyby se stejn)'m nápadem prišel nejaký na burse vážený pán. Takový pán
by však práve s necím takovým prišel jen tehdy, kdyby
mu jeho obchodní ingenium bylo našeptalo aspon moznost zdaru této operace. Snad se klamal, a v tom prípade nastane nevyhnutelne den, kdy realita vecí dá
jeho tahu šach-mat. To však, na cem nám záleží, jest.
že by se verojatne nikdy nebyl odhodlal, kdyby ho
r o z vah a nebyla pudila k nadeji, že se tu dá to ci
ono »delat«. Péce o vlastní úver, jeho kapitál /nejcennejší, nedopouští, aby se pouštel do bursovního »coup«,
nenabyl-li subjektivního presvedcení, že spocívá aspoií
na pídi pudy pevné. Dejme tomu že by A a jeho známí byli za X-llV obraz zaplatili cenu, kterou jim nadik·
toval komisionár povzbuzený ne1nadálou poptávkou:
na další ceny X-ovy by tato poptávka nebyla mela vii·
vu. Jasnit zacíná se X-ovi teprve poptávkou onoho
sberatele. Kdyby onen sberatel nesl jedno z jmen, jež
budou uvedena, kynula by pravdepodobne X-ovi cáka,
že zítra jeho obrazy pujdou na dracku. Na parížské
obrazové burse totiž, a patrne i na všech ostatních (ale
Paríž je pro obrazy, cím je Liverpool a Antverpy pro
diamanty) je vskutku jistý pocet sberatelu víc ci méne

dujících (spíš víc než méne), opredených mythem
znamenitého »dobrého cichu«, že kurs toho onoho
're stoupá automaticky jakmile se rozneslo, že se
~hozajímají. (Jenomže ovšem, jsou-li obchodníky
víc než méne, záleží jim na tom, aby se to rozo co nejpozdeji, a skupují zásoby pomocí nastr'ch osob, aby posléze zasáhli na trh ranou hromo.) Dva z nich požívají povesti quasi neomylnosti:
to Vídenák Kahn a American Barnes. Neomylt? Jiste jen relativní,
a prihodilo-li
se, jak se
dí, Barnesovi, že zabredl s rusko-litevským
SutiI není vylouceno, že obdobná svízel nastala a nae Kahnovi a jiným prorokum s hríbaty jinými.
orita onech arbitru zustává však pres tyto prety veliká, a její setrvacnost sama už mela by nat k rozvaze ty, kdo ji prohlašují s opovržením tu
urpaci, tu za humbug. Budiž, že smena umeleh predmetu (a také literatury) nabyla forem do nea nezvyklých a mnohdy brutálních,
ale nejde-li
casto práve jen o formu, prizpusobenou rhytmu
~níhoživota, »dobe jazz-bandu«, a nikoliv o jakost,
se my vzpíráme míti šmahem za tak nízkou, poa vyumelkovanou, za jaké je tak rádi prohlašují
ední karatelé prítomnosti, kterí jsou casto pouhýlamanými a závistivými, a ješte snad casteji prolidmi, kterí trpí temnou tesknicí po prizpLlsobení
jehož jsou neschopni. Trvá-li autorita nekolika tech
telu, rozhodujících o pohode a psote, trvá-Ii pres
eré jejich prehmaty, není-li to pak spíše dukazem,
kud se týce rozhodování o vnitrní hodnote a žisti výtvarn)Tch del zejména soucasných, zakotvuje
áhla názor velmi sice strízlivý, ale jediné možná
vný: že totiž presné odhadování na základe buhví
ch veoných hodnot neexistuje, že není odhadu venm zduvodneného a tedy s platností neomezenou.
ní vecí, jíž sberatelé-rozhodcí
nedbají. jest odá kritika, o níž vedí jako kdokoliv, že jejich nedoí, jejich omylu nikdo se nedopocte. Možná, že se
druhdy sami dávají strhovat; snad však práve jetehdy jednají vskutku mala fide, v zájmu krá, aby chytali hejly. Odborná kritika! Stací císti,
ny« Diderotovy nebo bratrí Concourtu, tedy kri'kajících se del, která zatím mohl roztrídit rozhodj polehlivejší, cas, a pozná se, že na pet omylu prijedna trefa; tot dobrý prumer. Odborná kritika?
cetli jste o zásilce toho onoho malíre vysoko na'chvalozpevy: »zaradil se definitivne mezi nej«, »prekvapení, ale zároven
jistota, že s Y vešel
Ibište umelec, od nehož se lze nadíti toho »nej0« atd.; a letos ani zmínky. Merítka, podle
pri volbe »chovance« postupují vlivní sberatelé,
práve merítky estetickými, címž nikterak není
, že by zabírala spíše mimo, že by jejich platnost
IpOChybnejší
než tomu u kritiky »odborné«. Bérou
u hlavne tri veci: grafologii, zákon O analogiích,
o reakci. Lidem, jež prohlížejí obrazy casto a poneušlo, že tak jako se povaha jeví písmem, jeví
, skrze fysické ony úkony, kterými vzniká kresba
obraz. Grafologie kresebná a malírská existuje.
alíri, kterí tvrdí, že poznají z obrazu, maloval-li
ek hloupý ci inteligentní. Ale ze zpusobu, jakým
i1y barvy, jakým se »hnetla« malírská hmota,
se kontrolovalo, komponovalo, lze zkušenému
i vycíst povahopis diferencovanejší. Analogie:
malír - dejme tomu Segonzac - dobyl výoU

i

znacného postavení. Udržuje-li se jeho proslulost po
delší dobu na úrovni pomerne stálé, nejsme-li pak
oprávneni soudit, že jeho zpusob - jde o osobnost
vyhranenou - odpovídá hlubším pohnutkám než prosté mode? Tak-li však tomu, pá!ne Kahnuv »objev«
malíre Bouche, malujícího približne v žánru Segonzacove, aniž proto ztrácel svou individuelní odlišnost,
není z pouhého mechanického pudu napodobovacího,
nýbrž z rozpoznání jisté pred urcené tendence, rozpoz/nání na základe analogie. A naopak zase, ten, kdo lancíroval Rusa Chagalla, slušne na nem vydelav, byl nekdo, kdo rozpoznal vcas príznaky blížící se reakce proti
intelektualistickému
konstruktivismu
- prímému dedici kubismu - který pocíná ustupovat potrebe novoromantického lyrismu.
Toto lícení je osudne schematickým;
k prícinám,
proc ten ci onen malír pocal stoupat, proc jeho chvíle
nastala teprve dnes a nikoliv pred mnohými lety Bouche na príklad pracoval dlouho a dlouho, aniž byl
znám i jen jménem - proc se spekulace zmocnila práve malíre toho, a nikoliv onoho, trebas že vlastní podnet »smeru« dal on, pristupují imponderabilia težko stopovatelná, ale celkem lze ríci, že smerodatní sberateléznalci nejsou pouhými spekulanty, jimž prálo štestí (do
jisté míry jsou i jimi), Inýbrž zároven lidmi, kterí dovedou dobu »c í t i t«. Pravda je, že nejsou sami. Jsou
spekulanti, kterí dovedou vyšroubovat
cenu obrazu,
vycházejíce z rozvahy už naprosto mimo výtvarné:
tak na príklad se podarilo loni vyšvihnout ceny jednoho nemeckého malíre, pracujícího už témer v pornografii, a vyšvihnout je práve z prícin pornografických.
Jin)Tm príkladem je úspech nekterých autodidaktu,
úspech to založenÝ na ryzím napodobení prípadu
Rousseauova: impresse Boyerovy - príjemné na pohled - nebyly by nikdy došly ohlasu ,jakého došly,
kdyby jejich malír nebyl práve prodavacem smažených
bramboru.
Boyer má kolegy v zedníkovi Bombois.
v kominíkovi Godym, a Nemec Uhde objevil podle
Baslera malírského genia v podobe kterési posluhovacky v meste SenHs. Básník Max Jacob dlouho netušil (a jeho kamarádi rovnež ne), že delá víc než vtipné
karikatury a lehoucké crty, a rozdával je na potkání
až do dne, kdy pan Aubry. obchodník, spisovatel a malír prišel na myšlenku. že hy stálo za to udelat z hotového básníka vynikajícího v~·tvarníka: stacilo dobre
zaplatit a Max Jacob, prestav rozdávat jako když utne.
pocal být prodáván. A kolik tomu dní, co jsme cetli
o malíri-sedláku Bauchantovi, kolem nehož pocínají obcházet obchodníci?
Spekulace s obrazy, která se tyranskou a odpornou
stává vlastne teprve tehdy, když pocala díla malíre,
který má už kurs. pod rukou skupovávat, když ho
z obehu vymetá, aby jej ceny jeho zpusobem ryze ketaským vyhnavši, zase na trh vrhla, ale v masách, spekulace ta preskocila také do obchodu s knihami, kde
nabyla forem docela zvláštních. Kapitola o bibliofilii
byla by dlouhá. Staciž zatím ríci, že ješte pred tremi
lety byly výtecným obchodem jen knihy takové, které
byly drahé, at následkem úpravy, at následkem vzácnosti (císlované výtisky, omezený náklad). Konec inflace ucinil také konec nejhorším z techto výstrelku
Zbylo nicméne nekolik ukázek, jak se patrí poucných:
literární revue hledí získat odberatele tím zpusobem,
že uverejiíuje román oblíbeného mladého autora, oznamujíc predem, že obycejným nákladem nikdy nebude
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vydán. A knihy nejslavnejšího
soucasného básníka
Valéryho vydávají se krom vzácných výjimek vesmes
ve vydáních mimorádných - která jsou ovšem velmi
rychle roz brána, aby se prodávala s velikými ažii tem,
kdo Valérýho vskutku hodlají cís t. Nakladatelství
Lan
o u v e 11 e R e v u e F ran
a i s e porídilo si
diagramy, do nichž graficky zanáší, jakým že zpusobem spisovatelé jím naložení, se na knižním trhu chovají, což je dojista znamenitou poml'tckou nikoliv jen
obchodní, nýbrž také pro budoucí kultur-historiky.
Prodej tohoto autora šel rychle vzhl'tru a udržuje se
celkem na dosažené výši. Krivka jiného vykazuje príkrý vzestup vystrídaný neméne príkrým spádem. U tretího je vzestup znenáhlý, ale stálý a pravidelnÝ. Do
této tretí kategorie patrí prý na príklad André Gide.
K cemu, myslíte, nabádá tato Gideova krivka jeho
nakladatele? K tomu, aby vydával jeho knihy v nákladech sotva stacících a neobnovoval jich zatím; k tomu,
aby se snažil, pokud v jeho moci, primet kritiku, aby
psala o Gideovi strízlive a pokud lze málo (ruce N.
R. F. jsou v této prícine dlouhé dost); k tomu, aby se
zdržoval veškeré hlucné reklamy, trebas jinak hlucná
reklama nebyla v nakladatelstvích žádnou výjimkou ...
Krivka stoupá a slibuje tím budoucí den, kdy se na
trh Gidey nezásobený bude moci vyrazit s bibliofilskými, císlovanými a omezenými vydáními, která se budou prodávat jako housky a na nichž se ho~ne vydelá.
c;:

Jan Kolár:

o existenci ceského filmu.
Uverejnujeme clánek odborníka z kruhu
domácí filmové výroby, který se za ochranu
ceského filmu prírozene primlouvá horliveji,
než bychom snad ucinili my. Verejnost je
k ochrane ceského filmu proto tak chladná,
že jím byla tolikráte hluboce zklamána a
otrávena. Dosavadní nízká úroven ceského
filmu nikoho neanimuje k volání po zvláštní
ochrane této nicotné drobnustky. Nedovedeme si predstavit nic trapnejšího, než kdyby
nás nejaký pošetile vymerený kontingent
nutil, abychom se dívali na špatné ceské
filmy. Uznáváme však, že k lepšímu se ce~ký film nemuže vyvíjet teprve, až mu bude
zabezpecena solidní hospodárská základna,
a proto uverejnujeme tento· clánek.

1. Nezbytnost

obrody
ceskoslovenské
k i n e mat o g r a f i e.

V ýroba,
pujcování filmu a promítání
odborné kategorie, jichž mocenský

filmu, jsou tri
pomer a soucet
hospodárských sil tvorí složku, jíž nelze odepríti hospodárskou duležitost - ceskoslovenské kinematografii. Film, tot umení, zábava, umelecký prumysl, predmet obchodu, fotožurnál, produkt techniky a osvety,
výchovný, vedecký, demoralisující,
pseudoumelecký,
kolportážní, kýc atd. atd. Sotva lze s úspechem vypocítati všecky jeho prívlastky. Též ono hledání bohyne
filmu shledáváme zatím zbytecným.
Zl'tstaneme zatím pri hospodárské
a organisacnl
stránce filmu. Jde nám tu o dobrý film a stav ceské kinematografie v pomeru k zahranicní. Ceský film vznikal soustavneji od roku 1917. Nebudeme zde kriticky
hodnotiti zacátek ceského filmu po stránce technické a
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umelecké. Dnes, po deseti letech relativního vývoje, povšechná situace ceského filmu, zvlášte v pomeru k obecenstvu, je príznivejší. Ale dosud steží domáháme se
toho, aby ta kritika, která kinematografii pokládá za
urcítý umelecký druh, zacala vážne diskutovati Q ceském filmu.
To, co v odborných kruzích dnes se ocenuje, je onen
veliký význam ceského filmu pro tuzemský obchod filmy, jevící se ve znacné poptávce ceských, hlavne venkovsk5'ch kin. Toto hospodárské plus musí býti nejen
udrženo, nýbrž i doplneno.
Tomuto rozvoji staví se dosud v cestu trojí závažná
prekážka. Je to predevším lhostejnost státu, který má
dosud pro film a kino jedine nastavenou jednu ruku
jako výbercí nemožných daní a dávek, druhou rukou
máchaje bicem, který má jméno »censura« a rídí se
nekdy pravidly zcela nepostihnutelné libovule.
Tento stát, na jehož území jest percentuelne nejvíce
biografu, v celé Evrope, tento stát, který, pokud se filmu týce a jeho propagacní kulturní ceny, nežije s dobou a nevidí kolem sebe príklady podpory jiných státu,
budící úžas, - tento stát nechápe dosud ani osvetový,
lidovýchovný, hospodárský a sociální význam filmu jakožto samostatného výrobního odvetví, - ackoliv zrídil pri peti ministerstvech kinoreferáty, které by se
mely takovými malickostmi ponekud zabývat. Nevím,
kolik milionl't od prevratu (jen tak namátkou) vydal
stát na podporu tisku, divadla, hudebního umení a jiného umení, rozvoje atletiky, kopané a zušlechtení závodních konu (J ockeyclub) - snad pouze za ta leta
stamiliony, - ale to vím bezpecne, že ceskému filmu
nedostalo se ani halére.
Jest ovšem ztracena již každá príležitost získat neco
z toho, co teklo, když dlan státu byla tak štedre otevrena. Avšak ani dnes nežádá ceský film hmotné podpory, žádá jedine rozumný zásah státu v rámci jeho
zákonodárného monopolu, a to zásah takový a tak rozumný, aby podchytil a upevnil to, co jako seménko
muže a musí vydati dobrý plod.
Druhou težkou prekážkou rozvoje je neúcast kapitálu na filmové výrobe, a to tak zvaného bankovního,
prumyslového a obchodne podnikatelského kapitálu. Je
zajímavo, že v principu prý lze tuto druhou prekážku
rozvoje odstraniti, až bude odstranena prekážka prvá,
t. j. neúcast státu na podpore filmového ruchu. Dosavadní systém podnikatell't a konsorcií nemohl vybudovati niceho komercne solidního, ani tehdy, zacla-li výrobu kinoobrazu více méne zavedená pujcovna filmu.
To jest již dokázáno desítiletým dosavadním vývojem.
Byly, jsou a budou filmy vysoce aktivní, ale vydelá-li
výrobce, nevydelá prekupník (pujcovna) a' zase naopak. Ovšem casteji vydelávala pujcovna - málokdy
výrobce sám.
Jedine kina vydelávají na ceském filmu pravidelne.
Jest malé procento tech obrazu, které pro nemožnou
kvalitu propadly úplne. Casto jsme byli svedky opaku,
že hanebná práce udelala »kassu«, a umelecky nadejný
film zklamal.
Proc nenašel ceský film velký kapitál na soustavnou
výrobu? Vážnými interesenty byla nejcasteji uvádena
naprostá neochrana tohoto složitého výrobního odvetví
státem. Dále byla to dusledná a drtivá kampan dovozcu
filmu proti jakémukoliv pokusu vybudovati vlastní industrii v Ceskoslovensku, které je Edenem importéru

~tomnosL
Irnu.- Tyto metody dodnes ubíjejí jakýkoliv pokus
hospodárské a umelecké vybrednutí ze zacátku.
Zajímající se kapitál informuje se u registrovaných
'rem (vesmes importních) a jest casto neodpovedne
arován pred filmovými producenty,
bez kritického
ozlišování osob a výsledku jejich práce,
l'Japroti tomu je pravdou, že veliké krachv a likviace pujcoven, které se opíraly o bankovní -kapitál .l
orily desetimilionové koncerny, zavinily špatným hoárstvím a ojedinelými prodelky na nákupu celých
hranicních produkcí onu škodlivou povest passivity
'lmovéhoobchodu, pro kterou nevinne trpela i výroba
kých filmu. Naproti tomu ztráty v ceském filmu býjí importéry tendencne zvelicovány, ac dávno nedohují ani desítiny ztraceného kapitálu na zahranicním
Ilrnu. evydelává-li jednotlivý podnikatel na jednotlie vyrobeném filmu, nelze mluviti o nejaké passivite,
ýbrž o nerozumné investici penez, protože jen souvná výroba anebo nekolik dobre delaných filmll
uže tvoriti podklad nejaké bilance.
Konecne je to ona povestná neschopnost a neserios05trady režiséru »samozvancu«, kterí zarazili posledhreb do rakve, v níž napolo již pochován leží ceský
ilrn.
Tretí a poslední prekážkou rozvoje ceského filmu
t roztríštenost, zájmová desorientace, egoismus jedtlivcu a malá prubojnost vlastních organisací a odru csl. kinematografie.
Vedoucí osoby postrádají
ohdy rozhledu, schopného správné orientace
pro
eci denní, tím méne pro nejaký rozsáhlejší program
budoucna.
o

o

Významní jednotlivci filmových kruhu casteji si stevali na nedostatek kolegiality, soudružnosti a loyalijednotlivcu tak odsuzujícím zpusobem, že vlastne jaoliv práce jednotlivcu, odpovídající významu a vážsti odborových svazu, - bývá predem neplodná R
to pracné výsledky v posledním okamžiku bývají likdoványnedostatecnou podporou z vlastních rad. Tavý odbor musí nutne stihati v každé akc,i nezdal' za
zdarem.Politika ostrých loktu, zrazování a kaváren'ch klepu nesplodila a nesplodí nikdy niceho jednoto. Žádná krise, žádný problém neodbyl se v techto
uzíchbez vetšího nebo menšího morálního debaklu.
aby, mající páter a nebojácný karakter, nenašly niy podpory, ani u tech, pro jejichž zájmy bojovali.
íše musili pocítati s ranami mírenými od zadu. Tyvady odboru, jako celku, uvedomuje si každý filmar.
o tyto vady stala se také csl. kinematografie hríckou
vule a prezírání úradu. Kde není autority - není
tiže. Kde není kázne a pocitu spolecné odpovedno. v boji za spolecný zájem, není též výher. Kde není
alismu, ale jen a jen egoistický materialismus, tam
bytne dospejí pomery k vzájemnému pohlcení.
Dnes všichni lidé z kinematografie
si jasne uvedojí: je krise. Je krise všeobecná. FilmovÝ Oblomov
í z pohovky do stropu: »Mha prede mnou, mha za
O' ..• « Po desetiletém
tápání a blikání svícicek na
1 ch pochovaných kapitálu a marne vynakládané

o

ce

najíta clovek,
který vypálí
negace«
v' tosestaré
ztrouchnivelé.
Stastná »kanon
režie musí
pri~ scénu nové dva stvoritele ceského filmu: stát
pltál. Ti oba privedou za ruku seriosnost.
I
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K o n t ing e n t j a k o h o s P O'dá r s k ý
k n o z á k o n,

i

Zacneme tuto kapitolu jako v pohádce,
Na podzim roku I92I prinesly americké deníky
a odborné filmové magaziny palcové nápisy: Protection asked for Industry! Udivený ctenár rychle prelétl tucné podtituly a zjistil, že je to a mel' i c k ý f i lm o v Ý p l' U mys 1, o nemž hlásají »the biggest in the
world«, který volá po ochrane a útocí na ministra Hayse, že dopouští, aby nejvetší kino v New Yorku hrálo
již tretí týden nemecký film, a že v Los Angeles hrála
dokonce tri kina dovezené filmy. Poškození filmoví
magnáti vypocetli presne, kolik tisíc dolarú a centu jde
z kapes Americanu na cizí výrobek, a existencne ohrožení lidé z Hollywodu (nikoliv snad práve Chaplin a
Fairbanks) od filmu vytloukli v západním distriktu
kalifornské metropole kino, které hrálo cizí film. O pet let pozdeji hrálo nejvetší berlínské kino »Am
Zoo« premieru amerického filmu »Ben Hur«. Film byl
vypískán a silnÝ oddíl policie musil zabrániti srážkám
rozlícených lidí z Friedrichstrasse
(filmová bursa) s vedoucími ciniteli Ufy. Film »rdousící nemecký kinoprumysl« musil býti vzat s programu a nahražen pranemeckým filmem »Niebelungové«.
O nejaký mesíc pozdeji musila zakrocit pražská policie, aby obrovské návaly lidu u pokladen biografu, který hrál po dvanáct týdnu »Ben Hur«, nezpusobily nebezpecné zácpy a poškození nového zarízení kina, které
z tržby za ten film bylo takmer zaplaceno. Sluší konstatovati, že naše deníky se nerozepsaly o nutnosti ochrany
naší produkce, aniž magnáti vypocítávali, kolik set tisíc
korun uplynulo z kapes Cechoslovákú na cizí výrobek,
aniž lidé od filmu z protejší kavárny zpúsobili nejaký
pokrik, na jehož základe by kino musilo vzít cizí film
z programu a spustit, rekneme, »Krácmerku«.
Toto malé srovnání ve trech dílech poví i neodborníku více než dlouhé úvahy. Jejich smysl preložen do odborné mluvy znamená: Svetová výroba a vzájemná výmena a provoz filmu není a nebude ješte dlouhO' záležitostí pouhé ukázky urcitéhO' druhu umení ruzných národu (jako na pr. divadlo, literatura a pod.). Jest dosud predevším záležitostí obchodu a propagandy. Poznání techto skutecností ostre karakterisuje
poslední
období VÝvoje svetové kinematografie. NesmírnÝ rozmach americké filmové industrie hrozí zkolonisovat
ve své sfére celý svet, a stará Evropa zacíná dusledne
ve všech státech chrániti svoji neodvislost. Boj nabývá
nové tvárnosti, protože v evropské produkci zacíná
pricházet k slovu pravé, nové umení filmové, které je
vzácnejší a dražší, než plochý standard,
jaký nám
v nesmírném množství dodává Amerika .
Kdyby americké filmy byly celému svetu tak potrebné jako na pr. psací, šicí a pocítací stroje, nebylo by
vážnejších námitek, aby dobrodiní dobrého, laciného a
potrebného zboží dostalo se každému konsumentu at je
to kdekoliv. Avšak film není a nebude nikdy pouhým
druhovým zbožím, a staré zákonné predpisy a celní tarify v tom smeru prožívají všude na svete reformy, vyhovující nové podobe a podstate
tohoto artiklu.
I naše malé zeme pocíná si uvedomovat, co velcí i
malí sousedé si už dávno uvedomili. Je nutno zachránit a zajistit budoucnost ceského filmu, aby nezmizel
úplne z plátených jevišt našich kinodivadel dríve, než
vlastne ukázal, co by mohl.
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Obtížnost rozumného rešení této otázky v Ceskoslovensku jest znacná. Predne stav ceské kinematografie
je krajne kritický a jeho krise byla zesílena predevším
nedostatkem positivní a podpurné politiky státu. Je
ovšem nuntno predem jasne ríci, že naše ochranná akce
týká se více budoucnosti, než dnešního stavu kinematografie. Bude proto smerodatnejší pro nás dalekosáhlá
a vývojová kontingentová politika na pr. Anglie, než
praxe kontingentu v Nemecku nebo Rakousku. Prihlédneme blíže. Anglie práve odhlasovala zákon v dolní'
snemovne, jimž se chrání dosud trpaslicí lidská produkce, která v pomeru k zahranicí dosahuje 3 a piH
procenta ze sta, - a to tak, aby již roku 1928 mohla
dosíci 7 a pul procenta, a stálou záštitou státu stoupala
povlovne do r. 1936 na cel)Tch 25 procent. To znamená,
že každ)' ctvrtý film, hran)T v britských kinech, bude
britského puvodu. Stát dal takto prísn)'mi opatreními
ochrannými britským financním a prumyslovým krur.um jasne na jevo, že mohou investovat do nového oboru s daleko menším risikem. Spisovatel R. Kipling postavil se v celo akce, aby zorganisoval vybrané umelecké síly Anglie do služeb obrozeného filmu.
U nás by to vyp::1dalo približne stejne a možná, že by
se našel ceský Kipling, za nímž by šly ony význacné
naše v)'tvarnické a umelecké síly, které dosud si filmu
nevšímaly a spokojily se kritisováním
lidí desátého
rádu. kterí dosud film delají. Jako Anglie VJá i Ceskoslovensko nízké procento vlastní produkce. Asi 5-6
procent. Prichází tudíž anglický vzor více v úvahu, než
nemecký, kde pomer kontingentu je stanoven I: 1 a zacíná tamnejší produkci nevyhovovat. Žádá se nové zlepšení, aby na dva filmy nemecké (domácí) smel b)Tti dovezen teprve jeden zahranicní. I když vÝrobní pomery
ceské nedají se v žádném smeru srovnávat s nemeck)'mi, prece pomery distribuce filmL! v Nemecku a Ceskoslovensku vyžadují srovnání.
Jemecko obehrává ve
svých 4000 kinech 500 až 600 celovecerních filmu rocne. Ceskoslovensko obehrává ve svých 950 kinech podle statistického souctu 930 filmL! rocne.
Je pochybnou slávou, že v Ceskoslovensku hrají se
nejlepší a nejnovejší filmy z celého sveta. Nikdo nedomyslí, že Ceskoslovensko tu pochybnou slávu také draze zaplatí.
Náš konsum je nesporne pretížen více než o celou
tretinu nadbytecne dovezen)'ch filmLl!
Jde o to, aby naše pujcovny místo obehrávaných 50
filmu své rocní produkce v okruhu klientely, která cítá
na pr. 100 kin pro jeden obraz, - pujcovaly 25 filmu
vždy do 200 kin atd. Tato formule nasvedcuje staré
praxi v Nemecku a je každému národohospodári kalkulaturotl jasna. Vždyt režie se zlevnuje a celý aparát
zjednodušuje. Už reklama pro 25 obrazu stojí méne,
než pro padesát. Dále úspory v prekladech, nápiskách,
korespondenci, manipulaci dovozní, celní a poplatkové,
první slavnostní predvádení atd. atd.
Zavedením kontingentu nebo jinaké úcelné úpravy
dovozu filmú v pomeru k domácím, dalo by se docíliti
nesporných výhod nejen pro výrobu, nýbrž i pomohlo
by se i jisté racionalisaci obchodu a provozu kin.
Dnešní krisi kin a pujcoven zvyšuje práve ta okolnost, že v nadbytecném množství týden co týden bývají
chrleny na plátna premiery chtiv)'ch kinodivadel nové
a nové obrazy, které svou obdobou námetu již dávno
vycerpaly zájem publika na necem vždy originelním,
nezvyklém a ješte sensacnejšÍm než to, co pred týdnem
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bylo oznacováno za vrchol všeho. Nelze proste stupnovati toto tempo,. které naucilo naše kinopublikum takové nestrídmosti, že není již možno vyhoveti stoupajícím požadavkúm. Presycené a vybíravé naše obecenstvo stává se již pomalu apatickým i k nejlepšímu. Je
faktem, že dnes již dovozci uznávají znacné risiko obchodu i pri nejsilnejších filmech (na pr. »Carmen«, »Velká prehlídka« atd.). Stále stoupající pocet kin v Praze
prinese odboru mnohé svízele a investujícím optimistum jistá zklamání. Jest vetší pravdepodobností, že
dockáme se systému soucasných premier ve trech až
peti kinech než uvádení peti rLlzných novinek v každém
kinu zvlášt. Prípadne i známý zjev zahranicních kin,
které hrají po mesíce týž program, stane se aktuelním.
Pújcovny nebudou proste moci tomuto falešne pojímanému zákonu premier vyhoveti, leda za cenu uvádení
naprosto bezcenných zahranicních braku.
Rozumná úprava kontingentu dovoluje cestou zákona zregulovati tyto nesrovnalosti. V té veci budou jiste
slyšeni znalci. Jest však zajímavé posouditi, kterak ruzné složky kinoodborL! staví se k rešení tohoto problému.
.
P I' o kontingent se vyslovily tyto korporace:
»Filmová Liga ceskoslovenská«, filmoví výrobci, filmoví herci a technický personál, »Klub za nový film«
(žurnalisti a filmoví modernisté), »Masarykuv lidov)'chovný ústav«, »Csl. spolecnost pro vedeckou kinematografii«, »Bio odbor Ceské Obce Sokolské« (representuje asi 300 kin), cást filmových pújcoven a cást kinematografistu.
Pro t i kontingentu:
Filiálky zahranicních produkcí americké, nemecké.
francouzské atd.,
u- a obchodu,
»Svaz filmového p r u mys
Jistá cást reditelú kinematografu.
Jako v)'znacný odborný svaz vyslovil tiskem své oficielní stanovisko »Ríšsk~T svaz kinematografLl v CSR«
proti kontingentu, ale pro úcinnou podporu a ochranu
domácí filmové produkce.
V principu rozhodujícím cinitelem bude stát.
Jeho Dovinností bude vyslechnouti všechny složky
kinematografú v rámci úrední ankety za predsednictvi
ministra obchodu. V Italii rešilo tuto záležitost samo
fašistické direktorium za predsednictví samého Mussolliniho, v Anglii ministerstvo obchodu, rovnež v Madarsku a ve Francii.
Resumé: Uváženým a pomerLlm i úcelLlm nejlépe od,
povídajícím stanovením kontingentního
pomeru, dále
jmenováním nejschopnejších odborníkú do poradní komise. která bude udíleti kontingentní právo, - poslouží se podstatne všeobecnému zájmu v nejduležitejších
bodech.
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Václav Verunác:

Nezamestnanost

U nás.

Ve v svém
clánku
o stávkách prakticky
a výlukách
uvedlzápasy
jsem
cifrách,
co znamenají
sociální
tohoto druhu za ztrátu pro hospodárství jako celek. Neméne závažný problém z ryze hospodárského hlediska
jest problém nezamestnanosti.
Nezavinené, nucené

rázdno, vyrazení z pracovního
procesu následkem neostatku zamestnání jest zjevem bohužel obvyklým, prozejícím periody t. zv. hospodárské
depresse.
Proto
é vzestup a redukce poctu nezamestnaných
provází
stne krivku konjunktury,
a krise hospodárské.
Do
mce této úvahy nespadá nezamestnanost
následkem
azu, nemoci, invalidity a stárí.
S hlediska h o s pod á r s k é h o v ý voj e jest trerozlišovati nezamestnanost
takto: a) nezamestnanost
rmy predválecné, prýštící z hospodárských
prícin nor'lního puvodu. Od pocátku 19. století, tedy od rozšíní strojní a tovární velkovýroby,
lišící se znacne od
roby remeslné a od pocátku soustredení
výroby, slye za pravidelne se vyvíjejících
jinak pomeru o obích odbytových, které vynikají cas od casu z nadvýby, z neplánovitosti,
z preplnených
skladu, pri cemž
dnikatel vzhledem k zmenšenému
konsumu
výrobu
pravidla omezuje a cást zamestnancu
propouští. V senních zamestnancích pak deje se tento pochod s urciu pravidelností podle rozsahu možnosti pracovní v tom
erém období.
b) Nezamestnanost fOFmy válecné bezprostredne
pováné,
zavinena
jest
h
I
a
vne
dusledky
války.
Tato
pePocet
tem
Pocet
. Kurs
vKurs
tisících.
Pocet
Mesíc
Pocet
Mesíc
Mesíc
'oda
chová prirozene v sobe 1921
valnou cást prícin totožch s prípadem prvým, zavinených
však úplne novým
sice velmi intensivním zákrokem
svetového
rázu jam byla válka.
Válecná a poválecná (1919-21)
nezamestnanost
charerisována byla tudíž i zvláštními prícinami, nejen neoslalkem odbytu, nýbrž i nedostatkem
uhlí, nedostatem surovin, nedostatkem
pomocných látek technických,
e velmi casto menícími se pomery valutárními,
váným hospodárstvím.
To jsou tak ty nejvážnejší,
tyIcké príciny nezamestnanosti
bezprostredne
po válce
ve válce.
U nás vypadaly pomery v létech 1918 až 1920 takto:
Nejprve vznikla nezamestnanost
pro nedostatek
uhlí
pro nedostatek surovin; pri tom hledelo se co mož, omeziti pocet demobiIisovaných,
prípadne
pozvolna
raditi demobiIisované do výrobního
pochodu.
Dne 10. prosince 1918 prijat byl v Ceskoslovensku
záon o podpore v nezamestnanosti,
jímž za jistých podínek dostávalo se nezamestnaným
nároku na státní
dpory. Vzhledem k pokleslé morálce a k neslavné
axi k tomu úcelu zrízených
t. zv. mobiIisacních výboru
to zarízení rázu prechodného
naprosto zklamalo. Pres
ale, vzhledem k daným politickým
pomerum,
bylo
tno toto zatímní opatrení prodlužovati,
s jistÝm ovšem
ezením; dík zásahu a úcelné kontrole
ministerstva
iální péce, poctu podporovaných
znenáhla ubývalo,
muž nasvedcuje statistika
ministerstva
sociální péce
konci cervna 1920. (Pacet nezamestnaných,
státem
porovaných, v lednu 1919 - zákon vstoupil v platst dne 10. prosince 1919 - byl 227.000, v breznu 1919
000, v lednu 1920 95.000 a v cervnu 1920 29.850,
. ledna 1921 36.773 osob, brezen 1921 kol 40.000.) V tédobe - pri nejmenším poctu nezamestnaných
- vanaše pocala stoupati a nekterá naše odvetví pru10vá, hlavne vývozní, vzhledem
k vysokým režijním
dum nebyla s to vyvážeti (podle níže uvedené ta. nezamestnanost vždy stoupala, když stoupal kurs
koruny). Soucasne také v cizine v nekterých
ze. poklesla koupechtivost
spotrebitelu,
takže projevila
velmi znacná krise hlavne v textilním, sklárském,

obuvnickém
a kovodelném
prumyslu.
Jedine opet poklesnuvší
valuta zachránila
nás pred dalším stoupáním
nezamestnanosti.
Tato období se v urcitých ovšem obmenách opakovala a to cím dále, tím ostrejším zpusobem.
Krátce potom, když kurs naší koruny zacal stoupati,
bylo slyšeti hlasy podnikatelu,
kterí stežovali
si na
zmenšený odbyt, na nutnost práce na sklad a zduraznovali potrebu omezení provozu. Cím více kurs stoupal,
tím hlasy byly cetnejší. Zjev to celkem, na nejž jsme
si po válce zvykli. Prece
však zaslouží
pozornosti
i bližší úvahy vztah mezi valutou a výškou nezamestnanosti, vyjádrené
poctem delnictva práce
schopného,
ale z provozu nucene vyrazeného.
Trebaže
dnes nelze
tohoto vztahu presne vymeziti nebo nejakým zákonitým
prinCipem vyjádriti, prece studie provedené
v nekolika
zemích zdají se nasvedcovati
tomu, že jistá souvislost
zde jest, která pak hlavne u nás, jakožto zeme prevážne
vývozní, nesmí se opomíjeti. Všimneme-li si tedy na pr.
prubehu kursu koruny a soucasne vzestupu ci poklesu
nezamestnanosti
u nás, dojdeme k tomuto obrázku:
VIL
Fr.
=Kc
9nezamest.
=.. Kc
34
31
32
37
XI.
V!.
III.
7810
125
99
28
22
20
11
81
30
41
13
51
8nezamestnanÝch,
95
95
105
13
47
32
100
169HS
103
218
102
108
180
27
3IX.
6 stá227
42
95
33
VI.
I!.
XII.
IV.
V.
X.
III.
II.
VI.
92
Kc
26
12
VIII.
267
163
253
udán
vubec
státem
26
100
Kc
podporovaných
100
nezamestn.,
=8 8(8.5)
fr.
.173
podporovaných
8(9)
jest
podporovaných,
8(8)
8(7.8)
8(8)

I.

I.
VII.
1919

1920

(Císla v poslední rádce jsou císla (zaokrouhlená),
získaná
šetrením Státního úradu statistického,
udávající již nejen pocet
osob státem
podporovaných,
nýbrž
pocet nezamestnaných
vubec,
takže pak [viz "Zprávy
Stát. úradu
statistického«
cís. 50 z roku 1922] vidíme, že pocet všech nezamestnaných
klesl v roce 1921 až na 63.000 koncern ríjna, stoupá však znovu
na 141.730lkoncem února 1922, klesá opet, aby však znovu vystoupil na 288.000 v ríjnu 1922, prevyšuje tak o 100'J'o, stav nejvyššího bodu pulletí prvého v roce 1922. Pocet nezamestnaných, státem podporovaných
jest ovšem menší a dosáhl behem
roku 1921 a I. pulletí 1922 císla neco 'pres 40 tisic.)

Pri tom pripomínáme,
že kursy brány jsou podle prubežné krivky, aby poskytly prehlednÝ, strucný obrázek.
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~tomnosL
Druhá polo'vice roku 1921 znací urcitý pokles (cervenec ca 97.000, ríjen '53.000, prosinec témer 79.000). V roce
1922 znací mesíc leden opet vzestup (113.000), únor
142.000, brezen 128.000 pak pokles až do cervna (104.000),
nacež nastává vzestup: srpen 141.000, zárí 232.000, ríjen
317.000, listopad 377.000, prosinec 437.800, leden 1923 dokonce 441.000 (vyvrcholení úcinku deflacních). Pak zase
pokles: únor 415.000, brezen 369.500, duben 310.600 a
tak zvolna až na 176.000 v ríjnu 1923. V listopadu 1923
zaznamenán jest opet vzestup, který pokracuje až na
195.800 v únoru 1924, nacež do listopadu téhož roku jeví
se v nezamestnanosti tendence sestupná (70.000). Pak
zase nastal mírný vzestup. Prvním dubnem r. 1925
vstoupil v platnost zákon o podpore nezamestnaných dle
t. zv. systému gentského (prostrednictvím odborových
organisací zamestnaneckých). Takže statistika zde mení
svoji strukturu. V roce 1926 pocet nezamestnaných stoupal až do srpna (v lednu 61.213, v srpnu 77.445), nacež
klesá v listopadu na úroven breznovou r. 1927 :(kolem
64.000), stoupá opet v prosinci na 71.237, v lednu 1927 na
83.271, na kteréžto výši dosud setrvává. Pres tento vzestup nedosahuje tu nijak nezamestnanost katastrofálních
výšek let bezprostredne poválecných a nabývá tu rázu
spíše normálnejšího puvodu z prícin v predválecném období bežných. Dle detailních statistik jest nejvíce nezamestnaných v 'Oboru textilním, pak v odvetví zpracování kovu, zemedelství, lesnictví, prumysl potravinárský, pak prumysl strojírenský a sklárský. Celkem jest
možno ríci, že pocet nezamestnaných, podporovaných a
tudíž statisticky zachycených pohybuje se nyní kol 3%
veškerého poctu delnictva. Statistiky cizích zemí ukazují
v tomto prípade procenta mnohem vyšší (pr. Norsko až
21 %, Dánsko témer 15 %', Nemecko 14'2%, kde však
v poslední dobe pocet nezamestnaných znacne klesá
a t. d.).
Zajímavá jest cifra, udávající vy p 1a cen é po dpor y v ne z a m e s t n a n o s t i za léta 1919-1923,
tedy za prvé petiletí po válce. Statistický úrad náš udává tu, že za toto petiletí vyplaceno bylo celkem na podporách v nezamestnanosti 1.033,293.388 Kc; z toho p r ím'O stá tem zaplaceno 850,567.156 Kc, prostrednictvím
podniku 172,726.232 Kc.
Tato cifra zase nejlépe ukazuje, co znamená ne p 1án o v i t o s t výr o b y a n e r a c i o n á 1n í r o z d ílen í z b o ž í. Správne ukázáno bylo na tento, nejen
hospodársky, ale i sociálne, morálne závažný problém
na nynejší mezinárodní konferenci hospodárské v Ženeve, která má svými pracemi prispet k zmenšení této
bolesti, jež stala se témer chronickou.

OTÁZKY

A ODPOVEDI

Podstata danové reformy.
Vážený pane redaktore,
z novin jsem vycetl pravou podstatu Englišava plánu pro berní
reformu. Mužete mi ji strucne vysvetliti a ukázati její pravdepodobné dusledky pro obcanstvo?
V úcte
MUDr. P. K. v L.

*

Strucná odpoved na otázku, jaH je pod~ta.ta danové reformy
a jaké bud0u jej í dÚ&ledky PT'E) obcanstvo, je velmi nesnadná.
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Podstata danové reformy Je totiž velmi mnohostranná a mnohojejí dusledky. První stránkou podstaty re·
stranné mohou být
formy je potreba porádku ve vecech danových. Dusledky války
postihly tak silne správu prímých daní, že bylo prímo príkazem
doby poskytnout nejméne rok úradum touto správou povereným,
aby nemusily delat nic jiného aspon po vetší radu mesícu, než
dodelávat staré zbytky. Danová reforma umožnila tento rok )0<1dechu«, oddechu pro berní správy i úrady ovšem dost problema.
tického, poncvadž v roce 1926 se platí dane podle príjmu dosa·
ženého v roce 1925 a za rok 1927 se budou vymerovat dane až
pocátkem roku 1928. Tím rok 1926 vypa.dl z berního úcetnictví,
a pro poplatníky, kterí dosáhli v roce 1926 vetšího príjmu, než
v roce 1925, se stal rokem milosti, dobre zaslouženým.

i

Další stránka podstaty danové reformy je skutecná reforma
dosavadního
danového zákonodárství
v oboru prímých daní a
to jak po stránce formální i po stránce hmotné. Formálne bude
velikou výhodou s velikými praktickými dusledky, že danové záO prímých
daních, tedy práve cást pro poplatníky
konodárství
skoro nejdllležitejší,
bude prehledne podáno v jednom celku,
kdežto dosud se v nem vyznali jen umelci svého druhu. A ve
smeru hmotném prináší reforma podstatné úlevy zvlášte v oboru
dane z príjmu, která se skutecne, at v dnešních dobách to zní
nepravdepodobne,
snižuje o 40% proti sazbám dosavadním. Du'
sledky této úlevy budou pro poplatníky jiste príznivé. Také vý·
robe se dostává cenných úlev, i když prumysl není s nimi spokojen - hlavní podstatou reformy je zlepšení dosavadních po.
meru po stránce formální i vecné. Tedy je to reforma! v pravém
slova smyslu. Mínistr finanCÍ se ovšem vzdává pro budoucnost
dosti slušné cástky svého príjmu,
proto chce také reformovat
berní morálku. Domníváme se, že tato stránka reformy je nej·
pochybnejší.
Vynucovat morálku prísnými tresty pujde težko.
Budou-Ii berní správy skutecne provádet všechna prísná ustanovení proti liknavým
poplatníkum,
bude to vojna jako remen.
V této 'Veci nelze ješte ríci, jak to dopadne, možné jsou zatím
jen dohady - více nebo méne pesimistické - ale jistotu poví až
budoucnost. Ministr tedy ríká danovou reformou:
chci od vás
mene než dríve, aby vám více zbylo z vašeho duchodu, ale to
málo, co chci, si prípadne ostre vynutím.
K.

Úroková~míra.
Pane

reda.ktore!

Jak je možno, že máme vysokou úrokovou
kapitálových úspor v bankách?
V úcte

•

míru pTi nadbytku

dr. -ák.

Otázka trochu zmenená a obrácene položená: »Jak je možno,
že máme nízkou úrokovou míru pri nedostatku kapitálu«, byla
by priléhavejší
a mírila by na jádro veci prímo a nikoli okli·
k()u. Oficiální úrokova míra d i s k o n t n Í sazba Národní
banky je ní z k á a odpovídá prumerné predválecné sazbe Rakousko-uherské
banky. Ponevadž
všechny ostatní pomery kapi.
tálové (jsme proti létum predválecným
chudší a pri tom dane
a verejná bremena jsou vetší)" úverové a výrobní ,(Válecné a poválecné poruchy znicily prehled o rozložení majetku, vzájemnou
dli veru a celou úverovou sít jakož i stabilitu výroby) jS()U horAi
než byly pred válkou, znamená stejne vysoká diskontní sazba
urcité plus.
Národní banka však nemá takového vlivu na penežní a. úve·
rový trh jako pred válkou a proto se úro k o v é s a z byv ba n·
k á c hne
pri z p u s o b ují
s t e j n o m e r n e s a z bed i sk on t n í. Nízké diskontní sazbe se prizpusobily pouze úrokové
sazby z' vkbldil, jež pov~echne ciní zhruba 4%, kdežto Ýrokové

~tomnOsL
by úrokové jsou nepomerne vysoké 8-IO%nÍ.
Sazba Národní
ky jest tedy nízká, ale má nepatrný dosud význam, v banch jsou sazby z vkladu nízké, z úveru vysoké.
Tyto by musely klesnout jen tehdy,
kdyby Národní banka
Ine ovládala úverový trh nebo kdybychom meli dostatek ka·tálu. Pomerne vysoká císlice vkladu k stlacení úverových sab nestací, po prípade piisobí na trh je~ omezene a zdlouhave.
e o urcit'ý op t i c k ý k 1 <Iim, který vytvorila štastná státní
ncní politika a který v mnohém ohledu ukazuje dále než
e a mužeme býti. Válkou znicené kapitály nelze nahraditi
ežními úsporami, nýbrž jen prací a výrobou. To ovšem nejde
rychle. Deflace a vysoké úroky ze vkladu v minulých létech
nítily šetrnost, takže vkladu u penežních
ústavu pribývalo
v e o miliardy. Š e tri los e a š e trí n a ú k <.' r i n ves t i c
výroby,
ponevadž úrokový výnos byl jistejší a vetší než
nikatelský. Krome toho deflace zhodnotila finar,cr;í kapitály.
penežních lidových ústavu, které skoro vesmes maj í vklady
první ruky (sporitelny, záložny, raifaisenky,
družstva), dosají vklady asi 20 miliard, u bank, které mají vklady vetšinou
druhé ruky, asi 9 miliard.
míHeme bezpecne ríci, že kapivé úspory ciní nejméne 20 miliard Kc. Penežní, hospodárské
vÝrobnípomery nejsou dotud tak ustáfené, aby bylo lze volne
žíti techto cástek k investicím nebo riskovati je ve výrobe.
vi strádalové nejsou dosud financne tak nasyceni, aby mohli
. ú s por y t r val e v á z a ti. Proto nepusobí celých dvacet
. 'ard na úverový a penežní trh, nýbrž jen velmi úzký výsek.
ti tomu požadavky investic státních (silnice, dráhy, verejné
vby) i soukromých (stavební ruch) jsou témer nenasytné a
by se umele nebrzdily aJ nerozložily na delší dobu, ztrávily
zdánlive veliké kapitálové úspory velmi brzy. Vysoké debetní
y klesají jen pomalu podle toho, jak pribývá
kapitálových
u vubec a nejen penežních úspor.

I

-cheth-

tvrzení
pop r e 1. Prukazná
hodnota Benešova slova. je vec
úsudku verej nosti. Kdyby žaloval dra Svozila pro urážku na Gti,
povede Svozil jako svedky Stríbrného a Gajdu. Nikdo jiný, jen
tito dva, nic takového o Benešovi netvrdí.
Tedy týž Stríbrný,
který pred kmetským soudem V. Brne s ved c i 1,1 fi.~ neintervenoval u knížete Thuna pro svoje osvobození od vojenské 5lužby.
A týž Gajda, který byl discipÍinárním
rízením ministerstva
národní obrany usvedce~ z rady lží. Prukazná hodnota ~lova Gajdova a Stríbrného
je také vecí úsudku verejnosti.
Proto tedy
dr. Beneš nežaluje. Podle našeho úsudku je jeho jednání správné, ac OVšem neinformované
verejnosti
musí pripadat nepochopitelné.
-S-

Proc posíláme fašisty na komunisty ~
Ctený pane redaktore!
Používám ohavné události berounské, vyvolané fašisty a zakoncivší ztýráním exponenta národní strany práce Dra Boucka,
abych vzpomnel nekolika slovy posledních dvou sc.huzí Dra Jar.
Stránského v Národním dome vinohradském,
jež jsem též navštívil. Jsem komunista a, clovek stojící na nejradIkálnejší
levé
platforme. Necekal jsem, že tak routinovaný Demosthénes,
jako
je p. Dr. Stránský, utece se v okamžiku, kdy vytýkal fašisttlm,
že ruší a znemožnují shrqmáždení strany práce, k takové podivné výzve a vytácce, jako bylo to, když se tázal ponížene negramotných rvácu Zásterových:
»Proc, páni fašisté, máte zálusk jen
na naše projevy? Vaše ostrí má se obrátit jinam, proti pravému
nepríteli - komunistum! « atd.

i

Zvu Vás, pane redaktore
pane Dre Stránský, na náš projev,
náš projev skutecné trídy. Budte ujišteni,
že Vás nepošleme,
abyste šli rušiti projevy fašistu, s nimiž dobou súctujeme historickými fakty.
V úcte

Karel Kantonský.

Proc nežalllje dr. Beneš ~

..•.

Vážený pane redaktore,
rihlašuji se též s malým dotazem pro Vaši rubriku dotazu.
ašisté meli v Prerove schuzi.
Mluvil mimo jiné také Dr.
'!, Prohlásil: »Obvinuji clena vlády Dra Beneše z nadržozlocinu podle § x y. Prohlašuj i toto již pul roku nal všech'
uzích po Morave a nikdo me nežaluje, ani Dr. Beneš ani
í zástupce, ackoiiv toto obvinení se tyká clena vlády.« Jako
Vejne,je na schuzi mnoho zvedavcu. Ti se pak táží, jak je!
možné, že nekdo muže obvinovati
clena vlády na verejné
zi z nadržování a navádení ke zlocinu. Uznávám, že není
Bem'šovi možno se zabývat vším, co se kde o nem rekne, ale
druhé strane je težko presvedcovat
lidi jinak nezaujaté,
že
á rec nemá významu atd.
o prosím, abyste, je-li Vám to možno, vysvetlil, proc Dr.
v v této veci nezakrocí,
anebo proc nezakrocí státní zá, když je to snoo jeho povinnost a když se zabývá mnohdy
i mnohem menšími.
<lijsem
v dokonalé

*

úcte

Mýlíte se. Nedelejte ostatne, jakobyste se vy komunisté
fašistu Dáli. My ovšem velmi casto vyzýváme fašisty, aby šli rozbíjet komunistické
schuze, ale víme velmi dobre, že je ani ve
.snu nenapadne, aby nás poslechli, a že mají pred vámi. plné
kalhoty. Pronášíme
tyto výzvy pouze proto, abychom odhalili
pokrytectví celého fašistického hnuti. Mají v programu, že nejvetším neprítelem tohoto státu JSou komunisté. Je tedy jen logické, ptáme-li se jich, proc práve proti tomuto nejvetšímu
nepríteli nikdy nic nedelají. Ale vážne je na vás neposíláme už
proto, že víme, že by za nic na svete nešli. Chceme tím jen dokázat, že príciny vzniku fašistického hnutí jsou ve skutecnosti
zcela jiné, než ty, které jsou vešeny verejnosti
na nos. Ne boj
proti Nemcum nebo proti komunistum,
ale proste boj proti
tomu, cemu se ríká Hrad. Nebot celý jejich boj ve skutecnosti
platí jen Hradu.

Elektriky na 1. kvetna.
Vážený

-ek.

. ~ ()zi! obvinuje jak známo, ministra Beneše, že navádel
a Gajdu k nasilnému ústavnímu prevratu, tedy k zlo,dy. Z hlediska dr<li Svozila samotného
jakožto di':í, které ukládá o demokracii a usiluje o diktaturu,
to' ~bvinení vubec hanlivý ráz. Jinak z hlediska Benerepubliky, že bude zachovánel: J{ ten slíbil presidentovi
záko.IY.Dr. Beneš, který podle tvrzení Svozilova navádel
at.1 v hovoru mezi ctyrma ocima,
beze svedku,
tota

pane redaktore,

jsa odberatelem
Vaší revue, hledám marne, jaké stanovisko
zaujímáte k požadavku pražských elektrikáru
na úplný klid na
elektr. drahách mesta Prahy na 1. máj e.
Je s podivem, jak nekterí vudcové delnických stran pres veškery vážné áuvody stáli na úplném klidu práce na pražských
elektrických
drahách. Byl to požadavek
demagogický
a nelogický. Nikdo rozumný nebude se jiste staveti proti oslave svátku
I. kvetna, pokud tb neškodí verejr ..ým zájmum. Tak at nehrají
divadla, a at se nepracuje v továrnkh,
kde zameškaná práce dá
se nahra.diti jiným zpusobem. Avšak elektrické dráhy mely jez-
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~tornnosL
diti v každém prípade. Co by as rekl pražský elektríkár, kdyby
na 1. kvetna volal lékare, a fen mu odrekl, že na 1. kvetna nepracuje. A jak by se asi divil lech.'ierý predák, kdyby mu hasici odrekli hasiti požár, vzniklý na 1. kvetna. Tedy proc mají
míti klid elektrikári,
a proc nemá nikdy úplného klidu lékar,
teleíonisti, hasici. zamestnanci
drah atd.?
Uctive

*

O.

St.

o

pražských elektrikách na prvního kvetna nepsali jsme nic
z toho duvodu, že tento »problém« je jasný každému rozuml1ému cloveku. Mimo ty ovšem, kterí sice také mají rozum,
ale musí sloužit nekteré politické strane, v níž zrízenci elektrických podniku mají vliv. Nejezdení poulicní dráhy nepatrí ovšem
do doby moderní, nýbrž spíše do' té doby, kdy ruzné cechy mely
ruzná privilegia. Privilegium
pražských elektrikáru
se nemi'1že
pro sebe dovolávat niceho jiného, než osmileté tradice. Na kolbište logických duvodu se s tímto privilegiem
nikdo neodváží.
Nemáme co dodati k duvodllm, které jste uvedl. Funguje-li
na
prvního máje celá ostatní verejná služba, není nejmenšího duvodu, proc by práve elektrické dráhy nemely fungovat. Na chlup
stejné právo na zastavení práce meli by i železnicári,
zrízenci
elektráren,
vodáren i plynáren. Kdyby všechny tyto kategorie
stejne využívaly svého práva jako elektrikári,
ucinil by obycejný obcan nejlépe,
kdyby na prvního máje vubec nevstával
z postele.
Rozumovými
duvody ovšem hude toto privilegium
pražských elektrikáru sotva potreno, ponevadž se zakládá jen na
vuli ukázat, co umejí a co si mohou dovolit. A proti tomu nikdo nikdy s pouhými rozumovými
duvody nic neporídí. Nemu·
žeme ovšem nesocialistické
strany zbavit viny že si nepocínaly
takticky aJ že vedome z této otázky ucinily otázku politické moci.
A tak stojí vzdor proti vzdoru. Zrízenci elektrických
podniku
by meli dbát toho,
aby verejnost nebyla nucena na I. kvetna
sympatisovat
s národne demokratickými
stávkokazy.
Myslíme,
že príštího 1. kvetna budou elektriky v Praze jezdit jako všude
jinde. Nerozumné privilegium se nedá vecne udržet.

,
POZNAMKY

Práce a' divadlo v parlamente. Pri projednávání
danové reformy provádeli
komunisté
v rozpoctovém
výboru obstrukci. Tentokráte
nikoliv rozbíjením pultu, nýbrž délkou recí. Komunistictí
recníci mluvili tolik hodin,
že to až pripomínalo
slavné doby národních socialistu
ve vídenském
parlamentu.
Clenové
rozpoctového
výboru musili spát v lenoškách a na pohovkách, jak který
si našel místecko v parlamentní
budove. O této i o jiných
obstrukcích
budiž receno: je to laciná vec, delá dojem
a nemá žádný výsledek.
Jestliže pan Kreibich se odhodlá desetkrát
za sebou opakovat
totéž, nepusobí mu
žádných obtíží mluvit deset hodin místo jedné, snese-li
to jeho· jazyk a jeho vkus. Ale nemelo by se to precenovat. Clenové vládní vetšiny trochu toho nepohodlí snesou a udelají si zase co chtejí. Práce v parlamente,
jak
se dnes provádí, podobá se divadelní cinnosti: tu i tam
jde o dokonalost
ilusí. Nemá-li obstrukce žádného vecného významu,
pocítá se aspon s tím, že udelá dojem
na publikum: aby naši vedeli, co jsme za chlapíky. A ta:k
je cíle dosaženo a nikomu se tím nepomuže a nikomu
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neuškodí. Podobné to bylo s návrhem neduvery, který
oposice nedávno podala proti vlClde. Každý z navrhovatelu vedel, že návrh nemá nejmenší nadeji na prijetí.
ale všichni se ho drželi. aby se zdálo, že neco bylo vykonáno. V parlamente
se vubec hraje mnohem víc divadlo než se pripouští, a vážnosti tohoto sboru by jen
prospelo,
kdyby tato rozlicná divadelní
cinnost byla
omezena. Stalo se pri debate o danové reform.e v plenu,
že recníka poslouchali
presne dva posluchaci, z nichž
jeden patrne recníkovi prísahal vecnou vernost a druh~'.
totiž zpravodaj, tam byl z úrední povinnosti. To dokazuje, že i poslanci jsou si vedomi, jak málo je podstaty
v parlamentním
recnování,
a že devadesát
procent recí
nepatrí k parlamentní
práci, nýbrž k stranické agitaci
a slouží k uvádení poslance na pamet volicum. Kritika
parlamentarismu
vychází hlavne z techto zjevu, které
z místa, jež má být pracovnou,
delají recnírnu. Lidé,
kterým na par!amentarismu
záleží a kterí jej nepokládají za prekonaný,
meli by premýšlet,
jak zbavit parlament divadelního
charakteru
a dát mu charakter pracovního místa.

NOVÉ

KNIHY

Roland
DorgelJs:
M a n dar i n s k o u c e s tou.
Preložil
Em. Cupr. Obálka Jos. Lapka. 25 vyobrazení.
»Jin« v Praze.
Dorgeles, francouzský
autor známý u nás svými »Drevenými
kríži« a »Probuzením
mrtvých«, popisuje v tomto svém ce to·
pise cestu, kterou podnikl do francouzských
kolonií v Kocincine a Annamu. Pozoruje prolínání dvou tak ruznorodých kul.
tur: annamské a francouzské.
Dorgele.s nevidí v zmoderniso·
vání této zeme žádné neštestí, žádný úbytek exoticnosti a ma·
lebnosti. Lící staré herojské doby císarských dvortl annamských,
dobrodružný
život koJ.cnistu, príšerný ostrov malomocných, l0v
slonu atd.
Milena: »Clovek delá šaty«. Formou velice poutavou a tolik
u jejích clánku oblíbenou lící vše, ceho' žena - a hlavne žena
moderní nemuže postrád<IJti, nechce-li ve stárí se státi anachro·
nickou. V jednotlivých
kapitolách probírá nejen detaily ženiny
toilety, ale i její povahy, ucí ji radosti ze života af dlí v ku·
chyni, nebo ve spolecnosti, nebo v prírode. Vyšlo jako II. svaze~
knihovny
»Že11Ja«, již vydává nakladatel
F. Topic, Praha 1.,
Národní tr. Ir. Cena brož. Kc 12.-, váz. Kc 20.-.
1. V. Rosulek: »Nová Zeme«. Druhý samostatný díl románu
»Cernožlutý
mumraj.«
Jan V. Rosulek se dostává se svým
hrdinou z fronty do Cech a jeho Stehlík odchází v osvobozen·
ském zápalu na Slovensko, do »nové zeme«. Nový román Roslllkuv je opet kniha prožitá 05obn~ a historie sledovaná zblízka.
Knížka je ilustrová.nl<l A. Moravcem. Cena Kc 23-, stran 326.
~ákl. »Družstevní práce«.
Ale.mndr Tairov: Osvobozené divadlo. S úvodem J. Honzla:
Vznik ruského moderního divadla. Za Kc 30.-, vyšlo v nakl.
»Orbis<(. Velké zásluhy Tairovovy
jsou v osvobození divadla
nejen od ilusionistického
realismu, ale hlavne od špatných du'
sledku stylisovaného
jevište. Ruské divadlo v cele s ním a
1\1 eierholdem,
dopracovalo
se z evropských
scén forem nej.
cistších a nejduslednejších.
V. Martinek: Z Litvy a o Lit(lJe. Sbírka
zemi a Litvllnech. N ákJ. Štorcha-Mariena.

feumetonu o litevské
Stran 190.

