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státu od církve mela býti uskutecnena už v nejbližších
ctrnácti dnech. Kdyby tu bylo více znalosti spolecen
ského materiálu a kdyby velitelé pokroku se byli trochu

. více starali, jaký je vlastne ten národ, na který chtejí
roubovat své dílo, byli by si mohli už predem ríci, že
se nepodarí uskutecnit odluku církve od státu ani do
desíti let po prevratu. Byli by si rekli, že s národem
::losud znacne katolickým se. nedá provádet dósledná
protikatolická politika, pokud se chceme držet demo
kratick)-ch method.

Katolictví zLlstalo dosud valnou silou v tomto ná
rode, a ti, kdož to nechteli uznat pred peti lety, jsou
povinni uznat to alespoií nyní vzhledem k tomu, co
mají jasne pred ocima, t, j. vzhledem k vláde clo polo
viny vyslovene katolické: a bylo marným podnikem a
zbytecn)'m konfliktem, chtíti potlaciti tuto Josud val
nou síl'u. Ti, kdo se pustili do tohoto podniku, musili
prohráti nejen tuto vec, ale i ješte nekteré jiné. nebot
vychovali prítele svým neprátelL1m. Obecne pocíná se
uznávat, že nepretržitá a nevyhnutelná úcast agrární
strany není s prospechem objektivnímu rešení nekte
r~-ch otázek: jak v oboru daií.ovém, tak i v nekterých
jin)'Ch oborech ukazuje se vliv toho, že zatím není
možno nahradit agrární stranu v žádné vetšine. Ne
byla by to stavovská strana, kdyby toho nedovedla vy
užít. Navládu samotn)'ch socialistick)Tch stran není
zatím ani pomyšlení, dokud komunisté, n'~llpotrebitelní
pro jakoukoliv parlamentní kombinaci, drží pod svým
vlivem padesát procent ::lelnictva. Jediná možnost, jak
se obejíti bez úcasti agrárníku ve vláde, byla by koalice
socialistu s katolickými stranami. To zní ovšem podiv
ne v našem prostredí, které si navyklo videti mezi so
cialisty a katolíky propast nepreklenutehlou, vetší do
konce než mezi socialisty a agrárníky neb mezi sociali
sty a stranou prómyslovou. Ale pamatujme, že v Ne
mecku dosti dlouho vládla taková koalice, a že nemectí
katolíci budou k ní opet ochotni, bude-li zarucovat po
nových volbách solidní parlamentní vetšinu. Protika·
tolick)-m bojem byli u nás katolíci zbytecne zatlaceni
daleko 'na pravo. Složení clenstva lidové i ludové stra
ny cinilo by je schopnými spolupráce se sociálne pokro
kovými stranami. Nesvejcí príznive o politickém ta
lentu socialistických VUdcLl,že se o takovou možnost

. ani nepokusili a že ochotne vydali katolíky do ochrany
a vlivu pravice, rkouce spokojene, že tam patrí. Del
nictvo samo by jiste radeji rešilo otázky svého živobytí
než otázky ornátó. Ale vudcové považovali protikato
lický boj za otázku osobní cti, a pripravili tak dnešní
bezvlivnou a minoritní posici socialismu, odpudivše
jednoho z možn)-ch spojencLl. Opakuji, že to stálo
;",pon za pokus. Nebylo ani nutno, aby Masarykóv a
Renešóv politický smer mel v katolictví neprítele tak
rotmešilého. Bylo úkolem vychovati z katolíkLl stranll
stredu. T,~nto úkol nejen že nebyl vykonán, nýbrž ani
l;ochopen. Bylo by se šlo patrne jinými cestami, kdyby
nekterí lidé si pozorneji všímali toho, co jest, a uvedo
mili si dosud vlivnou posici katolicismu v tomto ná
rode. Uvalili na svá bedra úkol, pod jehož tíží
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Revise jednoho útoku.
1.,

ovoltetuto osobní pozn:imku: skoro od pocátku syé
žurnalistické dráhy prel jsem se s veliteli našeho

kroku o pomer ke katolicismu a vysloužil jsem si
leckterou soldní nenávist, která je k neroztrhání.

on mea res agitur: já nejsem katolík. Dobrí lidé
udili, že si pocínám tak, jak si pocínám, nepochyb
z estétství; toužím pr)' opíjeti své smysly leskem

tolického oltáre. Což je, dLlverne receno, hloupost.
dybyuž nekdo chtel opíjet své smysly, našel by k to

v moderním svete tisíc daleko úcinnejších prostred
než je trocha zlata na katolickém oltári. Z toho
Ihéhoduvodu, že katolický oltár se leskne, mohla
radit k revisi pomeru ke katolicismu leda straka.
y, zasnežená horská pláií. nebo i každá predmestská
'u,e 3. filmové predstavení jsou lepší prílež~tostí

opojenísmyslLl,stojí-li kdo o to. Dávno minuly ::loby,
y representace katolického 'oltáre mohla b),t pokUt
a za zvláštní nádheru. Jestliže nekdo predpokládá,
katolickýoltár opíjí smysly, pak je jisto, že nepríliš
rocil ve znalosti svetsk)'ch radostí. Kdyby nekomu
specielneo smyslové sensace, udelal by lépe, kdy
se stal poutníkem do baró, kde mLlže zastihnout ji
u dávku novodobého pohanství, než poutníkem na
atOl!Horu. Lze vážne pochybovat, že by jen jedi-
o katolíka ::lržely v církvi jeho smysly.

Pokrokový tábor má dnes veru dosti dLlvodLl, aby
lédl, že pomer ke katolictví je nikoliv vecí esteti~

ou nebosmy lovou, n)'brž prvoradou vecí politickou.
psaljsem knížku, v níž jsem se pokusil dokázat, že
k)' národ nepr,~stal dosud ve své valné cásti býti ka-
ick)'m,Považoval jsem toto zjištení za vážnou so
logickoupotrebu. nebot pracuje-Ii nekdo s nejakým
teriálem,má vedet, jak)' ten materiál je. Ale ti, kdo
cují s národem ceskoslovenským, neprejí si patrne
et, jak)' ten národ je. a považovali za vec oelkem
oduchou predelati jej ve smyslu svých prání. Od-
edeli,že nejde o to, jaký národ jest (a hanba tomu,
to vykládá), nýbrž o to, jaký má být. Kdyby inže

, kter)' má staveti most, zásadne odmítl starati se
laslnostimateriálu, z nehož má most vystavet, ne
rilí bychom mu asi stavbu. Ale spolecenští stavitelé
domnívají, že jim je neco takového dovoleno. Mohl
h ríci daleko zlomyslncji, než to ríkám, že dnes se
y uk(lzalo,že prece jen záleželo na tom, jaký cesko
tn"k)' národ jest v prítomné dohe. K dyhy levice
yl? více starala o tato sociologick5. fakla, nemusila
nadh)'t odsouzena k dnešní hezmoci, nebot mohla
() jednoho vášnivého neprítele méne. Dlouho po
ratu se mluvilo takovým Zpllsobem, jakoby odluka

. Peroutka:
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klesli. Že klesli, o tom podle dnešní politické situace
nemLlže b)'ti pochyby. Bylo vynaloženo mnoho úsilí,
aby katolíci se stali zaprísáhlou stranou pravice: stali
se jí.

Predstavme si mnohost a složitost úkolu nového.
pres noc narozeného státu: nebylo-li škodlivým luxu
sem pripojiti ke všem temto úkolum povahy politické.
financní, sociální, hospod:í.rské a administrativní ješte
úkol boje protikatolického? Cím je škodlivo státu a nú
rodu, jestliže nekterí lidé setrvávaji ve víre katolické?
.\le mnozí soudili, že nemáme nic dLJležitejšího na prá
ci než protikatolick)T boj. Náhodou to byli titíž lidé.
kterí jinak neustávají tvrditi, že historie je ucitelkou
núroelLJ. M{'1že-linás naš~ vlastní historie o necem po
uciti, tedy o tom, že náboženské boje nás nekolikr~,t
privedly až na pokraj záhuby. Ztráta naší svobody byla
dusledkem náboženských boju. Není tedy možno u nás
ríkati: historie nás ucí, abychom vedli náboženský boj.
Dnes elttsledne vedený náboženský boj by mel za násle
dek jen oslabení národní a státní jednoty. Musíme se
rozhodnout, co je pro nás duležitejší, zda nárojní a
státní zájem ci otázky konfesní.

B. Miiller:

Cechoslovaldsmus a co s nÍln souvisí.

Hovoriti o Ceších není tak nehezpecno jako hovo-
riti o Slovácích: nejnebezpecnejším pokusem však

se zdá rozhovor O Cechóslovácích a cechoslovakismu.
Pojmy »ceskoslovensh'« a »Cechoslovák« byly stvore
ny v prevrate a po~lkladem jim - veríme - nebyly jen
otázky ci zájmy mezinárodne-politické, ale i citové.
r\le tento novotvar, jiste dobre myšlen)', stal se brzy
kamenem úrazu, a dnes na Slovensku slovo »Cecho
slovák« casto b)'vá slyšeno v pohrdavém výraze
»Cvachoslovák«, cili ani ryba ani rak, zárodek cehosi
neurcitého. nejasného.

V Cechách se 'nechápe význam tohoto slova plne.
V zemích historických. zdá se, jest tento význam chá
pán ve smyslu úredním, jemuž existenci zarucuje
ústavní listina a jakési neurcité pozadí mu dávají mÍ
rové smlouvy.

N a Slovensku je tomu trochu jinak. Zde slovícko
»Cechoslovák« má krev i 'maso, zde na Slovensku do
konce i Cechoslovál<y možno videti a možno s nimi
hovoriti, ruku jim podati, na zdraví se poptati: a podle
toho, kdo s nimi mluví je bud polituje nebo se na:i ni
mi útrpne usmeje. Jsout i zde na Slovensku považováni
za neco zvláštního, trídu pro sebe, za snílky - tedy za
'neco podivného, neurcitého a nejasného. Verí se o nich
jako o svobodných zednárích, že jsou vzneše~i ve sV)Tch
zásadách, ale práve tak jako zednári mají i své úhlavní
neprátele. A tak Cechoslovák na Slovensku hrde se
bije v prsa, tvrde, že, Cechoslovákem jest, zatím co
ostatní kolem se smejí. Jinak receno: Cechoslovák tot
pojem, který jedni milují a druzí 11enávidí. Je však 
zdá se - zatím více tech, kterí nenávidí.

Proc?
Cechoslovakismus na Slovensku má svoji ZlVOUhi

storii. Není jen frází, není jen úrední znackou, není
jen termínem mírových smluv a ústavní listiny, není
jen oficielním a narízeným oznacováním škol a úra:iL1.
Cechoslovakismus, to jest ideový smer, který verí
v jednotu CechLl a Slováku a kter)' k docílení této jed-
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110ty pracuje, není na Slovensku data nového. Už

no pred prevratem zde byl, žil a pracoval a - byl
nenáviden jako dnes. Bylo ho méne, tehdy, proto i
návisti bylo méne - ale v podstate cechoslovakis
dnešní jest jen pokracováním onoho ideového pred
vratového smeru, který toužil po spojení dvou osud
rodelených kmenu v jeden celek. Totéž sleduje cec
slovakismus dnešní a jest intensivneji ne:1áviden .
nom proto, že idea separatistická (jejíž koreny t
tkví v minulosti), jest dnes živejší, mohutnejší: a
tato idea jest živena lidmi, kterým jednota našehon
rod a nejvíce prekáží.

A prece idea ceskoslovenské jednoty jest ideou,j'
nutno pricísti ve vnitrním našem živote nejvetší ~
znam a nejvyšší hodnotu. Jest to idea, která vyžadu
obetí, práce a trpelivosti. Cechoslovakismus, možno'
ci, je dnes nejduležitejším problém<,m našeho vnitrní
života, jest problémem naší existence i vnitrní spo
jenosti. Nesmí býti jenom pojmem, jenom úredním'
mlem. Naopak, musí žíti, musí se rozširovati, zach~
covati ješte to, co jím :iosud nedotknuto: mel by
státi samozrejmostí nám všem nejen na Slovens
ale i v zemích historických. Rekl bych, že jest životní
problémem naší státní jsoucnosti, že cechoslovakism
bez výhrad mel by býti základním vyznáním nás všee
v Cechách i na Slovensku.

Pomery ovšem byly jiné. Pojem byl utvoren dri
než jeho obsah. Cechoslováky jsme se stali dríve
jme než de facto; nedorostli jsme ješte do kabátu, je
jsme si ušili.

Ale to neznamená, že treba zahoditi kabát a obl'
si detskou bluzu, že treba odríci se ideje a spokoji
se tím, co jest. Naprosto ne.

Idea cechoslovakismu jest ideou vnitrní celistvo
Jest ani ne tak politickou jako spíše všeobecne-oso
záležitostí. Idea cechoslovakismu jest jakýmsi ro'
rením osobnosti, ale rozšírením i teritoriálním. J
vedomím velikosti národa, nespoutaného hranicemi
storickými. Jest rozšírením myšlenkovým i pojmový
Proste tím, že se stáváme Cechoslováky, stáváme
vetšími, rozložitejšími; jsme nuceni vyjíti ze své
savadní teritol~ální uzavrenosti, z uzavrenosti' m
šlenkové i historické; jest nám dávána možnost pozn
neco více a jinak, než jak jsme mohli dosud, nebo .
jsme byli zvyklí; jest nám dána možnost cítiti se do
nejen v Padousech, ale i v Tahanovcích - cili muž
me, odvážíme-li se býti Cechoslováky, rozrusti se tr

chu do délky. Cechoslovakismus jest rozšírením n
národní i lidské osobnosti, jest prvním rozmach
k svetovosti, jest prvním krokem k vetší budoucno
Býti Cechem nebo Slovákem jest náhodností místa
rození a národnosti rodicu: ale býti vedome Cechos
vákem znamená zmnožení této náhodné existence.
se totiž, že lidé nežijí jen živocišným životem. Je t "
treba ideálLl neb ideálku. Jejich existence nevycer •
se obycejne sedením v kancelári a spánkem. Clovek'
ješte jakýsi vnitrní život, má jakési jiné zájmy a to
I co do národní príslušnosti. A lidé jaksi rádi p
k vetšímu celku. Proto milují internacionály nábo'
ské ci trídní nebo hospod~rské. A ten cechos-lovakis
jest také necím vetším, širším a rozložitejším. Pri
žuje nám to, co bylo ješte pred nekolika léty ciz'
A více: približu je to, co stalo se (de jure i de fa
problémem naší státní existence, co stalo se predpo
clem nové naší budoucnosti. Cechoslovakismus .



školách i v hostincích dokazovati nezbytnost kolonií
pro Nemecko. Nezamestnanost, drahota, nedostatek
o::1bytu a jiné hospodárské obtíže jsou touto propagan
dou oznacovány za dúsledek ztráty kolonií, aby byly
získány co nejširší vrstvy pro koloniální myšlenku.

Zretelne je videt tento rys okrívání i v zahranicní
politice Nemecka. Základní linií této politiky je stálé
a - nutno doznati - obratné lavírování mezi dohodo
vými státy, využívání diferencí mezi nimi a koketo
vání se sovetským Ruskem, aby bylo lze západním stá
tum, zejména Velké Britanii, pohroziti, že v prípadu
nedostatecného respektování nemeckých tužeb je zde
ješte možnost »východní orientace«. Pan Stresemann,
ministr zahranicí a exponent nejvlivnejší strany vlád
ní koalice, si dovedl touto politikou zjdnati znacnou
váhu jak u diplomatu velmocí, tak i u sousedních vlád
a ovšem i ve Spolecnosti národu.

Bylo by lze vypocísti ješte mnoho zjevu z politické
ho, hospodárského i kulturního života Nemecka,
z nichž je patrno, že vedomí válecné porážky, hospo
dárské katastrofy a sociálních zmatkll ponenáhlu ustou
pilo novému vedomí vnitrní konsolidace a obnovené
mezinárodní váhy státu, který již není pasivním pred
metem vyjednávání mezi vítezi, nýbrž snaží se opet
vystupovati jako rovný mezi rovnými.

Této hluboké zmene národního vedomí a do znacné
míry i skutecné situace o::1povídá též vnejší ráz života
v Nemecku, zejména ve velkomestech.

II. J a k sed nes vNe m e c k u žij e.

Kdo by znal na príklad Berlín jen z poválecných let
až asi do roku 1924 a dnes by jej opet spatril, témer
hy jej ani nepoznal. Tehdy to bylo mesto všeobecného
živorení a zbohatlického prepychu inflacních hrdinu,
mesto v)'prodeje, poulicních bourí a všelijakých nere
stí. Dnes všechny tyto extrémní zjevy zmizely, došlo
k jakémusi vyrovnání protiv, k stejnomernejšímu, ale
presto velmi intensivnímu, ba prímo horecnému toku
života. Celé mesto se podobá obrovskému složitému
stroji, který beží sice rychle, ale témer neslyšne, celý
mechaniswus jako by byl narízen k jedinému cíli s vy
)'azením zbytecných pohybu a poruch. Takový dojem
na vás delá ulice, podzemní dráha, auta, provoz v krá
mech a kancelárích, ba i restaurace a kavárny jakoby
ani nebyly místy pro nacerpání nových sil, místy od
pocinku a zábavy, nýbrž také pouhými soucástkami to
hoto velkého stroje,

Stroj arci nefunguje zcela bezvadne, leckje to ješte
skrípe a vrže; ješte ani zdaleka nezmizely všechny dú
sledky poválecného rozvratu, Tak není žádnou vzác
ností, vidíme-li na velkých obchodních a továrních bu
dovách nápisy, že se pronajme treba hned nekolik po
schodí, ba i celé budovy, nemluvíc ani o velmi mnoha
menších objektech, jež jsou nabízeny k pronájmu a ke
koupi. Je to památka »ocistné krise« z roku 1925, za
níž bylo deflací zniceno velmi mnoho velkých i menších
podnikú, jež za inÍ1ace narostly jako houby po dešti.
Jiným, morálním zjevem, spadajícím do téže katego
rie, je fakt, že snad v málokteré civilisované zemi se i
za stabilisovaných politick)'ch pomerú vyvíjí politické
neprátelství tak castými bitkami a vražjami jako práve
v Nemecku i za posledních, celkem klidných let. V léte
nemine témer nedel.~, aby nedošlo ke srážkám mezi prí
vrženci protivných politických táború, konajícími své
demonstrace a protidemonstrace ci vracejícími se ze

'jomí velikosti našeho státu, jako vedomí jednotnosti
ašeho národa, jako vedomí moci - tot otázka ciste
še, vnitrní) zarucující sílu a zachovávající moc do

udoucnosti. Jenže u nás jest tomu tak jako s cestová
ím: jsme nadšeni vším na svete, ponevadž neznáme
!astní domovinu. I v tom cechoslovakismu: jsme
hotni kráceti za všemi možnými, i z ciziny transpor

ovanými neb v cizine vyrábenými ideami, jen ne za
vou vlastní, která jest nám dt'H~žitejší všech druhých.

oto ten, kdo o sobe tvrdí, že jest Cechoslovákem,
klízí posmech jako ten, kdo se honosí tím, že zná
atry a Šumavu. Podle mozeckll našich lidí musí býti
lupákem. Vždyt nezná Rivieru! A v politice, i té
itrní, naší, ceskoslovenské tomu není jinak.

Nemecko se zotavilo.
Cítí se Nemecko ješte poraženou

zem í?

emecko od konce války prošlo mnoha bourlivými
u::1álostmi. Bylo otrásáno revolucemi z Ieva i

prava, postiženo okupací Porurí, svíjelo se v hospo
'rsk)'ch krisích, prošlo politick)Tm V)Tvojem od vlády

"dovýchzmocnencú až po vládu spojených stran pra
"cea meštanského stredu. Všechny tyto události ne
inuly ovšem beze stop v národním vedomí NemCll.
dyž se prehnaly tyto boure a krise a prece neznicily

ospoclárských a sociálních základú zeme, muselo to
jejich obyvatelích znovu upevniti predválecnou tra

ici, že jsou jako stát neznicitelni, že jsou silným a
ocn)'m národem, který precká ve zdraví každou po
omu a všemu o::1olá.K tomu pristupují ješte meziná
dní cinitelé, prízniví opetnému posílení politické
hy Nemecka na aréne mezinárodních vztahu, takže
es muže Nemecko opet vystupovati jako partner ve

h mezinárodních záležitostech.
Není tecly divu, že dnes již v nemeckém tisku ne
jdeme tolik oné zahranicne politické skromnosti, ji-
'ž se clo jisté míry vyznacoval v letech 1919 až 1923.
es naopak nemecký tisk, a to nejen vyslovene pravi
)', vystupuje velmi sebevedome, stále znOVtl Zdll
nuje, že šedesátimilionovému nemeckému národu

lze upríti právo na uplatnení a rozvoj všech jeho sil,
emecko nutno považovati za rovnocenného cinitele

koncerte nároclll. .
Také již minula doba, kdy se v Nemecku, objevovaly
Je nové a nové spisy, snažící se všemožne dokázati,
Nemecko není válecnou porážkou o::1souzeno k ho

árskému a politickému živorení, že má dosti sil,
se opet vzchopilo. Tyto spisy stejne jako cetné te
ické plány nové národohospodárské soustavy na

hranu zeme již upadly v dokonalé zapomenutí a mí
nich se nyní objevují docela realistické a praktické
ody k dokonalejšímu využití daných výrobních sil,
um konjunktury je prováden soukromými i verej
i institucemi stejne jako v tisku velmi peclive, a
cionalisaci výroby je dosahováno stále nových po-

ku,

jména se však silne rozvinula propaganda pro
é získání kolonií. Veškeré toto úsilí je soustrede
t. zv. »Korag-u« (Koloniale Reichsarbeitsgemein
t), organisaci to, jež se snaží tiskem, filmem, ve-

ými projevy, výstavami, slavnostmi a propagací ve
•
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mužete již v I I hodin vecer císti na mnohých barec
kavárnách a kabaretech nápisy: »Pro preplnení proza~
tím uzavreno«. Minulého Sylvestra se musela takový
mito nápisy ozbrojiti vetšina zábavních podniku, ne
chtela-Ii se státi obetí príliš hojné návštevy. Ješte malý,
ale významný detail: odpoledne pred oslavou poslední
bo Sylvestra stály pred nejvyhlášenejšími lahudkár·
skými obchody skutecné fronty kupujících, zejména
služebných.I když uvážíme, že v každém nekolikamilionovém
meste je soustredeno mnoho lidí, uchýlivších se sem,
aby tu mohli nerušene užívati nashromáždeného bo
hatství, jsou prece jen shora zmínené zjevy takového
rázu, že nemohou b),t vysvetleny užívacností techto vel
komestských »výmenkárLl«, n)'brž nutno je považovati
za projevy bourlivého rozproudení mízy v organismu.
který se kdysi z prílišné bujnosti zakrvácel, byl notne
prisekán a nejakou dobu ležel i v agonii.

Hl. M'úže Nemecko opet válciti?

Z toho, co bylo receno, se nám V11Ucujeotázka: chce
;', je schopno dnešní Nemecko dáti se opet do války za
"vé staré cíle? Je dnešní Nemecko opet naplneno tou
hou ovládnouti celou strední Evropu, Balkán, Blízký
orient a zámorské kolonie? Hlavne však: má dnes :e
mecko dosti vojensk)'ch sil, resp. možnosti vytvoriti. i
tyto síly. aby mohlo vúbec na válecné plány pom)'šleti?

NedávnÝ slavi10stní projev llindenburgLlv o nevine
Nemecka na válce a solidarisování celé vlády s tímto
projevem je výmlnvn)/m svedectvím, že vládnoucí kru
hy Nemecka se nehodlají spokojiti s nynejším postave
ním své zeme v koncerte národL!. Strany pravice a me
~fanského stredu, sdružené v dnešní vládní koalici,
jsou jednak representanty kruhu, jež vládly ve starém
pr.edválecném Nemecku, jednak jsou predstavitelkami
težkého prLlmyslu, velkoagrárníku a finance, jež jsou
rozhodujícími ciniteli v dnešním Jemecku. O všech
techto kruzích nelze sumárne ríci, že by všemožne usi
lovaly o rozšírení mocensk)'ch posic Nemecka cestou
války. Co však o nich lze ríci, je, že o rozšírení ma

censk)'ch posic a zvýšení mezinárodní váhy Nemecka
skutecne usilu jí. Zárovel1 jsou však natolik reálnírni
politiky, že pocítají s da110Umezinárodní i domácí si
tuací a že by se za této situace rozhodne.nepou;tely
do válecného dobrodružství, jehož v)Tsledekby byl pre-
dem jist)·. .

Tu je však zajímavá okolnost: nemecH diplomacie
jež mus.ela b)Tti po listopadovém prevrate reorgani,
vána, byla již v prv)'ch poválecných letech do jisté mí
stabilisována a od té doby zLlstala pres strídání velm
mnoh)/ch a velmi rúzných vlád celkem peV11ým,ne
menn)Tm útvarem. Tento fakt má v naší souvislost'
znacný V)Tznam: svedcí o tom, že jedním ze základníc
rysu ncmecké diplomacie je úzkostlivé pozorování
ohledávání situace v cizích státech, aby bylo možno sl
dovati vzitjemný pomer státLl !)oválecné Evropy.
jména tech, jež porážkou Nemecl<:1.hezprostredne zi

skaly. Bylo treba bedlive pozorovati v~'voi spolecn\
i odporujících si zájmL! techto staví'!, jejich stanovi
k upeviíování a rozvoji Nemecka atd. Ti, kdož se pr
jevili dohrými pozorovakli techto vecí, stali se k;'ldr
nové nemecké diplomacie :l. zl!stali jím až do dTleš

Tato pozorovací a ohledftvací cinnost má arciCi z
]a konkrétní praktické úcele, ale jejím vlastním,

svých nedelních výprav. Takové srážky se zrídka obej
dou bez krveprolití, pravidelne 'je mnozí úcastníci za
platí zranením nebo životem. Jsou to dozvuky vražed
né psychosy poválecn)Tch let, pln)Tch sociálních bourí.
Dále sem patrí ješte chronická milionová nezamestna
nost, zvýšení zlocinnosti a jiné zjevy, s nimiž se však
dnes vetší ci menší merou setkáváme po celé Evrope.

Jinak je však na mnoha zjevech videti ozdravení,
ba i znacný rozvoj celého národního hospodárství,
vzrust blahobytu a prepychu, stejne jako zvýšené a
zmnožené nároky mas. Bídy je ovšem stále dost, rov
než všelijakých forem nepríliš lákavého a nepríliš re
elního výdelku, ale to jsou stíny, bez nichž se neobejde
žádná zeme.

O to~ však, že se emecko asi od poloviny roku
1926 dostalo do velmi dobré hospodárské konjunktury,
se nemusíme presvedcovati ani podle statistických úda
JLI.Stací, projdeme-li se v sobotu odpoledne po vetších
berlínských ulicích, podíváme-Ii se do nekterých oh
chodu nebo sedneme-Ii si na chvíli do kavárny. Všude
plno lidí, málokterý bez balícku. V)/klac1y jsou naplne
ny samými novinkami, jako jsou novost, nová techni
cká vymoženost, moderní umelecký styl, vubec znaky.
charakterisující dnešní obchodní trh Nemecka. Obrov
ského rozvoje doznaly obchodní domy, z nichž namno·
ze vznikly celé mestské ctvrti. Zejména \iVertheim
v Leipzigerstrasse je takovým komplexem, jehož ne
prohlédnete ani Z2. nekolik hodin a v nemž najd.ete vše,
nac si vzpomenete: od nejprostších vecí všední spo
treby až po auta, banku, obchod realitami, poštu, ce
stovní kancelár atd. I zde vetšina zboží pocítá s do
brým vkusem kupcu. A o kupce není nouze, naopak
v mnohých oddeleních ani personál nestací prodávat.

Vecer je pro statisíce dobou zábavy, což nejméne
pro dve tretiny techto statisícu znamená - dobou bio
grafu. Berlínská kina jsou zvláštní kapitolou, jež by si
vyžádala zvláštního zpracování. Našeho tematu se do
týkají jen nekteré zajímavosti: Pr·edne zde témer chybí
typ našich »Iepších« biografL!. Vedle nescetných »Iido
vých« biografL1, rozsetých hlavne v Berlíne N (severní
cást) a O (východní cást), v nichž beží týž film nepre
tržite od desíti hodin dopoledne do jedenácti hodin ve
cer a v nichž je jednotné vstupné 50 feniku; je zejména
v Berlíne W (západní cást) nekolik t. zv. »Filmpala
stu«, jež se velikostí blíží pražskému Národnímu di
vadlu a prepychovým zarízením je predcí. Každ)T z nich
pojme kolem dvou tisíc diváku a lacin)T lístek tam stojí
21h marky (20 Kc). Zde pak m~jsou predvádeny filmy,
jež byly sen sací kdysi pred peti lety, ani nepodarené
plody domácí produkce, nýbrž skutecné sensace: velké
americké »šlágry«, nové ruské filmy, chlouba domácí
produkce (»Metropolis«) a pod. Takový film pak beží
nekolik týdnu a nekdy i mesícu a stane se vám, že pri
jdete-li až pred predstavením, nedostanete již lístkL!.
Pritom je zajímavé, že nejdríve nebývají vyprodány
levné lístky, jak tomu b~'vá u nás, nýbrž drahé, kdežto
levnejší zLlstávají na konec. J.e tedy v Berlíne každ)T
vecer nekolik tisíc lidí, kterí dají za lístek do biografu
6 až 8 marek (50 až pres 60 I c).

Že po dlouhých letech strádání, nejistoty a obav
o budoucnost se nyní vybíjejí všechny nahromadené
touhy po pobavení, je pochopitelné. Prekvapuje jen, že
pres horentní ceny techto požitku mnohdy ani prísluš
né podniky - a není jich málo - nestací pojmouti
nával obecenstva; i to opet platí zejména pro 'Ber-
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l-tozhlasová politika.

ustanovení versailleské mírové smlouvy IOO.OOO muzu,
umístených po celé ríši, a je vybavena všemi moderní
mi vymoženostmi vojenské techniky. Že její pocetná
síla vskutku mllže býti beze všech obtíží nejméne
zdvojnásobena, bylo dokumentováno na podzim roku
1923, kdy byly se zret,elem k tehdejším sociálním bou
rím rady pravidelné ríšské obrany silne rozmnoženy
oddíly t. zv. »cerné ríšské obrany«, rekrutovanými ze
shora zmínených vojenských organisací. Podobne je
tomu i s policií, jež cítá asi 200.000 mužu, je ciste vo-<
jensky organisována, má rovnež velký pocet šarží, je
ubytována z velké cásti v kasárnách a mllže býti kdy
koliv rozmnožena náhradními silami, jako tomu bylo
i zde roku 1923 zejména v Sasku, Porurí a Bavorsku.

Je tedy zrejmo, že si dnešní Nemecko vybudovalo
takovou ozbrojenou moc, jež sice formálne odpovídá
ustanovením versailleské smlouvy, ale fakticky je
schopna promeniti se kdykoliv v silnou armádu, jíž by
bylo lze použíti jak proti vnitrnímu, tak i proti vnejší
mu nepríteli.

Evropa má všechny duvody, aby sympatisovala s de
mokratickým smerem v Nemecku a podporovala jej,
hle mtlže. Také v Nemecku jsou uprímní demokraté
Ci lidé, kterí verí v novou Evropu.

J'est tomu již hodne dávno, co ministr pošt a tele
~J grafu Dr. N osek promluvil obšírne do mikrofonu
pražské stanici, kt·erá má prý býti nahrazena novou;
co studuje a pripravuje poštovní správa pro radiopo
sluchace. Mluvil tehdy o rade projektu. Ale slova ta
nestala se skutkem. Zustalo vše pri starém. Zustalo pri
pražské stanici, která má prý býti nahražena novou;
laboruje stanice brnenská. Slovensko a Podkarpatská
Rus je na tom nejhure. Bratislavská stanioe nevyho
vuje a o košické lépe nemluvit. Projekty o celostátní
stanici, o stanicích regionálních (na pr. Mor. Ostrava),
projekty o rozšírení a vybudování síte rozhlasové na
Slovensku - to vše zustalo v projektech. Studují se
projekty. Jsou s tím nespokojeni radioprumyslníci,
kterí od dobré rozhlasové síte ocekávají zlepšení ra
diovýroby; jsou radioamatéri. A dO;:'lácí také na to
stát.

Je-li rec o rozhlasové politice, nejde tu o úsilí poli-
. tick)'ch strana dostati se k vlivu v rozhlasu. I tyto sna
hy jsou, a pracují mnohdy - jak již pracují ruce po
litických stran - s vysoukanými rukávy. Rozhlasová
politika jest úsilí, jak uspokojiti za daných pomeru nej
lépe potreby obyvatelu státu po stránce rozhlasové.
U nás stát má v rozhlasu jakýsi monopol. Má rozhla
sovou politiku, hlavne pokud jde u budování rozhlaso
vých stanic, zcela ve svých rukou. Jsou to ruce mini
sterstva pošt a telegrafu. Položme si otázku, jak uspo
kojuje naše rozhlasová politika potreby obyvatelstva.
Jsou státy, které v rozhlasové práci jsou pres hranice
sV)7ch zemí. Budiž tu na príklad poukázáno na Ma
dary. Jsou velmi cilým národem na poli propagandy.
Dovedou si vyrábeti falšované frankové bankovky, aby
na svoji propagandu príliš ze svého nedopláceli: po
tom zkusili to s Rothemerem, a nyní se pokoušejí o šte
stí s falšovanými akty z roku 1920. Ale pracují v pro
pagande i jinak. I v r o z hla s u. Madarský rozhlas

slemzllstává cíhání na príležitost k rozhodu jícím V)7
paduma pripravování okamžikll, vhodných pro uplat
novánímocenských nároku.

Že v Nemecku nekteré známé kruhy, které Strese
mann kdysi nazval »vecne vcerejším«, pocítají i
~ možn?stív ná~ilí, je nejlépe dokumentováno jednak
e.'lstellClnekohka mohutn)'ch polovojenských organi
sací,vychovávaných v krajne nacionalistickém duchu
jednak povahou pravidelného vojska a policie. '

Všimneme si nejprve strucne onech polovojenských
útvaru. Pocetne stojí z nich na prvém míste t. zv.
S~ahl~elm:,organisace to, prijímající do svých rad jen
b~valev?Jaky, z f~onty nebo z illegálních poprevrato
rych vOJenskych utvaru, dále vysloužilé cleny ríšské
obrany a policie. Vedení »Stahlhelmu« je složeno z ex
ponentu nemecké lidové strany a nemecké nacionální
strany (monarchistické). Cestným clenem je president
Hindenburg. S pridružen~'mi organisacemI mládeže ci

zen cítá asi milion clenLI. Jeho velké demonstrace
v Berlíne 8. kvetna t. r. se úcastnilo asi 120.000 mužll
ve stejnokroji. témer nerozlišitelném od uniformy ríš
ské obrany. Celá demonstrace mela ráz voienské pa
rády s nástupem, defilé atd. Vojensko-spo;tovní V)7
chova se soustreduje na mládež, kdežto osté'.tní vojen
ská \')'chova (theorie. strelba) je provál1ena Ye zvlášt
ních útvarech, po príp. za úcasti ríšské obrany, já
mnohde dodává instruktory, vecný materiál a pod.

Další organisací se statisícov)'m poctem clenu j~ t.
ZY. »Jungdo« (]ungdeutscher Orden), jehož hlavními
posicemi jsou Hessensko a Durynsko. Znám je velmi
blízk)' pomer bývalého nácelníka ríšské obrany van
Seeckta k této organisaci. Vojenská v)'Chova zde je
provádena jednak tím, že clenové »Jungdo« jsou posí
~;:~ij~ko docasní dobro,"olníci do ríš~ké obrany, jednak
nsska obrana poskytUje »J ungdo« ll1struktory.

Krajne šovinistick)'mi a fašistick)'mi organisacemi
i~ou »Werwolf« asi se IOO.OOO cleny, il!egální »Wi
king«, jehož nácelníkem je známý kapitán Erhardt,
rovnež illegální »Olympia« a jiné. Z jejich rad se re
krutují terroristické skupiny 3. útocníci na Dolitické a
intelektuální vlldce demokratických a repubiikánských
smeru, jejich velitelé'a dllstojníci jsou organisátory a
inspirátory t. zv. »Femy«, jež má na svedomí nekolik
.et bestiálních politických vražed. .

Mezi tyto organisace, jež jsou urceny k tomu, aby
Y daném okamžiku vystoupily jako silná armája proti
vnejšímu nepríteli nebo jako pretoriánská voje vnitr
ního prevratu, nelze pocítati mohutný útvar t. zv.
»Reichsbanneru«, složený ze clenu a prívržencu re
puhlikánsko-demokratických stran. Tato organisace
cítá asi puldruhého milionu clenu, z nichž se hlásí vet
šina k sociální demokracii. Vedení »Reichsb~nneru« je
složeno stejným dílem ze záStUPcll katolického centra,
demokratické a sociálne demokratické strany. Lec ani
zde není za prípadné úcasti techto stran ve vláde vy
loucenamožnost použití radového clenstva jako ozbro
jené síly státu.

Pokud se pak t)7ká pravidelného vojska a policie,
jsoudo všech dusledku zarízeny tak, aby byly kdykoliv
pohotove jakožto kádrový útvar, t. j. takový útvar,
kterýje složen z,e samých dobre vyškolených sil a muže
b~ti kdykoliv naplnen masami radov)7ch vojáku. Pro
to se také ríšská obrana i policie vyznacují dokonalou
prúpravou všech svých sil a nepomerne velkým poctem
dustojníku a poddustojníku. Ríšská obrana cítá podle



má šíriti a šírí slávu svataštepánské karuny i na Sla
vensku a v Padkarpatské Rusi. Mezinárodní asaciace
razhlasové se již zajímají a methody, jimiž Macfarska
svuj rozhlas ciní s I u ž k o u svých aspirací zahranicne
po litických.

Jest faktem, že Slovensko jest zaplaveno peštskou
rozhlasovou stanicí. Nejde a to, využívá-li dnes Ma
cfarsko svého rozhlasu k propagande za hranicemi, ze
jména na Slovensku, jde o to, že rozhlasová stanice
v Bratislave nestací a že není s to dáti Slovensku, caž
mu patrí. Bratislavská rozhlasová stanice jest malá,
má malý dosah. Nestací na akolí bratislavské, tím mé
ne na protáhlé území celého Slovenska, zejména, když
ani košická stanice nevyhovuje. Tamejší radioamatéri
hrozili dokonce jakousi stávkou proti rozhlasu. Tak
byli nespokojeni. <:':hce-liexponavaný ceský úredník na
Podkarpatské Rusi poslouchati Prahu, musí míti apa
rát, velmi silný, drah)" složitý. Nejde tu jen o Sloven
sko a Podkarpatskou Rus. Jižní Cechy, Vitorazsko, a
již kraj od Tábora na jih spíše zachytí Víden než Pra
hu. Jižní Morava jest odkázána na rozhlas vídenský.
Podobne jest v severních Cechách, podobne jest na
Ostravsku, v severní Morave.

Rozhlas jest duležit)'m instrumentem kulturním.
Snažíme se, abychom kulturne zajistili svoje kraje po
hranicní, abychom lidovýchovne pracovali na Sloven
sku a Podkarpatské Rusi. Bylo tu dosaženo velkých
úspechu. Ale kdo selhává, jest rozhlas, rozhlasová po
litika. Nedovede uspokojiti kraje, odlehlé od Prahy,
nedovede budovati rozhlasovou sít na Slovensku s P.
Rusí. Tak naši lidé, a nejen naši lidé, ale i Nemci,
Slováci a Madari, slyší vecer se hlásit Víden, Pešt, ne
mecké stanice. Prahu. Bratislavu neslyší, nebo velmi
špatne. Jde tu mnohdy o to, aby tito lidé byli odpou
táni od Vídne a Pešti; rozhlas jde cestou jinou: pone
chává tyto lidi v další, a silné závislosti na Vídni a Pe
šti. Nejde tu jen o otázku nacionálnÍ. Jsou to vážné
chyby z hlediska interesu státních. Kraje, kam by
v prvé rade mel vnikati ceský, ceskoslovenský rozhlas,
inklinují dnes rozhlasove k Vídni, Pešti, Dráždanum,
V ratislavi atd. Radio se mnohým stalo kusem denního
života. Není na prospech státu, jestliže tento kus den
ního života, který znamená radio, okupuje ne Praha,
Bratislava, ale Víden, Pešt atd. Dobrá rozhlasová po
litika musí dbáti taho, aby radioposluchac kdekoliv ve
státe mel možnost prístrojem nepríliš drahým a složi
tým - nechceme-li již, aby to byl nejjednodušší prí
stroj krystalový - zachytiti aspon jednu z ceskoslo
venských stanic. Co pomuže, je-li Praha na dobré prí
stroje slyšitelna za hranicemi, co pomohou propagacní
vecery, urcené prO' cizinu, když ve vlastním státe jsou
velká území, jejichž rozhlasové potreby jsou uspoko
jeny jen z velmi malé cásti, anebo vube~ ne?!

Pri významu, jaký dnes radio má, znamená tato po
litika rozhlasová, která má mnoho projektu, ale málo
solidních a dobrých stanic, škodu nejen pro ty, kterí
snad s despektem jsou nazýváni radiofanoušky, nejen
pro radioprumysl, ale i pro stát. Pritom nelze ríci,
že by poštovní správa nemela dosti financních pro
stredku, aby nemohla splniti základní potr~by rozhla
su. Ministr pošt uvedl ve svém - dnes již hodne dáv
ném - radiointerviewu, že mnoho projektu se studuje.
Odejel i zástupce min. pošt do Ameriky, aby tam stu
doval rozhlasovou organisaci. Situace mez i tím jest
taková, že dnešní stav rozhlasové politiky poškozuje
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prímo zájmy státní. Co dalo v drívejších letech práce,
než Morava byla naucena choditi spíše do Prahy než
do Vídne; dnes jsou pomery v rozhlase zase podobné.
Jižní území státu mluví o vídenské stanici jako o sta
nici nejbližší, pomalu jako o stanici s v é. Peštská sta
nice rozhlasem agituje za sv)'m plotem na Slovensku.
Ceskoslovenská rozhlasová sít nestací, aby dala všem
radioposluchacum doma, což jejich jest: ceskosloven-
ský razhlas. K. T.

f. Guromc:

Na caji u Kramáre.
I. Gurovic dlel v Praze delší dobu jako

emigrant a vystupoval na nároonc demokra
tic],ých schuzích jako svedek o Rusku. Tu
šíme, že psal i do "Národních listu«. Tak sc
dostal i do blízkosti dra Kramáre. Když sc
vrátil do Ruska, vydal knihu "Zápis,ky cmi
grant{)vy«, z jejíž jedné kapitoly tuto cást
prekládáme. To proto, že ukazuje na Kra
márovy ruské plány. Jsme vubec toho ná
z{)ru, že Kramárovu domácí politiku muže
plne pochopit jen ten, kdo' zná jeho ruské
úmysly. Bez znalosti této souvislosti by
leccos u dra Kramáre musil{) zustat záhadou.
Gurovic lící na pocátku p{)litickou kariéru
Kramárovu a dochází až k jeho demisi ja
kožto ministerského predsedy r. 1919.

Hrdý a sebevedomÝ starec nemohl se smírit s takovým osudem. Pripisoval nezdar nikoli svým vlastním chybám a
omylum, nýbrž intrikám os{)bnÍch neprátel-závistníku a politi
cké »nezralosti« ceskéh{) národa. Sám sebe pokládal jaksi za
cloveka už samou prírodou predurceného k vláde. Ale pozná
vaje, že jeho kariéra v Cechách se koncÍ, obrátil svuj zrak,
plný nadejí, na Rusko.

Cechy ho neocenily - ocení ho Rusko. Rusko potrebuje zku
i\ených politi'k:u velj,kého merítka, ale samo jich nemá. Nebol,
I ušli politikové - to byli bud byrokraté ze staré zatuchlé
školy, nebo teoretictí profesori a žvaniví advokáti, ale skutec
ných praktických politiku mezi Rusy není. Zd až by tedy mohlo
Rusko oomítn{)uti dobrovolne podávané služby bratra Slovana,
jehož žena je Ruskou, jenž me'l pozemkové vlastnictví v Rus
ku, starého vyzkoušeného rusofila Kramáre?

Jiste že ne. A Kramár se pripravoval k ocekávané ruské
kariére.

Vypracoval návrhy ruské konstituce, prekvap'ující uceností a

naivností. Jezdil k Denikinu a dával mu rady () tom, jak spasiti
RuskO'. Psal ve svých novinách clánky {) ruských vecech, pro
niknuté uprímným pocitem príchylnosti k Rusku a úplným ne·
porozumením jeho osudu. Pronášel v parlamente tempera
mentní reci o ruských vecech a tyt{) reci se vyznacovaly stej·

nými vlastnostmi jako jeho clánky. Dopisoval si s ruskými ve
rejllJými pracovníky a porádal ruské »stredy«.

Každý Rus, který prijel do Prahy náležel-Ii ovšem k emi

grantskÝm »špickám«, dostal pozvání na caj o' páté ve stredu
ke Kramárovi.

Na tyto stredy se scházelo velmi míchané obecenstvo. Ruské

dámy, o 'kterých bylo známO' jen t{), že náležely k .lepším
vrstvám«; naši pražští diplomati pocítající, že prostrednictvím
toho caje budou mít vliv 'na ceskou orientaci; inteligenti, zkla
maní revolucí a prišedší poplakat si slovanskému bratru na

vestu; podezrelí dustojníci nikoli z Denikinské kontr-razvedky,
nýbrŽ spíše neco horšího; dva až tri ceští rusofilové a asi práve
to'lik »ruských Cechu«; ruské bývalé Jasnosti a prevoschodi
telstva, náhodne projíždející Prahou; a nezrídka nejaký pro-
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Jirí Rejda:

Marx nelnel pravdu!
II.

dobrodejství Kr<lJmárove, když tak nad veškeru pochybnost
bylo jasné, že i Rusové i Rus:'/) jsou pro neho predevším zbrani
a prostredkem k chystanému uskutecncní jcho ctižádostivých
úmyslu a že každému, kdo se odklonil od služby temto zá
myslum "dobrodinec« bez meškání ukazuje své stále ješte ostré
drápky. Ano, smutnou úlohu hrál Kramár mezi ruskými emi
granty.

HOSPODARNARODNI

A nyní prihlédneme k onomu zvláštnímu procesu, kte-rý lze nazvati »zkapitalisováním proletariátu« proti
Marxovu »zproletarisování kapitálu«. Naprosto nemíním
obdivovati americkou demokracii, která se prý projevuje
i v hospodárství. Kdo má tolik kriticnosti, aby se nedal
zmásti americkou mis trnou reklamou, které slouží casto
i veda, vidí velmi jasnc, že onen proces, nazvaný demo
kratisací hospodárství, je výsledkem dlouhého zápasu, že
není koncesí kapitalismu, nýbrž jenom jinou jeho for
mou. Ale práve tím je zajímavejší, práve proto že prole
tarisování kapitálu nenese znaku owenovského sociálního
cítení, že to není socialisticní experimentování, nýbrž d a 1
š í k l' o k ve v Ý voj i, n o v á for m a h o s pod á r
s k é hor á d u. Ti kapitalisté, kterí meli v ruce Bel I
Telephone S y s tem a kterí neváhali vydati akcie
630.000 osobám, necinili tak z nejakého demokratického
záchvatu, nýbrž proste proto, že si opatrili velmi pohodl
l1B levný kapitál, bez nepríjemné patronance banky a bez
všetecného zkoumání vedení spo'lecnosti akcionári. Vždyt
práve tento zpusob opatrování kapitálu dal podnet W. Z.
Ripleyovi k napsání zmínené knihy, na kterou zde ještc
bude poukázáno. Bel I Telephone mela r. 191565.000
akcionáru, 1920 ]39.400, 1924 348.000 a 1925 630.000.
Akcie jsou nabízeny predevším abonentum a zamestnan
cum - pomocí arrangement s bankou umožnen jim
i splátkový nákup. Dnes je 62.500 zamestnancu akcionári
a jejich podíl ciní 75,000.000 dol. Pri poslední emisi kou
pilo akcie 24.317 delníku a 10.700 úredníku. Ne w Y o l' k
Cen t r a I R a i I l' o o d vydala 1'. 1925 35.000 akcií po
110 dol., urcených pro zamestnance podniku a splatných
ve srážkách z platu. Emise byla trikráte prepsána a vy
dáno 68.000 akcií 41.000 zamestnancum. Co n s o I i d a
t e d O a s Com p. o f Ne w Y o l' k vydala 1922 za
15,000.000 dol. akcií pro zamestnance a zákazníky. 11.345
zamestnancu a 25.844 zákazníku rozebralo tyto akcie.
N a t i o n a I E I e c t r i cLi g h t A s s o c. prodalo pres
5 mil. akcií 650.000 zákazníkum. Muir uvádí, že 70% del
níku In t e l' n a t i o n a I Ii a l' ves t e l' Co., 90% delní
ku f i l' e s t o ne Tir e a n d R u b ber C o., témer kaž
dý delník S w i ft&. Co. a j. jsou vlastníky akcií techto
spolecností. Na splátky prodávají akcie delnictvu i S t a n
dar d O i I, Gen e l' a I E I e c t r i e, E a st m a n K o
d a k, U nit e d S t a t e s St e e 1 C o l' p. - abychom
uvedli ohromné koncerny, jichž jméno je i u nás bežné.

Tyto spolecnosti jsou jiste na hony vzdáleny senti
mentálního demokratisování a nelze jich ani podezrívati
z provádení socialisace suchou cestou. Dávají-li pres to
z rukou akcie - namnoze i rhajoritu kapitálu, ciní tak

'ální spisovatel nebo tanecní klavirista jakožto nez.bytní
stavitelé ruského umení.

a techto »stredách" pili' caj se z.avareninou, jedli chutný
ný chléb, rozsuzovali otázku, je-li treba, aby car byl ne-
e z dynastie Romanovcil (Kramár se vyslovoval proti
dynastii), naríkali na težkou financní situaci ruských be

u v Praze (Kramár se staral, aby to neslyšel), a hlavne -
váHIi Kramáre.

Jeden vykládal, jak znají a milují Kramáre ve vesnicích z.mi

kého újez.da v charkovské gubernii, druhý povídal, že
celé Evrope není tak moudrého státníka, jako je Kramár,
tf se zaklínal, že jednou vlivem Kramárovy reci vylécil se
bolesti zubil, ponevadž rec mela takový vliv na jeho nervy

se opravdu povídalo na jedné z techto stred), ctvrtý pak
chybovalo tom, že jakmile Denikin z.abere Moskvu, všichni

Dsové pozvou Kramáre, aby vzal na sebe úpravu ruských
f; a jakási nadšená dáma z lepších vrstev proz.radila, že po
ém svém setkání s Kramárem tri dny si nemyla ruce. aby

nich ncsmyla sled jcho blahodárného stisknutí.
Kramár pos'louchal a s libostí se usmíval. Hrubé lichocení
neho pilsobHo. A po caji odvedl stranou dva nebo tri »ncj

žnejší. návštcvníky a zavedl s nimi roz.hovor na duležité
o neho thema: ocení-li ho Rusk'o?
Oni ovšem tvrdili. že ocení a prorokovali mu kre 10 mini
erského predsedy v Rusku osvobozeném od bolševikil.
Kramár spokojene poslouchal, veril jim, nepremýšlel a 
dal od nich, aby oni popularisovali jeho jméno mez.i Rusy.
dal. aby jméno se pripomínalo ve verejných prednáškách,
eré Rusové ctou pro emigrantské obecenstvo, aby o nem
sto psali v emigrantských novinách, aby na ruských shro
áždeních, sjezdech a pod. se p,rijímaly resoluce na jeho
resu.

Podnetem k tomu mel býti jeho ustavicný boj proti vecne
íroené politice ministra zahranicních vecí Beneše v ruské

tázce. Boj za intervenci, z.a podporu bílého povstání, za pod
ru pripravující se reakce, za nastávající zúct'ování s bolše

ky a "polobolševiky", jimiž se ro'zumeli všichni, kterí se od
raceli vlevo od neprf1iš silných monarchistil.

A za to Kramár pri svých cetných stycích dosazoval své
depty na výnosné sinekury, vymáhal jim podpory nebo zá
léky u bank, urovnával jejich spory s policii (casem nejen
IItické, nýbrž jak ríkali nekdy i trestní) a vubec všelijak je
dporovaL Avšak, samo sebou, jako zkušený a »praktický«
Iitik, Kramár žádal, aby tato ruská klika popularisovala
o osobu ne oddelene, nýbrž zároven s jeho ruským »progra

em•. A tento program hlásal: pevná vláda, 1. j. reakce poli
ká i sociální (zvlášte Kramár trval na vrácení púdy statká
m) a také »zúctování«.
A klika poslušne vyhovovala jeho rozkazilm.

Takovým svým tlakem na emigranty z jedné strany a zrej
ou iim silnou podporou ruských cernosotencu v Praze z druhé
rany Kramár hrál velmi smutnou úlohu v ruském živote
Ceskoslovensku. Ježto všechno pocínání, odklánející se otl
mosotenských po'žadavku, již tím se odklánelo také od jeho

programu«, ihned se bránil proti nemu všemi prostredky, štva,l
ývající oddané Rusy proti takovému dílu neprátelskému jemu
jim a nezrídka v samém zárodku je hubil. A nepodarilo-li
je zhubit, skoro vždycky se podarilo aspon zasadit mu ne-

álo velmi nepríjemných ran.
A nejen na verejné pilsobení vrhal se Kramár. I na jedno
é osoby, jestliže s nimi pocítal, ale ony nechtely se státi

prívrženci, metal své hromy. A casto mnohým zpilsobil
Iiké potíže a velmi nesnadnou situaci.

A bývalo' harko a hnusno cítat v emigrantských listech nebo

slouchat v emigrantských rozhovorech pohádky o nezištném



nikdo nesahá. Ale není nebezpecí, že by valné hromad
byly tak cetne navštíveny. V Americe se o to star
i tak, že spolecnost má hlavní sídlo nekde tisíc mil
západe nebo na jihu, a ježto se akcionárum cesta nehOD
ruje, rozmyslí si každý ztráviti dest dní ve vlaku a
utratit nekolik desítek nebo i stovek dolarú. Ostatne
mnoho akcionáru má "non-voting shares«, jež nedávaj(
práva hlasovati.

Kdo tedy vede spolecnosti? Je velkou jejich pred
ností, vedou-li je zakladatelé - pokud jsou ovšem po
ctiví. V Americe zdomácnel pojem "service« - služby
verejnosti - ale musíme prece jen pockati, kdo pujde
za tímto heslem, až se dostaví velká krise, které Spojené
státy dosud neprodelaly. Není konecne umením, vésti
podnik k úplné spokojenosti za dobré konjunktury. Akcio
nári se spokojí dividendou a více nežádají. Nebolí je, že
v~dení má v rukou namnoze i minorita. Ostatne - je·1i
vedení dobré, je to neštestí? Stojíme pred velmi zajíma
vou skutecností, že cím dále tím více ztrácejí akcionári
vliv na vedení podniku. Dnes nemají rozhodující slovo ti,
kdo mají v rukou 51% kapitálu. Kapitál je sesazen. Marx
praví, že kapitál je vyvlastnená práce. Práce, jež mela
v malovýrobe bezprostrední vliv na rízení, byla zatla
cena do pozadí kapitálem. Ale dnes je kapitál zatlaco
ván opet do pozadí. Vliv, skutecný a konec koncu na·
prosto rozhodující vliv na vedení nejvetšího podniku ne
má sice delník, ale nemá ho ani akcionár, nýbrž nekolik
lidí, kterí v každém prípade jsou bližší práci než kapitálu.
O vedení bank nerozhoduje ani valná hromada ani správ
ní rada, nýbrž schopný reditel. Domnívám se, že ve Vít·
kovicích platí konec koncu více slovo Sonnenscheinovo
než Guttmannovo a RotschiIdovo, práve jako se lze vel
mi duvodne domnívati, že Škodovku vede spíše Loewen·
stein než pp. Šimonek, Bassal atd.

Predstavme si, že majoritu kapitálu má v ruce banka.
To ji opravnuje k vyslání svého zástupce do správní ra
dy - s 51 procenty akcií si muže banka delat s pod
nikem, co chce. Ale tím, že si· do správní rady vyslala
svého zástupce, nezískala ješte vliv v plném smyslu
slova. Zástupce banky bude si hledet jiste v prvé rade
zájmu banky - nekdy snad až v príliš první rade, což
je kapitola pro sebe - muže míti vliv na bilancování, ale
sotva bude príliš pronikave zasahovati do výrobního
procesu. Predstavme si jen takového Dr. Preise, který je
jiste nejšikovnejší z 'šikovných: jako bývalý tajemník
textilního prumyslu nepochybne muže mluviti neco do
vedení Kosmonoské akc. spol. aJ. Iiernycha.Že by
však stejne dobre rozumel výrobe Bánské a hutní, dolum
Ceské obchodní, strojúm Škodovky, automobilum Cesko
moravské, pivovarským strojum Novák a Jahna, líhu,
dextrinu a škrobu »Amylonu«, ohromne rozmanité vý
robe Ústeckého chemického spolku ad., adt., atd., atd.,
nemužeme ani pri. nesporne vysokých kvalitách Dr.
Preise predpokládati. A prece ve všech techto spolec
nostech a v tuctu jiných zastupuje svoji banku. Címž je
snad prokázáno, že ani kontrola banky není a nemuže
býti úplná. Nelze si ovšem namlouvati, že vliv banky na
prumysl není nebezpecný. Jiste že tam, kde se príli
uplatnuje bankovní zájem" kde. se bez ohledu na potreby
výroby a hospodárskou. situaci pestuje politika výsoké
dividendy jako dukazu prosperity (mnohdy toho dukaz
banka potrebuje ku krytí vlastních nedostatku), hro
nebezpecí rozvratu.

Ptáme se tedy znovu - kdo vede spolecnosti? N
zbývá - nechceme-li tvrdit, že se vedou samy, proto!
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jiste z duvodu obeckých. Je-li zákazník elektrárny sou
casne akcionárem, je-Ii delník akcionárem, je jejich srdce
"ve cIví rozekláno«. Na jedné strane zájem o levný proud
- na druhé o dividendu; zde požadavek vyšší mzdy,
výhodnejších pracovních podmínek - tam opet dividen
da. Nezdar ocelárské stavky z r. 1919 se prisuzuje práve
této nejednotnosti zájmu. Delník prestává býti jedine za
mestnancem - stává se z cásti byt i z cásti zcela ne
patrne - zamestnavatelem, práve tak jako konsument je
i producentem. Jejich smýšlení není již tak jednostranné
jako dríve. V jejich mozku se odehrává prakticky velký
proces, tolikráte vykládaný teoretiky, že národní hospo
dárství je jediným celkem, v nemž nemuže býti proti
chudných zájmu, nýbrž jedine zájem spolecný. Lidská
spolecnost je hospodárstvím vychovávána k pravde, tlu
mocené skvelÝm zpusobem Kropotkinem, že život není
boj, že to není Darwinuv zápas všech proti všem a vý
ber nejsilnejších, není laissez faire, nýbrž pospolitost,
vzájemná pomoc, využití všech sil, i nejmenších, na ceste
k dosažení životního ideálu. D o s a žen í n e j v y Š š í
b I a žen o s t i sne jme n š í str a stí. Nebožtík Adam
Smith už to rekl pred 151 léty; trochu jinak, než to po
zdeji formulovali hedonisté, ale v zásade stejne.

Pravda, rozptýlení kapitálu do širokých vrstev má
i svoje stíny. S duverou chudých nelze si zahrávati 
a podvody, úpadek, spekulace, které by mely za následek
ochuzení, mohly by zpusobiti v celém americkém hospo
dárství krutý otres. Není ani dobre, aby mel zamestna
nec akcie "svého« podniku. Nebot v prípade krise ztrácí
dvojí: místo i výnos z akcií. Amerika nezná našeho so
ciálního pojištení, nezná zejména pojištení pensiiního.
Vysoká mzda delníkova je také proto vysoká, že nutno
z ní uložiti slušné cástky stranou "na stará kolena«.
Proto ony milionové sumy za pojištení, proto miliardy,
uložené ve sporitelnách. A proto se kupují i akcie. Ostat
ne Anglosasové neradi riskují mnoho ve spekulací. Nej
vetší oblibe se teší akcie vše užitecných podniku
elektráren, plynáren, železnic, tramwayí - které nepod
léhají vlivum konjunktury a kde eventuelní krise nejsou
náhlé. Nekteré spolecnosti proto - zejména však ne
které banky - sprostredkují výmenu akcií. resp. umož
nují na splátky nákup akcií kteréhokoli podniku.

Lec nejvÍCe ožehavou otázkou je o t á z k a k o n t r o ly
s p o lec n o stí. A to je konecne thema, které muže po
prípadu k o I í n s k é p e t r o I e j k y zajímati i ceskoslo
venskou verejnost, treba že u nás jsou pomery daleko
jednodušší a sporádanejší než ve 48 státech Unie. Ne
cháme také vše, co je specielne americké, stranou a bu
deme si hledeti veci pouze v jejím všeobecném význa
mu. Kontrola podniku provádí se urcitými, zákonem sta
novenými orgány - u nás valnou hromadou, správní
radou, predsednictvem a dozorcí radou, jde-li o akc. spo
lecnosti. Predstavme si valnou hromadu, obeslanou vše
mi akcionári Bel I Telephone s hlasovacím právem.
Z 630.000 bude jich jiste n e j m é n e 200.000. Bylo by
nutno vystaveti pro tento meeting zvláštní stadion, kde
by výrocní zpráva byla reprodukována megafony. Pred
stavme si však jen docela "malinkou« ítcast, rekneme jed
noprocentní - t. j. preplnené Národní divadlo. Že taková
to valná hromada není a nemuže býti vážným orgánem
kontroly, pochopí každý, kdo mel kdy co ciniti s porá
dáním jakékoli vetší schuze. Každá kontroverse, kritika,
oposice musela by v tisícihlavém posluchacstvu, intereso
vaném financne, skonciti rvackou. Vždyt se perou lidé
na politických schuzích, kde na jejich pozemské statky



pres mnohé prípady z ceskoslovenské hospodárské
torie poslední doby, jež by tomu nasvedcovaly, ne-

užeme veriti v tak vysokou »mechanisaci« - nezbývá
ž míti za to, že s p o lec n o s t i ve den a m n o ze
e k o I i k p I a cen Ý c h ú r e dní k u, k o m e r c
Í c h a tec h n·i c k Ý c h spr á v c U. Snad mají v ru
ou také akcie, pak ale jiste žalostne málo. A prece je
'ch zájem o spolecnost je více než existencní. Vždyt
etšinou jsou existencne zajištení,. mnohdy skvele za

'šteni, takže jim, s nepatrnou kapitálovou úcastí múže
ýti Ihostejno, jak se vede podniku. Že jim to není Iho-
tejné, že je neco pudí k nejintensivnejší práci a že toto
utkání není jen »otrocký pud sloužiti kapitálu«, nýbrž
adost z práce, je silným dukazem proti Iiberalistické
axime, že popudem cinnosti je egoismus.
Domnívám se, že po všech techto vývodech lze pri

rociti k záveru:
Situace je taková:

delnictvo,
kapitál,
surovina,
vedení.

Tento vzorec nutno si zapamatovati, protože do klas i
ké trojice zavádí nový pojem: vedení. Jeto dosud ne

známé x, složené z odborných znalostí reditelu, zájmu
zakladatelu nebo akcionáru a bank. Nebot banka není
Jen akcionárem, nýbrž i veritelem.

Videli jsme, že kapitál, místo aby se akumuloval, roz
rašuje se. Okolnost, že kontrola není v rukou kapitálu,

. spíše svedectvím príznivým než naopak. Lidová masa
není vyvlastnována usurpátory, k premene ve spolecen
ké vlastnictví nedochází revolucí, nýbrž zvolna, priro

zeným procesem. Usurpátori jsou vyvlastnováni, kapitál
ení privilegiem nekolika, kapitalisty se stávají všichni.
á rod - s vet - stá v á set o v á r n o u, kde
e ln í k je a k c i o n á r e m a a k c i o n á r del n í

kem.

Marx nemel pravdu! Není propasti mezi kapitálem a
rací, nestojí proti sobe nýbrž u sebe, nelze jich rozde
ti. vývoj jde zcela jinak, než ve smeru »Komunistického
anifestu z r. 1848 nebo »Kapitálu«. Pretvorení vlast-
'ctví individuelního na spolecenské deje se prirozeným,
enásilným procesem. Pro t i t e o r i í trí dní h o boj e
t a v í set e o r i e s p o I u p r á c e.

Z galerie bank.
Živnostenská banka.

II.
cinky úverové inflace, grlinderství a prohnané speku
lace zasáhly hospodárský organismus pražský již na

fe 1872, tedy rok pred vídenským krachem. Lec opti
iStllus byl tak silný, že se po prechodných otresech
držel až do kvetna dalšího roku. Ponevadž zhroucení
rsu melo za následek pouze insolvenci asi SO návštev
u bursy, postupovala sice banka v bursovních obcho

ech opatrneji, ale v zakladatelské cinnosti, v úcastech
prumyslovém podnikání pokracovala ješte úsilovneji,
práve to byl koren zla.

Hospodárský rozmach byl tak veliký, že presáhl kapi
ové síly. Živnostenské bance prospelo, že nebyla ryzí
hodní banka, nýbrž také ústredím záložen a eskont

místem pro záloženské smenky. To byl bezpecný

druh obchodu, jenž neprinesl bance ztrát. Zvláštností
této doby jest, že se eskontují smenky pouze clenum t.
zv. ú ver n í c h s p o I k u nebo akcionárum. Pri Živno
stenské bance byly od pocátku dva takové úverní spolky
a to jeden záložen a jeden soukromníku. Clenové spolku
rucili navzájem za ztráty ze smenek svých clenu a mely
k tomu úcelu zvláštní fondy a pozdeji vázané vklady.
Spolky tyto pozbyly svého významu již pred válkou a
po válce se znenáhla likvidovaly; v roce 1924 již obcho
du neprovozovaly. Pri centrále bylo rozhodnuto je likvi
dovati již rok pred tím. V bilanci za rok 1926 není již
položky »reservní fondy úverního spolku záložen a sou
kromníku« ani vázané vklady úverníku. Tak mizí jako
prežitek doby zjev v pocátcích našeho bankovnictví
obecný a v úverových obchodech nepostrádatelný. vý
hodou pro banku byl zvlášte eskont záloženských sme
nek, které byly sice malým, ale stálÝm a bezpecným
zdrojem príjmu banky, zejména v kritických létech.
V prvním roce cinila kvota záloženských smenek z ce
lého eskontu 17'2%, dosáhla vrcholu v roce 1878 (37'S3%)
za deset let ciní ješte 18'79%, pak klesa trvale pod 10%,
od r. 1900 pod S%, až po válce mizí úplne. Císelne ciní
úhrn eskontu prumerne rocne do roku 1900 asi 4 mil. zl.,
pak asi 10 mil. korun. 'Útverní spolek cukrovaru pro fi
nancování tohoto prumyslu zrízen nebyl, nebot se pri,
hlásilo málo clenu.

Zajímavé jest s dnešního hlediska, že s pocátku bylo
povoleno bance prijímati v k I a d y jen na zúrocitelné
poukázky, nejméne na SO zl. znející. Teprve v cervnu
1871 bylo bance povoleno prijímati vklady na knížky .
Prirozeným vývojem klesl pomer vkladu na poukázky
k úhrnu na vkladních knížkách na nepatrný zlomek pro
centa, až v roce 1924 poukázky úplne mizí. Rok na to
však byly pro užší klientelu opet zavedeny a dokonce
roku 1926 dosáhly cástky S2% milionu Kc proti 1'8 mi
liarde Kc vkladu na knížky. Jejich obliba roste vzhledem
k nedostatku jiných zejména státních snadno realisova
tE.lných papíru.

Duvera v ukládání penez u Živnostenské banky ne
byla vlastne nikdy otresena, a proto císlice vkladu s ma
lými výjimkami nejkritictejších let 1873, 1884-1888, vy
tJ'vale roste. V prvém roce ciní úhrn vkladu 828.000 zL,
1880 již 5'1 mil. zL, 18906'9 mil. zL, 1900 40'S mil. korun,
1910 117 mil. korun, 1921 1145'8 mil. Kc a v roce 1926
1847'5 mil. Kc. Do konce tohoto roku se ocekává vzestup
pres 2 miliardy Kc.

Zato úcast Živnobanky na prumyslu prinesla jí v první
periode nejvetší zklamání a ztráty. Zúcastnila se horlive
zakladatelského ruchu již v prvním roce své cinnosti.
Zakládala Všeobecnou ceskou banku typu »Credit mo
bilier« r. 1879, Ceskou banku pro stavby a nemovitosti
r. 1871. provedla premenu strojírny Danek a spol. v akci
ovou spolecnost, financovala hned v prvních letech pru
merne 10 cukrovaru a nekolika desítkám cukrovaru a
jiných spolecnost~ poskytla danové záruky, koupila uhel
ny v Lomu, financovala Skrejšovského pri chabrusových
volbách 1872, zúcastnila se na stavbe železnice a posky
tovala i komunální úver (Praze 1872 v cástce 1 mil. zL).
Aby vyhovela spekulacní horecce. rozhodla se v kvetnu
1872 zríditi ve Vídni filiálku, která však byla prícinou
nejtežších ztrát. Vzestup Živnostenské banky má všech
ny známky prílišné duverivosti v nekonecný hospodár
ský rozmach. Na valné hromade v breznu 1872 se banka
rozhodla rozšíriti pusobnost na celou bývalou monarchii,
nebot se jí zdály puvodne urcené hranice pusobnosti
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stavenou vídenským ústavum. K tomu si opatruje pr
stredky rychlým zvyšováním akciového kapitálu, jen
v letech 1905-1911 vzrostl ze 20 mil. korun na 80 mil,
Další vzestup zarazily války balkánské a svetová.

Již ve válce se venovala banka úsilovne jen domácím
závodum a soustredovala se jen na ceské zeme s pro
gramem vedome vyhraneným: po válce n a c i o n a Ii·
s o vat do m á cíp r u mys I cili prevzíti jeho vedeni
a financování od vídenských a nemeckých bank. To se
zdarilo. Z války vyšla sice oslabena, ale mnohem méne
než kterákoli jiná banka (zejména nemecké) následkem
politiky s válecnými pujckami a dík soustredeni na do
mácí pudu. Nesporným náskokem pred ostatními banka·
mi byla i urcitost jejího programu; vedela, co chce a
za cím jde, mela nejstarší ceskou bankovní tradici a byla
rízena opatrnou, ale pevnou rukou, zatím co ostatní ban·
ky a to bez výjimky, pokud nebyly otreseny válecnými
ztrátami, tápaly na všech stranách, podléhaiíce inflacní
a grUnderské horecce nebo hledajíce nespolehlivé a ca
sto ostudné spojení se zahranicním kapitálem, po prí
pade jeho válecnými upíry (Castiglioni). •

Tradicní politikou Živnobanky je, že ve svém nejvlast.
nejším zájmu a prospechu venuje jen o málo více než
polovinu svých prostredku prumyslu a témer polovinu
ryzím obchodum depositním. Proto si zachovává nejvetší
likviditu bez ohledu na bilancní efekt a proto byla po
prevratu casto útocištem státní pokladny. Tato prísná
bankovní politika je beze sporu predností banky a zá
rukou jejích velkých zisku, ale má také své stíny, nebof
je nekdy príliš sobecká kde by obecný prospech žádal
neco jiného. Z tohoto duvodu byla provedena naciona
lisace prumyslu povrchne nebo nedokonale a nejvetší zá
vody (Škodovka, Bánská a hutní) byly cástecne pone
chány i cizímu kapitálu.

Nelze vypocítávati celou prumyslovou úcast Živno
banky, ale nutno aspon vytknouti získání vlivu na Ce.
skou Eskontní banku, takže jde vlastne o dvojústav s nej
lepším domácím prumyslem vedený stejnými obchod ni
mi zásadami. Zápasu mezi bankami v prvenství a jeho
žalostném konci jest se zmíniti oddelene.

Mnoho se debatovalo o tom, že stát delá vlastne fi·
nancní politiku Živnobanky, že Živnobanka mnoho zí·
skala vzhledem ke známým vztahum prvního financního
ministra republiky k ní.

Dnes je debata o první otázku zbytecnou, nebof sta·
bilisace zvítezila bez ohledu na osoby ministru financí, a
banky, které kalkulovaly s inflací, delaly vždy a všude
nejen u nás sebevražednou politiku. Na druhé strane j
jisto, že deflací získal nejvíce financní kapitál a že prvnf
úsilí nynejšího ministra financí se soustredilo na to, aby
stát vyprostil z podrucí bankovního kapitálu zaplaceni
nebo konversí krátkodobého dluhu. Státní bony a

kladnicní poukázky byly výborným obchodem pro všec
ny banky, nejlepším ovšem pro ty, jež mely nejvíce p

nez. V tom ohledu nebylo sentimentality. Vnitrní spoje
mezi politikou státní a politikou Živnobanky lze si
tušiti, ale težko prokázati, tolik však je jisto, že zásad
obou se shodují a že tradice Živ no banky je starší a uc
lenejší a že se v poválecném zmatku lépe osvedcila, n
podléhajíc politickým experimentum.

Po uzákonení danové reformy vznikl nás k o k Ž i
no b a n k y pre d o s t a t ním i zvlášte ostre. Je ne
vetší domácí bankou. Vedle 200 mil. Kc akciového ka
tálu, má 250 mil. Kc reserv, nejvetší smenecnou zásob
témer za 1 miliardu Kc, zatím co Národní banka so
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(Cechy a Morava) príliš úzké. Místo rozmachu však pri
šla katastrofa.

Prícinou vídenského krachu byl bludný kruh, do nehož
se dostala horecka zakladatelská a bursovní. Miliardo
vými emisemi byly financní síly ve státe prepiaty, a kro
me toho vyhánela spekulace kurs nesplacených akcií do
zá vratné výše, kde se nemohl udržeti, jakmile se pomý
šlelo na ziskové realisace. Všechny spolecnosti podporo
valy kursovní spekulaci s akciemi d i v i den d o vou
p o I i t i k o u, a ani Živnobanka necmila výjimky. Vše
chen cistý zisk se rozdeloval akcionárum a reservním
fondum se pridelovalo pouze povinných pet procent. Za
Jeta 1869-1872 platila Živnobanka 5, 8, 12, 15 procent
ze splacených akcií. Patnáctiprocentní dividenda za rok
1872 byla dosud nejvyšší dividendou Živnobanky. Na
mimorádné odpisy, na tvorení zjevných i skrytých
reserv se vubec nepamatovalo. Co se nevenovalo na di
videndy, pohltily tantiemy. Za první ctyri leta cinil zisk
celkem 1,279.103 zl., z toho se vyplatilo na dividendy
1,032.806 zl., na tantiemy 80.080 zl. a do fondu bylo vlo":
ženo pouze 77.325 zl. Proto nebylo z ceho uhraditi ztráty
z roku 1873 a v pozdejších letech. Tyto se vedly na po
vestném »conto sospeso« na strane aktiv 0), a bez ohledu
na bilanci vlastne pasivní se platila dividenda s výjimkou
iet 1885 a 1888 a tantiemy s výjimkou let 1873-1879
dále. Tuto neblahou bankovní politiku podporovala nejen
vláda, ale i zákonodárství, a porádek vlastne zavedl te
prve akciový regulativ z roku 1899.

Po vídenském krachu nastala dlouhá dvacetiletá k r i
s e a s t a g n a c e. Následovaly hromadne konkursy ne
bo násilné likvidace a fuse akciových spolecností, a po
slepé duvere v akcie prišla hruza pred nimi. Za kritický
rok 1873 vykazuje Živnobanka odepisovanou ztrátu
486.772 zl. a za leta 1873-1879 1,717.800 zl. cili tretinu
vlastního jmení a do roku 1890, kdy byla sanace banky
ukoncena, odepsáno na ztráty 2,843.000 zl. krome úroku
z vlastního jmení. Ponevadž na úhradu ztrát nestacil
bežnÝ výtežek, byl snížen v roce 1874 akciovÝ kapitál
s 5 mil. zl. na 4 mil. a v roce 1881 na 3 mil. zl. a zrušeny
filiálky ve Vídni, jejíž ztráta na spekulaci cinila 1~ mil.
Kc, v Prostejove a smenárna pri centrále v Praze.
V obecné hospodárské krisi byla banka nucena vesmes
v exekucních dražbách koupiti statky Skrejšovského,
Zbraslavice, Zruc (1878) a Iiodkov (1879) a cukrovary
v Domažlicích, v Mochove (1875), v Podebradech (1877),
ve Vranovicích (1884) a v Kr. Mestci (1885) a krome.toho
i jiné nemovitosti. Tak se jmení banky úplne imobiliso-

, valo a bylo štestím, že vkladatelé neztratili duvery a ne
vybírali svých vkladu. Ztráty se zvetšovaly držbou vel
kých položek akcií jiných podniku, kdysi draze koupe
ných a nyní silne znehodnocených. Všechny tyto tran
sakce skoncily nucenými prodeji statku Skrejšovského
i cukrovaru, omezením úcasti na prumyslu a miliono
vými ztrátami banky.

Vleklá krise byla prekonána pocátkem let devadesá
tých, kdy banka zvyšuje dividendu ze 4%' na 6% (1891)
a akciový kapitál ze 3 mil. zl. na 5 mil. (1892), na 8 mil.
1896 a na 10 mil. 1899. Po trpkých zkušenostech platí
banka jen primerenou dividendu 7% a vetší kapitály ve
nuje reservním fondum. Nová hospodárská konjunktura
nutí ji rozšíriti sít filiálek po všech vetších ceských me
stech, navazuje bankovní spojení i se Slovenskem a se
všemi zememi staré monarchie a úmerne roste i její úcast
na prumyslu. Nejduležitejší. je r o z hod n u t í banky
v roce 1909 stá t i s e vel k o b a n k o u na roven po-
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nepovídá. Protože pak nejmín 500/0 lidí se z toho
»dárkového« vydání udelá špatne - udelají - získav
še tak nekolikadesetitisícovou klientelu na »lepší« vy
dání, »dárcové« znamenitý obchod. A pri tom trouby
rozhlašují nezištnost jejich.

Suchá fa:kta techto záležitostí:
Nejaký pan Franzen z Dánska si zažádal pred ca

sem o nakladatelskou koncesi. Dostal ji. Na to, vypiav
hrud svou, zacal »rozdávati« starého Dumase.

Brzy na to se prihlásilo o koncesi dánské - vyda
vatelství Gutenberg. Návrhy referentu byly negativní.
Koncese udelena nebyla. Za: krátký cas, co firma na
hídla »zdarma« Balzaca a co jí zákazem policejního
reditelství nebyla vydávána (na základe neudelení kon
cese) korespondence, nahromadilo se pro ni na praž
ské pošte na 10.000 dopisu. Z toho je hmatatelne pa
tmo, kolik lidí dostalo chut na »knihy zdarma«. 
Ovšem fa Gl1'tenberg si brzy pomohla. ProvoZllje na
kladatelství na koncesi tuzemce pana Lebenhardta.

Do tretice všeho dobrého - zacal po Gutenbergovi
rozdávat Dostojevského i Decobru »Prítel knihy«, l.Q
tyšský (pf» príslušník CSR) pan Reiss a jeho spolec
ník Radzié. Koncesi dosud nemají, ale prý ji dostanou
co nejdríve.

Bylo by hloupé, kdyby nakladatelé delali povyk, že
že se vynorily - treba ze severu - konkurencní fir
my, které dávají knihy - rekneme - pri'Imerne
lacineji než nakladatelé ceští. Ale je nutné, aby
jako kulturní lidé se pripojili k mínení, jež je i míne
ním kruhu spisovatelských a otevrene predložila cte
nárum k úvaze asi následující fakta:

1. Vydavatelé »knih zdarma« nenabízejí své knihy
reelne, predstírají, že je dávají zdarma (na což nachy
tají nejvíce duverivcu), zatím co plat prenesou na jiné
položky, jež každý domácí nakladatel kalkuluje do
krámské ceny knihy.

2. Všichni vydavatelé »knih zdarma« brakují litera
turu volnou, za niž není treba platiti autorisaci: vý
jimkou je vydavatelství »Prítel knihy«, jež ve spou ·te
knih volných ohlašuje i nekolik málo, za než je treba
platit (Decobra). Vydávají vesmes knihy úplne zby
tecné, nebot všechna tato díla jsou na knižním trhu,
mnohá (Dumas, Balzac, Didkens, Dostojevský) i ne
kolikráte.

3. Preklady, pokud se dalo z vyšlých svazku zji
stiti, jsou špatné a takrka všechny anonymní, takže je
zrejmo, že knihy jsou vydávány bez nejmenší špetky
odpovednosti.

4. Tito »noví« nakladatelé expedují pouze primo,
precházejíce knihkupce.Kdyby obdobný systém mel se
praktikovat všeobecne, znamenalo by to vyhlazení sta
vu knihkupeckého ci odsouzení ho k pozvolnému zani
kání. Jaké by tím nastaly škody kulturní i národní
i národohospodárské (i když by knihy zlevnily o pro
visi knihkupeckou), bylo by zrejmo až tehdy, až by
nebylo knihkupcll, mezi nimiž je slušná rada opravdu
svedomitých a kulturne pronikavých lidí, prokázavších
dobré knize neocenitelné služby.

5. Podniky vydavatelu »knih zdarma« vážne ohro
žují ceské spisovatele. ebot znacný peníz, jenž by byl
jinak vynaložen na díla jejich, dostane se za knihy dáv
no již u nás v prekladech existující - dík reklame
- ::10 kapes zahranicních.

6. Sumárne ne proto, že budí zdání knih levnejších,
ale proto, že zaplavují tak dost již preplnený knižní

JTERATURA A UMENÍ

Knihy, ctenár a bluf.
i 'te jste si všimli, že už hezk)'ch pár t)'dnll se obje

vují v novinách velké inseráty, nabízející zadarmo
lého Dumase, Dickense, Balzaca, Dostojevského a
d už dokonce celá souhvezdí rllznotrpytných hvezd
jedinékonstelaci - od Flauberta až po Decobru.
»Dobrí prátelé« knihkupcu a nakladatelu zaplesali
,rdci a rekli si více ci méne potichu: ha, mor prišel
rás za hríchy vaše a zajdete bídne. Nebot - vla

tice v podobe Franzenu, Gutenbergu a »Prátel kni
Y«vzešla od severu a ve trpytu její pohasne vše, co
sud plálo na nebi 'Obchodu s literaturou. Co a kdo
užekonkurovati se verozvesty ze zeme dánské a 10
šské?Hle, tito knihy dá v a j í, zatím co hríšní ma
onári ceskoslovenští je doposud pro d á val i! Vae
'etis!

K?o ?ebyl pr.áve »dobr)~n: prítelem« a je zvykl)'
dlvat1 na veCl trochu kntIcky a rád jim sáhne na
rv, potrásl neduverive hlavou, a cta pozorne insert
'le, zjistil, že tak z a dar m o to prece není: nebot
i pánové se jmény cizincu žádali (treba že opatrili
é inserty hlucnou hlavickou k n i h y z a dar m o)
atýlek Kc 2'50 i dokonce také 7 Kc za »donáškL;.
rci, balné« - rOZllmí se za svazecek. To zjistiv,

vekkritický si pomyslil, to že by treba pan Kocí si
é mohl dát inserát K n i h y z dar m a stejne jako
rýkoliv jiný nakladatel a pak jen tak - en passant
v nem utrousit, že kniha je sice zadarmo, ale za kus
vin?vého papíru, do nehož je zabalena a za špagát,
ž Je prevázána, je nutno dáti úhradu tolik a

ik Kc.

..ek!er~·z t~~h lidí kritick~ch pripojil se k ohromné
1 tech, kten na ony »kmhy zdarma« dostali chut

byli ochotni »balné, donášku a inserci« honorovati
~ka avt?lika Kc, Kniha skutecne za cas prišla, sva
ek p~t1archový. na hanebném papíre, s tiskovými

ybaml,v preklade anonymním, špatne vytištená -
- z a dar m o, resp. za tech 2'50 Kc. Jen tak 

"t en passant - pak priložený ukázkový arch »vy
í luxllsního«, kdyby snad odberatel dal prednost

'ci úpravnejší. Ty lépe vypravené svazecky, opatrené
zv. »luxllsní« vazbou, dobrodinec darovati ovšem

íní, n)'brž je nabízí za náhradu 15-30 Kc. Zda to
také za špagát a za reklamu, verozvest od severLl

r. 01. Štorch-Marien:

etinu,má nejlepší prumyslový koncern a nejvíce vkla
(za2 milliardy Kc) a pri tom nejpríznivejší likvidi'tu.

Jejívývoj byl válkou zdržen. Jestliže se pred 20 lely
zhodlastáti se velkobankou v Rakousku, neopustila
'éhocíle ani dnes, státi se velkobankou evropského vý
amu. Nacionalisace prumyslu a sanace jejích nekte
chzávodu jsou k tomu jen prípravou. Pod jejím vede
mse chystá a již provádí koncentrace a nacionalisace
kolikavýrobních odvetví. Po zrízení východiskov.é bi
ncea v rámci zákona v stabilisacních bilancí lze oce
ávatijejí další rozmach, který se projeví i zvýšením
ciového kapitálu a rozhodujícím vlivem nejen doma,
brž i za hranicemi. ch.



PNtomnOSL

trh zbytecnými preklady na úkor ceských autOrLl - za
sluhuje cinnost trí zahranicních podniku odsouzení.
Stejne proto, že kazí úrovei'í a vkus špa'tnJ"rmipreklady
i špatnou úpravou svých »lidových« knih.

Obchoduje-li nekdo· solidne, ne m u ž e si udelat
z r o zdá v á ní obchodní systém. Prodává-li nekdo
solidní zboží po všech stránkách, musí za to zaplatit:
v našem prípade autorovi, papírne, tiskárne, knihari:
má-li nakladatel delat kulturní veci, musí mít i on
svou práci zaplacenu i knihkupec. A proto nikdo mou
drý nemLlže chtíti, aby se knihy dávaly - z a dar m o.

Vyhlašuje-li nekdo opak -- chce se buct ruinovat
nebo nemluví pravdu. V prípade »knih zdarma«
o.první prípad rozhodne nejde.

*
(P o z n. r e d a k c e. Uvereji'íujíce tento clá·n.ekjed-

noho z nejpodnikavejších našich nakladatelu, kterému
dáváme v meritu za pravdu, domníváme se prece, že
by naši nakladatelé meli vážne. premýšlet, nemohli-li
ty vykonat neco podstatného pro zlevnení knih. Zdá se
nám, že se príliš snadno smírili s myšlenkou, že knihy
musí být drahé, a že nemají chuti k hledání nových
cest. Snad akce cizincu, at už má jakékoliv zavržení
hodné stránky, je pohne aspoi'í k tomu, aby o tom pre
mÝšleli. Nejhorší je z v y k prodávat knihy draze.)

v
ZIVOT A INSTITUCE

Barbara:

Volná lás]{a a manželství.
Milá prítelkyne!

ptáte se mne na mé uprímné mínení o veCI, kteroujste ucinila témat,em svého psaní. Jsem rád, že
to nemá být rada, která, jak víme oba, je na štestí vždy
cky marná. l~eknu Vám, co bych rekl také každému,
na kom mi záleží a koho mám rád - rekl bych tedy:
ne.

Myslím, že byste se nemeli brát. A sice nemeli byste
sebrát práve z tech duvodLl, proc Vy si asi myslíte, že
byste se meli vzít. Dovolte, abych vysvetlil a cástecne
omluvili to, co ríkám. Opak toho, co je pravda, bývá
v lásce rovnež pravdou, a prosím tedy, abyste mi ne
brala za zlé mé osobní pravdy. Mluvím-li ponekud re
solutne, není to, že bych si pricítal zkušenosti, které ne
mám, .ale prece si myslím, že nekdy trocha instinktu a
pozorování se vyrovná zkušenosti. Jsem naprosto pre
svedcen, že nejvetším bludem a hríchem proti kráse ži
vota jsou lásky úredne autorisované a okolkované peti
korunovým kolkem. Píšete: » ... nevzít se je težko pro
mne a pro Prahu, stojí to zbytecnou námahu a prostší
je se vzít.« PremÝšlela jste o tom dosti? Verte mi, že
nemáte tak zcela pravdu! Co je to ta Praha? V tomto
smyslu jen ta její hloupost a malomeštství, a na to prece
dovedeme kašlat. Není vždy pohodlné žíti mimo bežnou
morálku, priznávám. Ale neco za neco, a láska by prece
byla ochotna k vetším obetem. Ta trocha odporu ke
konvencím, které nám nekonvenují, vyžaduje ovšem
úsilí, ale to není marne vynaloženo. Není to zbytecná
námaha, verte, i kdyby to bylo více než pouhé nepoho
dlí. Dnešní sociální stav udelal z manželství dvorní do·
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davatelství pro odvody a armádu, prohlásil je za jedí
nou užitecnou a proto prý mravnou normu lásky, a z té
to normy policie a klepavé baby udelaly oprátku, v níz
hodlají obesit všechny desertéry, kterí žijí po svém a
podle svého. A krásná lidská láska zdá se verejnosti
jakousi básní bez známých pravidel, príliš svobodného
mohutného rytmu, krásou, která byla by proklate svud·
ná a nakažlivá, žárem, v nemž se, Ó hrL1ZO,nepocítá ani
se zachováním rodu, rodiny, majetku, dedictví a státu.
Myslím, že opravdová láska je projev života, básen
srdce, kdežto manželství podle obcanského zákoníku
prícící se našim tužbám a vkusu, je obchod a pojištov
na lásky, dobrá pro bezcharakterní slabochy. Jsem pre
svedcen, že manželství a láska se vylucují jako den
llOC. Kdybyste si precetla paragrafy manželského zá
kona (jak jsou hnusné D, souhlasila byste se mnou.

Neríkejte, že to, co tu vykládám, je romantické, uto
pické, chlapecké a vyctené z knih. Ano, najdete podob
né mínení v knihách; pripouštím, že nekdy jejich auto
ri jsou trebas podezr.elí, ale co na tom, je to tak prostá
pravda, jako když v knize ctete vetu: pršelo. Zdá se mi,
že manželská láska je humbug a nesmysl, protože man
želství legalisuje všechno, co se prící vkusu a citu lásky.
Komunismus má jiste pravdu, ztotoži'íuje-li manželstv'
s prostitucí. Je to vskutku podobné rešení spolecen
ských nesrovnalostí a nemá nic spolecného s láskou.
Manželství ovšem poskytuje širší pole milostnému úpad
ku a neomalenosti. Protože každá ooravdu. mocná
»solidní« (v našem smyslu) láska je ~eprítelem dneš
ního mravu a stavu, je tato láska na indexu, je proná
sledována a ucine'na tím nepohodlím, težkostí a náma
hou. Ale i s nepohodlím, težkostí a námahou muže pV
ce jenom láska ušlechtilých a volných lidí zustat ušlec
tilá a volná. Volná láska, která je dnes nám zakazová
na pod trestem na štestí nepríliš krutým - vyobcován
ze spolecnosti - je jediná hodná našeho citového ži
vota. Pri troše dobré vule, pri troše úsilí není nutn
zadávati a zaprodávati její volnost a hyzditi její ja
nost. Znám radu lidí, kterí dovedou klidne a proste
krásnel žít mimo pitomý zákon. A dovedou-li to oni
proc bychom to nedovedli my? Takové dobré príklad
kazl špatné mravy. Je to vzpoura velice užitecná.

Vím, že uznáte všechny šnatné stránky manželství,
že manželství, na které snad pomýšlíte, nemá být v ni
cem tím dnešním ohavnJ"rm manželstvím, s nímž b
melo spolecnou jen formalitu na radnici. Ale prosí
Vás, jaké dnes rnllžete uzavríti manželství, než to dnev
ní ohavné manželství? Nechtejte, u certa, reformova
manželství svým manželstvím. Pokus by se nevyplati
Takové reformované manželství je teprve težké a o
tížné, to by si snad mohli dovolit jen milionári, a ti b
to nedelali. Myslím, že milenci nepotrebují niceho kr
me své lásky, a pošetilý život sveta je príliš nevyrušu'
Ale manželé, aby si mohli zachovat neporušenost lásk
co by tu všechno potrebovali, ale už marne. Není ra
no dáti se ošálit mnohými závideníhodnými štastný
manželstvími mladých lidí, které známe. Mel jsem n
jednou prílditost všimnouti si v takovém domne
štastném manželství leccehož, ceho si ani dotycní pos .
žení nepovšimli, a rekl jsem si, že to blaho je kulha
a že jim to jejich štestí pranic nezávidím, protože
náhražkou, draze zaplacenou a podmínenou jenom ot
pelostí a resignovaností.

Uvedomuji si plne, jakému pohodlí a jakým nesn'
zím je vystavena láska na svobode, a jak tyto nesn'
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býti samozrejmým, že touží po veliké blízkosti, a pn
padá mi cestn)'m úkolem vydržeti tuto blízkost slušne,
cestne a beze lží ve chvíli, kdy jí dosáhnou. Pripajá mi
povinností cloveka pracovati na sobe a nepoušteti své
nervy na procházku, a myslím, že to je povinnost kaž
dého cloveka, i když je samoten uprostred ctyr sten,
tím spíše, žije-li s nekým. Myslím, že každý vztah Vll
bec dojde k hranici, kdy je dvema lidem težko zustati
spolu a kdy se dovedí, je-li to vubec možno. To po
znání dostaví se jiste v každém vztahu, at v manželství
nebo ve volném pomeru. Vnitrní schopnost vzájemné
uprímnosti, cestnosti, laskavosti a uznání nezáleží pre
ce na tom, jsme-li oddáni. Znám léta a léta trvající trap
né, lživé volné lásky, kde o svobode a o vzájemné úcte
není reci, kde jeden druhého vystavuje smešnosti býti
podváden a nevedeti o tom, kde navzájem si oba lžou
docela podle vzoru »hnusných manželství« a kde o krás
né lidské lásce není reci. Naopak znám lidi mnoho let
oddané, kterí klidne, tiše a dt'1stojne žijí vedle sebe bez
pletek, lží a zbabel)'ch, utajených erotických pomertl,
bez romantiky ututlaného a podvodného milování a bez
urážlivé lhostejnosti návyku. Tvrdím, že pouh)' fakt
oJdavek není naprosto s to, aby zmenil povahu dvou
lidí, jejich statecnost ve snášení všedností, jejich smysl
pro povinnou, kamarádskou solidaritu k druhu, jejich
nechut lhit a jejich cestnost v nepohodlnosti založit
SVLljživot na otevreném a poctivém slove. Myslím, že
problém každého vztahu je velice prostý: b uer d o s t i
s t a tec n Ý a u mej v zdá t i set o h o, P o
cem u žne t o u ž í Š, ne bob u cf d o s t i st a
tec n Ý a z rek n i set o h o, poc e m t o u ž í š
- jasná, pekná forma slibu do budoucna, vetší než sli
bu horoucí lásky,

Neverím tedy, že by manželství dovedlo lásku zni
cit. Verím však, že ji mMe uchránit. Je sice pravda, že
žaly a radosti všech lidí jsou si podobny jako vejce
vejci. Všichni se bojíme smrti a zmrzacení, všichni
jsme štastni, máme-li úspech, a trpíme, zradil-li nás
nekdo. Ale mimo tyto bolesti mime ješte každý své lo
kální a naprosto ne menší trápení. Tato malá trápení
vYrLlstají ze zvykli našeho okolí. V Carihradu je snad
pro ženu velmi ponižující chodit bez závoje a v Praze
je pro ženu težké zastavit SI!:' v deset hodin vecer
u Prašné brány. Skutky nežijí samy o sobe, ale ve vzta
hu ku zvyklostem. Bez techto vztahu jsou ovšem na
prosto nevinné. Žíti ve volné lásce není samo sebou ani
hrdinství, ani zbabelost, nýbrž docela prostá, obycejná
vec, jejíž zákony zdaru závisí práve od naprosto jiných
veci. Ale zvyklosti kolem nás ucinily žen e život ve
volné lásce trpkým. Žije-il muž ve volné lásce, nabývá
zajímavosti a pritažlivosti podle techto blbých zvyku
našeho malomesta. Žena tím v ocích sv)'ch malomest
5k)'ch blížních ztrácí na cene. Nemluvím o detech, kte
ré by v takovém vztahu trpely, a nevím, je-li cestno pro
dospelé a silné lidi jen k vLlli sv)'m názorum dovoliti,
aby trpeli maliccí a bezbranní. Žíti ve volné lásce je
tedy jen jednostranné hrdinství a snad je lehké prinést
je, ale melo by b),t težké prijímat je. Žena má vždycky
težší život než muž. od prírody je jí souzen. Žena rodí,
žena rychle stárne, žena se trpce bije o veci pro muže
samozrejmé. Vystavit ji ješte tomuto boji znamená snad
žádat na ní víc ~ež na sobe, a nevím, je-li to mužné.

Ale opravdu by bylo možné žádati toto malé hrdin
ství na žene, ba bylo by možné žádati i na muži, aby
prijmul tuto obet, kdyby stála za to. Kdyby opravdu
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éna doléhají na ženu. A prece mohu s r}-ejlepším
domím ríci, že to prece jen není tak strašné, a oc
víje postavení ženy, o to bude síla náklonnosti jejího
ha vetší, aby jí byla nápomocna. Je radno dokonce

ti pfednost újmám, nepohodlí pred pohodlím, které
se prícilo citu. vkusu a rekl bych i studu.

Tak, to, co si myslím, povedel jsem nejdelším dopi
, kter)' jsem kdy napsal. Nevím, jestli je to to, co

te si prála slyšet. Verte, že budu vždy rád, kdyby se
i necím podarilo udelati Vám radost, a rmoutím se,
to tímto nesmysln)'m psaním nebude. Utešuji se, že
a máme volnost neodporóvati poznané pravde a ne

rati v úvahu to, cemu neveríme. Váš

MLljmilý príteli,

opravdu ie nesrnyslné žádati rady na prátelích, ne
užeme-lise jimi ríditi. Na všechny moje otázky vlast:'

e neodpovídaje, vyložil jste mi názor na manželství.
vrhujete je naprosto a tím neprímo odpovídáte na
ázky, které jsem Vám kladla. Tvrdím, že manželství
jedinou formou spolecného života dvou lidí, jedinou

ormou, která jim usnadiíuje život a zarucuje klidnÝ a
sný vztah.

Predpokládám, ž,~neml~1Vímeoba o lidech, kterí man
elství považují za lécku, do které druhého polapili, at
erotick)'ch nebo z hospodárskS'ch dllvodll. Mluvíte
nás, o sobe, O mne a o našich kamarádech, a nejmenší

lušnost.kterou cekáme od sebe sam)'ch, je, že nehodlá"
e nikdo jiste nikoho veznit proti jeho vuli. Ostatne
když je obtížné rozv~lzat manželství podle našeho zá
ona, i když je tento zákon pln tyranie k nejprostším
'dsk~'l11právum a i když jsou snad skutecne lidé, ne-
.t)'chající se využíti ho ve SV{:ljprospech. trebaže ne
ou mezi námi a tr,ebaže my to lle jsme - nepovažuji
Testo za menší pouto pro slušného clovcka žíti volne
nek)'ma nemyslím, že by byl méne k svému druhu vá-
án pouhým faktem spolecné lásky a tich)Tm slovem.
teré dal, než zákonem. Dokonce za dnešních okolností·
y byl vázán snad i více. Nechci tedy mluviti o roz\;o

decha obtížích, které jsou s nimi, ale o manželství sa
ém a sice o manželství vážných, dospelých lidí, pJ.-ne

vedomých,že k lásce je treba vzíti na sebe alespoií ta-
ové povinnosti, jako k cemukoli jinému na svete.

ješte predesílám, že mluvím o lidech, kterí nemyslí,
líbajícese poprvé, na obtíže rozchodu, na všelijaké ob
íže závazného jednání, n)'brž kterí oba docela posi

time si prejí ztlstati spolu - a rozhodují se jen o for
me. kterou se to má stát.

Predevším jsem presvedcena, že manželství není titul
rotického vztahu, overeného na radnici a verejností,

D)'hržže manželství je jen V}'vojový stupei'í vnitrního
ztahu vzájemné lásky, ku kterému nutne musí každá

láska dospet, vydrží-li déle než dva, tri roky, lho
tejnn. jst.e-li odd5ni 'neLo ne. Z prvého kouzla ne
n;'mosti prichází clovek cloveku blíž a blíže a vchází
kou7lo známosti. Poví'dacky o sevšednenÍ. o zvyku a

lho,tejnení pripadají mi príliš ponižujícími, a pokusy
cinit se cloveku rafinovane neznám)Tm zdají se mi prí-

IŠ ne\ kl1sné a romantické. Podstata manželství není
pr'it)'nkl1 a manželské smlouve, ale v pravidelnosti

tykll, Vf.' spolecn}Tchstarostech, v delení se o peníze a
;Íci,a ta pravidelnost nastane ihned, jakmile se se

námí dva lidé vzájemne se svým životem. Zdá se mi



Andraško Ruda.

Sociální pojištení a osobní ot:lzk)T.

Predvídatelné následky konfesijních škol byly by tyto:
1. Financne znamenalo by zrizování zváštních škol pro deti

ruzných vyznání i bez vyznání ohromné zatížení rozpoctu stát·
ního i rocpoctll obecních.

2. Obcanská snášenlivost by velmi utrpela isolovanou a jed·

m;strannou výchovou, pcstující již od detství dogmatické ve·
domí, že je jen jedna pravda a jen jedna mravnost a to ta
»naše«.

3. Kdo zná povahu církevních škol a ráz bývalých škol kon·

kordátních, dovede si predstaviti, jak by ve školách úplne ovlá·
daných tou ci onou církví snadno nabylo prevahy pestování cír·

kevní formální zbožnosti, katechismu, liturgie, církevní historie
a p. nad reálným a positivním poucením, nezbytným pro prak·
tické vzdelání.

Stací jiste tyto tri okolnosti, ac je jich více, abychom se roz·
hodne priklonili k požadavku státní, demokratické a ve vecech
náboženských zcela neutrální školy, která si uložila výchovu pro
cel e k a ponechává vnitI-nimu životu rodinnému výchovu cí·

tení a smýšlení náboženského, politického nebo jakkoliv jinak
subjektivního.

Aktuelnost nebezpeci: Zatím lidovci nepodali návrhu zákona,
což je jim jejich vlastním levým krídlem (»Cech«) casto jizHve
vycítáno. Ale pracuj Í na nem a získávaj í pron náladu v pred
volebním boji. Zkušenost nutí, abychom podání takového zá·
kona nepovažovali za absolutne nemožné v dobe politického ob·
chodování, kdy se kulturní hodnoty velmi lehkomyslne smenují
za hmotné zisky stran. Pres to neveríme, že by ke konfesijním
školám mohlo dojit. Neveríme, že svedomitý predseda vlády by
k tomu mohl dáti souhlas. Vidíme v tom jen t. zv. »maximální

program« strany lidové, v jehož splnení sama. jen nepríliš ver!.
F. V.

Školská otázka.
Pane redaktore!

Je otázka školská skutecne tak vaznou, že je treba svolávati
manifestacní sjezd pro demokratickou národní školu?

S prosbou O odpoved Váš

• v
OTAZKY A O DPOVED

Vážený pane redaktore,

dovoluji si obrátiti se na Vás s prosbou o vysvetlení. Není

sporu o tom, že úcelné a cílevedomé sociální pojištení, které bylo
u nás zavedenO', má v široké verejnosti mnoho neprát't1. K nej
castejším výtkám patrí, že je príliš nákladné, že mnoho z casto
velmi težce zaplacených príspevku spotrebuje na správní výlohy
a pojištencum dostává se jen zbytku a to s krikem a nadávkami
úredníku, jako by tito poskytovali soukromé presenty.

Mnohé z techto nárku zdají se oprávnenými tomu, kdo vidt
nákladné paláce nemocenských pokladen s úradovnami prepy.
chove zarízenými, než jsou úradovny bohatých bank, a hemžíd
se úrednictvem nastrojenym presne dle módního journalu.

Otázka úrednictva nemocenských pokladen je pak zvlášte na
menších mestech publiku platícímu príspevky nejvíce trnem v oku,
a dovoluji se ptáti:

I. proc berní reformu a reformu správy musí provésti státnf
úrady bez rozšírení poctu personálu a proc nemocenské pokladD1

tam, kde mely dríve 2-3 úredníky, mají jich nyní IOkrát tolik

skutecnast svatby zprafanavala lásku. A zde se nejvíce
mýlíte. Cítíte-li patrebu uchránit sebe a ~vau lásku
pred protivnau verejnastí, uciníte nejlépe, aženíte-li se.
Jen tak zvané tajné a prata zajímavé veci budí zveda
vast. Chcete-li, aby všechna akna byla absazena párem
zvedavých ací, když jdete kalem, chcete-li svau milau
vysadit žádastivému vyptávání všech známých a dych
tivým pahledum neznámých, chcete-li, aby Vaši kama
rádi psychalagisavali da nekanecna O' všech drabných
událastech vašeha živata, chcete-li se zkrátka státi ter
cem pazarnasti, žijte tedy ve valné lásce. Slušnému
claveku je však abtížna býti stredem pozornasti, ne
zavdává-li k tamu prícinu nejakau zásluhau. Buditi ta
.1ik razruchu jen sv)'m privátním živatem nevydrží ni
kda dlauha, jaka by asi' nevydržel chaditi nahý mezi
ablecenými. Jakmile se však razhadne aženiti se, pra
delati dacela klidne malau praceduru zasnaubení, snat
ku, blahaprání a padabných nesmyslu, shledá se se svau
láskau, kterau vydal, jak Vy ta nazýváte, verejnasti na
paspas, tam, kde ji práve chtel míti: tatiž v úkrytu.
Tak kanvencní je myšlení lidí, že nepredpakládají ni
kdy padivn)lch, zajímavých a kauzelných vztahLl mezi
mužem a ženau, zarazujíce ihned addaný pár do rad
všedních pribehli. Je mažna blahoreciti kanvenci, ale
span na malém meste. Jen s její pamací získáváme si
výhady velkamesta: býti nepazoraván. Mluvíte-li však
o zprafanavání nejpadstatnejšíha citu claveka, lásky,
mel byste tamuto citu apravdu padstatnému a živatne
i živelne tVLlrcímu pripisavati více maci a méne kreh
kasti. Jak ubaze vypacítatelné byla by lidské srdce,
kdyby mela anemeti, zhrubnouti a zpohadlneti nekalika
na radnici pranesenými frásemi!

Namítnete mi jiste, že jevím málo chuti dakumen
tavati svá presvedcení skutky - panevadž víte, že prá
ve jaka Vy a jaka spausta jiných pavažuji oddávací
obrad, jak je dnes, za kamedii. Ale práve zde ta vezí:
nemyslím, že padstata jakéhokoli revalucionárství po
zLlstává ve vnejším pomíjení kanvence. Kanvence je na
prasta bezpredmetná, zhrautí-li se její padstata, a ne
adstraníme nikdy padstatu adstranením kanvence. Kaž
dá vec na svete má svoji kanvenci nebali SVLljsym
ptam, a bajavati prati ní znamená klást abkladky na
cela, razpálené hareckau pri nemaci, kde je treba ope-.
rativního zákroku. Neprála bych si nikdy být v radách
lidí, kterí se zastávají práva chudých násilnau ušpine
nastí a nechtela bych vllbec nikdy patrit mezi ty, kterí
vnejšími znaky dakumentují cakali vnitrníha. Pravda,
v mém názoru je mála hrdinství, ale prativí se mi býti
hrdinau tak lacina! Nemahla bych se niceha damýšleti
na sVllj výkan, kdybych se vydala klatbe lidí, vždycky
bych mela nepríjemný dajem, že se navlas padabám
tem umelcllm, a nichž se ví, že jsau umelci jen prato,
že nosí cem)' širák a nestríhané vlasy. Jsem príliš pre
svedcena a hadnate vecí a sabe, než abych spatrovala
svabadu, kterau miluji vášniveji než cakoli, v tam, že
admí tnu dáti se oddat. Jsem príliš presvedcena, že
k svabade se dachází nik0'li pomíjením, nýbrž vykaná
váním p0'vinnastí, a príliš jsem si vedama, že pavinnast
není ta, ca se nám z vnejšku .ukládá, nýbrž ta, ca si
ukládáme sami, než abych davedla veci tak bezvýznam
né, jaka jsau addavky, prirknauti talik duležitasti :1
vlivu. Tvrdíte-li tedy Vy, že v manželství není mažna
slušne eraticky žít, tvrdím, že i ve valné lásce je mažna
žíti neslušne. Vaše Barbara.
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setitisícavých, ba stotisícových platech patrí da ríše bájí. Ostat
ne obdobne jako úredníci státní mají také úredníci pokladenšti
platavý zákon« - svoji kalektivní smlauvu, kterau si muže

každý opatriti a vypocítat z ní, kolik který úredník po kolika le
tech má ve své kategorii platu.

3. Vysoké správní náklady. Dalo by se ríci, že skoro opak je
pravdou. Z vybraných príspevku pripadá - zase podle státistiky

min. sac. péce na správní náklady 12'61 %, z toho asi dve tretiny
t. j. as 8% z príspevku na služné. U soukramých pojištoven ciní

jen osobní náklady kolem 30'% zaplacených prémií, takže ze
srovnání vycházejí nemocenské pojištovny velmi cestne. Pocet

personálu se zákonem o sociálním pojištení zvetšil vetší mírou
jen relativne., ježto se pokladny slucovaly. Ostatne pripojením
pojištení invalidního a starobního k nemocenskému vzrostla

agenda dvojnásobnc a musil se pocet úrednictva zvetšiti; ac se
tak nestalo v pomeru príslušném ke vzrustu agendy. Konecne
i na maximální pocet úrednictva jsau predpisy, nebOl smí pri
padnouti jeden definitivní zamestnanec na lOOOpojištencu i s je
jich rodinnými príslušníky.

4. Paláce nemocenských poj1"štoven. Znacný pocet !lemocen

ských pojišfoven postavil po prevratu vlastní budovy. Kda však
zná, jak se pred tím úradovalo v nedostatecných místnostech
(mnohde na pudách a v místnastech sklepních) pochopí, že to
byla nutnost. O palácích dá se mluviti jen v nekolika málo pru

myslových strediscích, (jako Praha, Brna, plzen). V techto prí
padech šla o pajišfovny, cítající 30 až 80' tisíc pojištencu, a vy
budovány byly vedle úradoven hotové lékarské kliniky s ambu

latarii zubními, svetlo-, teplo-, elektro-, mechano- i vodo-léceb
nými, ba i poradnicemi. Že se tata ambulatoria zarizovala se

všemi technickými vymoženostmi, muže zazlívati jen osoba
predpojatá, vždyf šlo prece a zdraví desetitisícU. Vytknouti by se
dalo, že se nestavely pouhé cinžáky, ale hledela se i na. architek
tonický zevnejšek, a že se vedle úradoven a ambulatorií stavely
také byty. Na amluvu posledníha možno uvésti, že se stavelo se

státní podporau a ta byla udeíena jen tehdy, když urcitá cást za
stavené plochy byla venována bytovým úcelum.

Chtej jsem býtl strucným, ale musíte praminouti, vážený pane
redaktore, že se nepodarilo vmestnati odpoved na tolik rádki't,

kalik m~l dotaZ.
Znamenám se s projevem úcty a dekuji ješte jednou za umož

není adpovedi.

Vážený pane redaktore!

Priznám se hned, že Záhreb je má stará láska. Sel jsem do

Jihoslavie s chutí pres stíny, které jGem tam videl a na nichž
nejsme vždy bez viny. zustal jsem jí veren. A vrátím-li se tam
nekdy, nepujdu zpet nerad. I chápete, že clánek p. Oto Storcha
Mariena mne zabole1. Nejvíc proto, že je hodne pravdivý.

Slavanská vzájemnast je citlivá a jemná vec. Hladce se q nf
havorí v oblacích, težší je v prízemním živate. Reálnast svrbí. A

když jsme tedy u charvatskéha prablému, budiž mi dovoleno
priložit nekolik chladných obkladll na harká cela. Jako cloveku,
který mel rád.

Belehrad i Lublan zacaly se chlubit "Ceskoslavensko-jih0610

vanskou ligau«, ale Záhreb astychavc mlceL Když liga zakotvila
i v menších mestech, pocal žárlit. Posléze povolaní cinitelé po
kUllili se také o takovou ligu. Rokavala se pri caj ích, ohledá-

My a Chorvati.

JaroslaV] Brodský.

*
V Luhacovicích, 18. zárí 1927.

Nemajíce sami bohužel dastatecných znalostí o tam, dali jsme
aše otázky jednomu z ci:Jitelu nemo~enských pojišfOven, aby

ne odpovedel a abháj il dnešní systém. Dostali jsme tuto ad
"ed, kterou Vám predkládáme:

není predepsána pra nastupující úredníky nemacenských
laden, kterí dostávají vysoké, státním úredníkum s predepsa

vzdeláním neúmcrné platy, žádná predbežná kvalifikace,
yž pokladny prijímají lidi bez kvalifikace, ba i takové, kterí

neschapnost byli jinde propušteni a nemahli se nikde
ytit?

3. kdo rozhoduje o prijímání takavého množství nového per
ált! a o tom, že se dO' nem. pokladen nedostávají lidé s ja-

'msi predbežným vzdeláním, lidé pracovití, úslužní a proste

oví, kterí by soc. pajištení neuvedli ve psí?
Prosím Vás, pane redaktore, a laskavé uverejnení a znamenám
\"ám v úcte oddaný

Vážený pane redaktare!

Dekuji Vám za príležitast, kterou jste mi dal, bych mohl od
povedeti na výtky, cinené sociálnímu pojišteni, ci vlastne nema
cenských poj ištavnám.

Otázka pomeru verejnosti k saciálnímu po'jištení zasluhovala
by nekolika delších úvah, protože naše verej nost není dosti do

bre informavána, ba ze sociálníha pajištení doví se namnoze jen
O vysokých prý platech úredníku a O' palácích nemocenských ]J<)

jišloven.
I. Vzdelání a kvalifikace úredníkt~. Jest pravda, že cást úred

aíku nemacenských pojištaven pastrádá formálního vyššího
školskéha vzdelání. N ezauj ímaj í-li vyššího postavení k práci
namnaze mechanické - ha též nepatrebuj í. Jsou tu však lidé,
kterí prvšh školou života a prirozené své nadání vlastní pílí a
tudiem zdokonalili na talik, že mnozí z nich predstihnou i in

teligenci škalskou. U nás, žel tomu, panuje ten "krásný« zvyk,
že a m e r i c t í selfmademani se v cítánkách kladou za príklad,
ale truhláravi neb holici, který u nás svoj í zásluhou dovedl se

propracavat, muže každý - jakmile se mu stal nepahadlným,
pripomenouti s príhanau jeha bývalé remeslo.

Nemají-li ve vetšine prípadu úredníci poj ištoven stredoškal

skéha vzdelání, není mažna ríci, že nemají kvalifikace. Defi
nitivním úredníkem muže se státi jen ten kda absolvaval neko
Iikamesícní kurs, kde prednášejí úredníci ministerstva sociální

péce, profesori, lékari a úcetní odborníci, u nichž musí se po
tom podrobiti odborné zkoušce. Je - pravda - také koukol
mezi pšenicí, ale nemá se ta generalisovat. Také všude tam,

kde se na kaukol prijde, se bezohledne vytrhává.
O tom, že úrednictvo nemocenských pojištoven velmi dobre

obstálo pri zavedení sociálního pojištení, nekalikráte ve svých

projevech se zmínil tvurce matematicko-pojistné cást zákana,
univ. prof. Dr. Sch6nbaum. Také predseda revisúí komise
\Jstrední saciální poj ištovny, doc. Dr. S~aboda (mimochodem

recena príslušník strany lidové), konstataval, že jen pohatovosti
administrativního aparátu nemocenských poj iŠfOven lze deko
vati, že z2kon o ,sociálním pojištení byl proveden bez vetších
administrativních obtíží.

2. Vysoké platy úredníktl. O tech se tradují prímo báchorky.

echme proto mluviti pouhá úrední císla. Ve statist'ice mini-
terstva sociální péce o nemocenském pajištení v roce 1923 (vy

dané v r. 1926; pozdejší není dosud vydána) je tento výpocet:
na jednoho zamestnance pripadalo prumerne rocních požitku

19.217 Kc«. Snad tato na vyvrácení stací. Mnoho zde asi mluví
vis!. Úredníci nemocenských pajištaven aprati státním úred
um maj í dosud rodinné prídavky; ale povídání o mnohade-



vali se prátelé našeho národa ve všech vrstvách, lepilo se to
trpelive a s láskou. Ale když se naši prátelé sešli, shledalo se,
že patrí k zatracene protilehlým politickým táborúm a krehká
stavba se zrítila. Nebot dlužno uvážiti, že politické stranictví
se tam vyhrocuje podle všech zákonú jihu. A tak zatím co mezi
Srby a Slovinci se pracovalo dobre, Záhreb byl místem nevdec
ným.

Založil se kurs ceského jazyka v Záhrebe. Ze všech slovan
ských recí získali jsme nejvíce posluchacú. Kolem t1riceti. Po

tom následovala ruština a skoncilo to u polštiny jedním poslu
chacem. Snažili jsme se vzájemne poznati. Ale když jsem jt1d

nou z kursu doprovázel dceru chorvatského profesora, velmi
inteligentni úredníci, svcrila se mi se svou bolestí: '»Což vy,
Ceši, mát'e se z ceho radovat, máte svúj stát, vládnete si sami.

Doma jste! Ale my, Chorvaté! Máme svúj domov nekde? Jed
noho otroctví jsme pozbyli a do druhého nás zajali! Za Ma
r;arska nebylo dobre, ale ted je hur! A není vyhlídek na zlep

šenÍ. Ovšem, vím, vy sympatisujete jako všichni Ceši se Sr by a
nás nechápete.« Gospodjice, vál tenkrát' jug a rozdýchal se vlahý
vecer, ale vy jste to povedela tak zoufale smutne, že zacalo zábst.

Jaká tragika, že událost, která chtela být osvobozením, jím po
dle vás není! Jaká tragika, že nechcete videti domov v dome
bratra svého a že tolik duvery prinášíte svým neprátelltm. Go
spodicno, nehnevejte se ale vy jste podivni Slované - - - i
když priznáme omyly vlády!

Byl jsem na návšteve u dámy, která patrila k prední záhreb
ské spolecnosti. Ta mi durazne a rozcilenc vykládala, že Chor
vaté nejsou Sldvané, a zaplat prý pán búh za to, tOl že by byli
v pekné spolecnosti, s takovými cikány nechce mít nic spolec
ného. O panujícím rodu vyslovila se tak, že to nelze tlumocit.
Ptal jsem se rozcilené dámy, kam Chorvatky tedy zaraduje. ZÚ
stala odpoved dlužna, vcdouc, že by toho bylo prespríliš. Ale
jak snadno se cítilo: Mezi Germány! Ovšem její rodina pochá
zela z Rakouska a osobne sn,\d na to mela právo. Ale kolik ta
kových lidí mluví jménem Chorvati't a Chorvatska! Jak dlouho
si ješte praví Chorvaté nechají vstrikovati tyto injekce do svého
tela od lidí všelijakého pllvodu. Zda-li pak si uvedomují, jak

pomerne neveliký Záhreb je internacionální. Ale ano, oni se tím
dokonce chlubí. - - -

Mládež? Inteligence? Znal jsem syna z ceskochorvatské ro
diny, který studo~al v Praze na - nemecké universite. Prý

z jazykových dllvodú, nebot mu ceština púsobila obtíže! Jemu
- synu ceského otce a chorvatské matky. Ale ovšem tento aka
demik cítil se oprávnen informovati své krajany o živote v re
publice. Ocima nemecké university. Výjimka to není. Reknete
I',umernému chorvatskému inteligentovi, že Záhreb je již
Balkán, a urazí se. Ale povezte mu, že je Záhi'eb elegant'ním
predmestím Vídne, a stiskne vám vdecne ruku.

Chorvatský »Sokol«? Zatím nám ješte nechtí odpustit, že
uznáváme a spolupracujeme se »Sokolem jihoslovanským«. A

zlobí se na nás, že jsme Srbofily. Ale necht nám verí, že se
tešime na chvíli, až budeme moci býti jedine jihoslovanofily.
Pokud se v hlavním meste Chorvatska pokládá ješte ncmcina
za rec horních desetitisíc, pokud inteligence koketuje hlavne
s Vídní, pokud se záhrebská spolecnost dívá s despektem na, své

vl2stní vojsko a hlavnc na dt'l.stojnický sbor, hlavnc proto, že
tento liec.hce pimpr1áctvín: napodobit rakousko-uherské lajtnanty,
potud je težko "e ruzehrát, potud je nutno verit s opravdovými
;!lGrvatsk);mi vl"stenc; v lepší pi'íští, ozbrojit se trpelivostí a
hlavne pripravovat výmenu generací.' Monarchie otrávila nás

všechny. Ale at se nikdo nehnevá, tvrdíme-Ii, že Chorvatsko
jiste patrí mezi kraje, kde toho jedu prosáklo' nejvíc. Zeme
v rekonvalescenci. Stejne jako Slovensko" Ale obé na ceste
k lepšímu, to veríme.

A Ceši? Nás charakterisuje príhoda, která se kdysi dole dlou-
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ho tradovala. Jednalo se v Belchrade o obchodní smlouvu. Pred
seda ceskoslovenské delegace pronesl krásnou, opentlenou rec

f redseda jihoslovo.nské delegace odvetil strucne: »Dobro, braco!
Ljubav za ljubav, ali sil' za novce!« (Dobre, bratri! Lásku za
lásku, alt1 sýr za peníze.) K tomu je dlužno jen zatleskat. I od
nás a hlavne od nás. Po všech zklamáních pricházejí do SHS

stále naivní lidé, domnívající se, že jakési mlh.ave slovanské
naóšení a jakási neurcitá bratrská láska postací, aby se našinec
nasytil a posléze i zbohatl. A zatím obé - definováno pod zor·
ným úhlem všedního dne - znamená: pracovat houževnateji

než doma, b);t príkladem a dobre representovat národ. To astat·
ní bude nám pridáno. Neapoštolovat! Nevyvyšovat se! Zmizet

spíš v prostredí, ukrýt se do zálohy a poiorovat.
Lázenští hosté, to je jiná kapitola. Myslím, že jsme si nejvíc

ublížili v r. I923f Výhodný kurs koruny (I :3) lákal vše k jihu.
V Lechách se vypravovaly pohádky o jadral1ské láci. Lidé, kterí

nikdy ani nesnili O<Adrii, kterí si neuvedomovali nic o své od·
povednosti pred cizinou, kdy venku, za plotem, má být každý
takovým malým konsulem nebo vyslancem svého státu, rozjeli

se. Vzpomínám si na nechutné skupiny našich krajanu, kterí 
zmuchláni z vlaku a s batochy - loudali se záhrebskými uli

cemi, prohlížejíce v}'kiady. Tito lidé jeli do ciziny prohlížet ve
\')'kladcch puncpchy a faj f1:y. Pri cemž hluceli docela ncsever
sky. Každý kloucek je poznal: »Evo, Ceši idu.« Nebo ještc hM:

»Gledoj, Pémci!«
A u more? Proišli jsme tehdy Sušak, Bakar, Kraljevicu, Crik·

venicu, Se1c, Noví a potom na italské strane Rjeku, Abbazii a
Lovranu. Všeobecne se naríkalo, že našinci príliš šetrí. Zastaly
se nás tehdy záhrebské »N ovosti« a Pribicevicova »Rijec",
tvrdíce, že Ceši nejezdí na J adran flámovat. Byli jsme jim Z:l

to vdeCni. Pres to' umet udelat' útratu na pravém místc (pokud

lze) a umet šetrit na pravém míste je také umení, kt'eré u nás

teprve pozvolna zraje. Co však nejvíc zarmucovalo, byla ne·
vychovanost. Ta se nekupuje. Zatím co Nemci, Madaru, Po
láku, Italovi stacilo kynout rukou a ríci klidne nekolik slov, aby
byl rychle a dobre obsloužen, naši premnozí krajané totiž vynu
covali krikem, hubováním, rozcilením, mrzoutstvím. A jak málo
prípadú stací, aby se sevšeobecnovalo. A nebylo vždy pravdou,

že naši lidé dávali zpropitné nepatrné, ale oni toto zpropitné
neumeli podat. Všiml jsem si malého polského úredníka, jakým
prostým gestem dával svuj dinar. Toho u nás nebylo.

Záver? Pres to, co jste cetli a slyšeli, jedte na jih, budete-li
mít možnost. Chata vás navštíví sama se sluncem. Budete-li

bm žíti déle, poznáte, kolik dobrých a vlivných prátel tam
máme. Ale ješte tOl není vetšina. Já osobne, kdyby mne tam

osud znovu zanesl, pujdu tam rád: Mé rádky psal zájem o bílé,
chlubné mesto, jehož žilami ješte neprobíhá stoprocentní slo
vanská rev.

V Hamburku, dne 4. ríjna 1927.

Vám hluboce oddaný
Oldrich Pech.

NOVÉ KNIHY
Dr. Marie Opocensldt: Slovenika uhersllých listin v domácím,

dvorním a státním archivu ve Vídni v období let J2-13-1490.
Vydal »Orbis« Praha XII., Fochova 62. Za Kc 12'-. Tento
druhý svazek publikací archivu ministerstva zahranicních vecí

jest zacátkem pokusu provádeti systematický soupis slovenik
v zahranicních archivech. V}'sledkem sedmimcsícního studia au

torcina jest práce seznamující nás s obsahem listin, týkajících
se jakýmkoliv zpttsobem dcjin slovenských k tomu úcelu pripo
jena jest cást soupisová -- a objasnujících provenience techto
listin.


