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Co by bylo, Ildyby ...
II.

S trana
státoprávne pokroková
že už dávno pred válkou se

mela tedy to štestí,
držela maximálního
programu a že potom válkou byl ten program splnen
do posledního puntíku. Veru, znacný duvod k hrdosti.
Štestena šla tak daleko, že udelala i úkol z pilnosti:
státoprávní program pocítal s' Rakouskem,
dostali
jsme však dokonce státní právo bez Rakouska. Uznejme loyálne, že státoprávní pokrokári mají jakési právo
vystupovat v roli zasloužilých proroku. Není nic príjemnejšího, než preme-li se s nekým o neco dlouhá léta
a potom dojde na naše slova. Je videt nekolik státoprávních pokrokáru, kter)'m se zatocila hlava nad tím,
že meli pravdu, a ze samé pýchy tropí hlouposti.
Myslíme-li na ono vítezství, jehož se událostmi dostalo státoprávnímu programu, napadá nás pragmatistická definice pravdy: pravda je štastná náhoda,
která se prihodí myšlence. Státoprávním pokrokárum
.e jejich vítezství proste prihodilo; jako se prihodilo,
mohlo se i neprihodit; nikdo nemuže tvrdit, že ho
dobyliz vlastní síly. To, že jsme na konec státní právo
dostali, naprosto nebylo v)'sledkem práce strany, která
mcla státní právo v programu: na to byla ta strana
príliš malá a nevšímaná. Její vliv byl nepatrný. Národ
nehyljí veden. Myš rodila a ohromná hora se narodila:
každý vidí, že tato myš nemohla porodit tuto horu.
Kdyby vubec nebylo státoprávne pokrokové strany,
byli bychom ovšem samostatnost získali také. Ale dík
i za dobré prorokování. Opet mne napadá pragmatistická formule: je užitecno mít »nadpocetné pravdy«,
takové myšlenky, které se jednou mohou uskutecnit.
Státoprávne pokroková strana uchovávala pro národ
jednu z takových nadpocetných pravd. V Rakousku
.otva by byl mohl celý národ jíti nekompromisne za
touto myšlenkou; ale v príhodné chvíli nadpocetná
pravda ožila a hodila se do situace jako mec do pochvy.
Ponevadž státoprávní pokrokári nevedli národ, nemohla se mu jejich myšlenka státi neblahou ani
v prípade neprízne osudu. Meli ten význam, že verne
trežili jednu z vedlejších možností. Bylo výsledkem
nesmírne vetších prícin a událostí, než na jaké mohli
dosáhnout státoprávní pokrokári, že vedlejší možnost
e na konec stala možností hlavní. A i kdyby celý
národ se byl sešel v státoprávne pokrokové strane,
nebyl by mel možnost zaríditi veci podle své vule:
musilo se dríve mnoho pohnouti na celém svete.
Nevím presne, s jakými úmysly vydává Viktor Dyk
své »Vzpomínky a komentáre« a co jimi chce dokázat.
Je u nás velké hádání, která revoluce mela vetší význam, zda domácí ci zahranicní. Zdá se, že Dyk by
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chtel v ocích verejnosti
mácí. Píše aspon:
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pomoci vážnosti
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revoluce do-

»Psát o zapomínallém, lépe receno u mlc o van é m boji
zdá se mi potrebným;
tato kniha chce aspon trochu vyrovnat ncpomer, kthý je u nás mezi zpracováním p o s led n í
f á ze osvobozenského
boje a m~zi tím, co pre d c h á zel o
a pod min () val o tento konecn)' boj. Delníki'lm poslední
hodiny nezdá se oportunním, plýtvati slovy o tech,
kdož
pracovali pred nimi ... Vidím velikou mravní škodu v názoru, který redukuje vznik samostatnost'i
na využití kon,
j unklury »osvobodite1i«.
'

Verím, že Dyk me! se svou knihou nejaký takový
úmysl, jak)' výslovne ohlašuje, ale zdá se mi, že potom
na ncj behem psaní pozapomnel. Zrídka je pozorovati,
že by autor napsal neco pak naprosto jiného než za1l1),šlel. Prostá fakta jsou tato: 1. Dyk slibuje napsati
knihu, která ukáže a ocení v)rznam trvalého domácího
odboje: 2. Dyk však napsal knihu, která je od pocátku do konce vycítáním, že u nás skutecného vnitrního odboje nebylo, a že ten, kdo opravdove se držel
idey samostatnosti, byl odsouzen vésti samé prohrané
kampane.
Jemyslím, že by se našel jeden jecliný ctenár, který by byl ochoten uznati, že se autorovi jeho
úmysl povedl. Zajisté, Dyk muže ukázati na sobe a
ješte na trech, ctyrech, peti svých prátelích, že usilovali udržeti ideu samostatnosti. Ale jinak celá kniha
je jedin5rm dlouhým žalováním, jak osamelí byli on a
jeho prátelé a jak se svými myšlenkami žili v národním
prostredí jako Robinsoni. Nehlede na úmysly, které mel
se svou knihou, je nucen konstatovati, že myšlenka
státní samostatnosti byla »ideou. pro prevážnou vetšinu
politikLl aktuality pozbyvŠí«. »Oficielní politika naše,«
praví, »politika vetšiny národa po nicem tolik netoužila
jako po smírení s Nemci a vyrovnání s Vídní.« »vývoj
speje k státoprávní resignaci, k uložení státního práva
k ledu.« Aby vylícil svou náladu cloveka, který bloudil
po vlasti s myšlenkou svobody, cituje cizí básen:
» . . . vzal j sem vak a vyšel do vecera
Však nadarmo, vše spalo . . . Adieu!
A nyní bloudím, jsem tu rodák cizí,
na cizí padnu polomrtev zem ... «

. . .

Takovéto lícení je ovšem po certech málo schopno
vyrovnati nepomer mezi duležitostí, které se prikládá
»poslední fási osvobozenského boje a mezi tím, co predcházelo a podminovalo tento boj«. Ackoliv Dyk vzhledem k svému nynejšímu postavení v národne demokratické strane si ukládá askesi a odpírá si uvésti práve
ty nejzajímavejší a nejplamennejší polemiky proti positivní politice, které psal proti dru Kramárovi, prece
nicím neprispívá k revolucní rehabilitaci Kramáre a
oficielní predválecné polittky. A zdá se, ·že zejména
v Kramárove
prípade by byl ochoten špendlíckem
hrabat.
•
Ceská politika tedy byla nerevolucní
a nestátoprávní. To nejlepší, co státoprávní Dyk muže vzhle209

dem k ní ríci, je: milovat vás nebudu. Kde tedy skrývalo se to, co predcházelo a podminovalo zahranicní re··
voluci Masarykovu? Prý v literature a v lidu. Zde
opravdu bylo více než mezi politiky. Ale bylo to
v tomto prostredí obsaženo jen skryte jako elektrina
v jantaru nebo ohen v železe: musil nekdo prijíti a
tríti nebo bouchati, aby vyskakovaly jiskry. Ponevadž
nikdo dlouho nepricházel, ani dobré oci toho mnoho
nepozorovaly.
Myšlence samostatnosti
»dostalo se
opory v urcitých svízelných dobách tím, co nekterí
zovou náhodou, jiní Prozretelností«:
tedy náhoda nebo
prozretelnost - jenom ne cílevedomá vLlle, pevne pamatující na poslední metu. Pokud se týká snah po
samostatnosti pred válkou, nepozorujeme ani v Dykove knize v ceském prostredí více než soukromé a
neurcité plání, které nebylo vedeno ani živeno a které
pohasíná, než došlo na jazyk nebo se vlilo do rukou.
Dykova rehabilitace tedy rehabilitací není.
Nekonstatuji to s radostí, ale jako fakt. Nikdo neiná
radostne cuchat a trhat své vlastní hnízdo. Nikdo rozumný, myslím, nemohl by verit, že naše osvobození
bylo dílem nekolika osobností, byt sebe zasloužilejších. Sám Masaryk, jenž je dosti rozhodný determinista, nemá ovšem v úmyslu vystoupit s takovýmto
pojetím. Kdyby nebylo v ceském národe tech utajených a nedosti se projevujících snah po osvobození, nebylo by bývalo konec koncu ani co osvobozovat. Dyk
mluví dosti opovržlive o konjunkture; ale jen priznejme
poctive, jak to bylo: zvítezili jsme, ponevadž konjunktura byla pro nás. Nebojme se toho slova. Všichni
tvurci jsou do jisté míry konjunkturalisty:
musí umet
využít podmínek a ne pracovat proti nim. Rolník,
který má absolutní snahu vypestovat obilí, rídí se pri
tom konjunkturou rocních pocasí. Politik, který chce
osvoboditi malý národ, musí se rídit svetovou konjunkturou. Kdybychom si byli treba v r. 1904 rekli, že
hned zacneme a neustaneme, dokud nezískáme samostatnosti, byli bychom bývali jako rolník, který v prosinci chce mít žne.
Ano, bohužel i národové, nejsou-li to náhodou Irové,
jsou konjunkturalisté.
Irové stáli za svou samostatností za každého pocasí. Ale má-Ii kdo snahu vážne
pochopit povahu našeho národa, musí si hned od pocátku uvedomit, že my jsme neco docela jiného než
Irové a že nám schází galská krev. Jsme národ, který
jednou pro vždy z tech ci onech duvodu uveril v pomalý vzrust a tajné, ale neodolatelné zrání. Dyk, jako
všichni romantikové, jen nerad dává konjunkture, co
její jest. Byl by mel rád už r. 1906 ceský národ tam,
kam se dostal r. 1916-, uprostred prestavování Evropy.
Kdo za to muže, že radikalismus národa se probudil,
až když byla konjunktura pro radikalismus? Že národ
se choval mírne v dobách, které radily k mírnosti? A
kdo za to muže, že nelze vždy presne oddelit mírnost
od ospalosti a malátnosti? Už Rieger rekl, že národ
primitivní se spíše hodí pro delání revoluce než národ
kulturní. My jsme dlouho byli vedeni k tomu, abychom
celou svoji vec postavili a založili na vzdelání. Zásadní
revolucionári by meli kárat buditele a Havlícka a Palackého, kterí nás zavedli na tyto cesty; meli by kulturnost pocitovat jako okovy na pažích národa. Kultura ciní rozmyslným a váhavým. Ne, nebyli jsme národ revolucní, dokud neprišla konjunktura. Kárati to
je jako kárati rolníka, že nesije, dokud nedovolí po210

casí. Vytýkat Havlíckovi austroslavismus by bylo jako
hanet Karla IV. za to, že nebyl socialistou, což se
bohužel stalo.
Titul voj á c i l' e vol u c e rincí ovšem vždycky
daleko lépe než voj á c i e vol u c e, a tak muže Dyk
pocítati se sympatiemi vznetlivých myslí. Dnes, kdy
známe výsledek našeho sporu s Rakouskem, vypadají
vojáci evoluce trochu blamováni. Chtel bych ríci, že
neprávem. Nezapomínejme na tu duležitou okolnost,
že nyní už známe výsledek; neodpírejme porozumení
tem, kterí meli to neštestí, že se musili rozhodovat ve
chvílích, kdy výsledek nebyl ješte znám, ba kdy se ani
ješte nevedelo, že pujde o nejaké katastrofální rozhodování. Doba, která ví, jak to dopadlo, nedovede si už
ani predstavit všechny nesnáze a pochyby doby, která
nemohla vedet, jak to dopadne. Státoprávním pokrokárum vyšla karta. Predstavoval by si príliš jednoduše
svetové deje, kdo by soudil, že tato karta musila vyjít.
Ne, vedle tohoto výsledku byly možny výsledky jiné.
Vítezství dohody nebylo nikterak predurceno; už jiný
výsledek první bitvy na Marne byl by patrne dal zcela
jinou podobu celé válce. Pak by zase vojáci revoluce
vypadali blamováni, a nad touto zemí by se nesla jako
oficielní národní moudrost památná a nad kov trvalejší
slova dra Kramáre: všechen radikalismus je zamrzlý
tón z Prášilovy trouby. Není treba míti mnoho fantasie, abychom pochopili, že pak by negativní politika
byla ubohým papírovým mecem; jdouce za ní, dobrovolne bychom se vydávali do lví tlamy a sami bychom
zahazovali ten zbytek vlivu, který by nám ješte zustal;
bylo by nám proste diktováno. Dyk proti tomu má
vážnou námitku, kterou nechci zamlcet: kdyby zvítezilo germánství, nepomohla by nám ani positivní politika, a poslali by s positi-vní politikou k certu práve tak
dobre jako s negativní. Gut gebruJJt, Lowe. Je težko
si lámat hlavu s tím, co by bylo, kdyby. Ale tolik je
jisto: s radikální a negativní politikou byli bychom rozdrceni naráz a zbyly by jen naše kosti, aby z nich snad
jednou povstal nejaký mstitel, který by možná také nepovstal. Positivní politika naopak dala by celému procesu vleklejší ráz, a v tragických situacích získal mnoho, kdo získal cas. Musili bychom se snad vrátit k nejskromnejším politickým methodám z dob buditelu; ty
.ovšem nemohly být negativní ; byli bychom musili, ae
je to trapno ríci, desetkráte vyhozeni, po jedenácté se
cpát do dverí, pred námi zavíraných; národ v neštestí
nemá na vybranou, a hrdosti se nejlépe darí mezi národy mocnými; byli bychom musili hlavne získávat cas
a spoléhat na vývoj. Thermopyly, v nichž bychom
všichni najednou padli, byly by ovšem pathetictejší;
ale stredoevropští
národové více milují život než
pathos.
Viktor Dyk veru nemá težkou úlohu, ukazuje-li slabiny ceské positivní politiky v Rakousku. Byla slabinami obsypána jako neštovicemi. Ale prostá pravda je
asi ta: byli jsme v takové situaci, že jsme se dopoušteli chyb, at už jsme delali politiku positivní nehl)
negativní. To je pravdepodobne osud všech lidí, kterí
jsou v težké situaci. Negativní politika nebyla by bývala mela slabin méne.
Býváme všichni v zajetí nekterých doimu z mládí.
Dyk zdá se býti fascinován bourlivým prosincem 1897.
Je to psychologický problém: nevím, šel-li by cestami,
jimiž šel, kdyby nespatril onoho prosince. Nemuže za-

menout na prosinec; stále se k nemu vrací; zdá se, že
má pohrben velký kus své osobní historie. Tehdy
zdálo,že chladná kura obycejného rakouského života
byla prolomena; ukázala se živelnost ceské ulice; nad
rahou se vznášel lehký pach revoluce; instinkty národa ožily; národ zdál se nalézati pudové mládí;
>vidím ji jako dnes, vidím ji, ulici z roku 1897, dnes =izelou, mrtvou. Její cást, její nepatrný zlomecek, úcastník
všech jejích deju a =en,
myslil jsem její myšlenkou a
její pud byl mým pudem. Taková je její myšlenka, poloiit neco mezi vcerejšek a zítrek, zamezit osudné se v ž ív á n í všeho, co znamenalo pro nás cizí, neprátelský, nebezpecný živel.«
.Prosinec 1897 se vzdaloval, ale nezmizel. Byl to blesk
v temné noci, osvetlil na okamžik naší temnotu a v naší
vzpomínce zustalo dlouho zvláštní to svetlo. Ne, nebyli jsme
p o prosinci tací, jako pred ním...
V décne vzpomenme
všech ran; ruc nás tolik nebudilo k životu.«

Dyk dosud nese v sobe opojení z prosince. Tenkrát
se uprostred demonstrací a pt'itek s policií ukázalo, že
CO stojí, muže se také hýbat, a co spí, muže se také prodit. Dyk by si prál rozšírit náladu z prosince 1R97.
po celé pozdejší ceské politice; chtel by jí dát užívat
všem ceským politikum. Ale ukázalo, i Dykovi se to
ukázalo,že prosinec byl ilusí. Krátkodobá injekce:
>Prijeli hasici a byla to pro ulici podívaná jako kterákoli; vždy je poutavo bežet za hasici. MyŠlenka se za·
vrhla, zápal ochladl, sen rozplynu1. "P-íkali: jdete domu.
Ríkali to ti, kterým ulice duverovala.
Kdyby byli rekli:
umrete, bylo by možno umrít, ale nebylo prý proc umírat ...
Myšlenka se zavrhla, zápal ochladl, sen se rozplynul: zbylo
tu jen stanné právo, ohlašované za hlaholu trub a vírení
bubnu.«

Kde jste, vzrušení dnové? Co zbylo z tebe, mesíci
vrelých lidí v chladné prírode? Prosinec nemohl ceskou politiku obrátit na jiné dráhy: stacilo stanné
právo, a jiných drah pojednou nebylo. Ceská politik.!
nemohla vystacit s prosincem. Bylo treba neceho pro
všední dny: byla to drobná práce positivní politiky, tak
malicherná tem, kdož meli v uších hlucení prosincové.
Porobený národ musí umet strídat své methody nebo
i rozbije hlavu. Musí volit mezi politikou positiv'1í a
negativní, podle toho, jak co slibuje. Negativní politika je hríchem v dobe, kdy možno positivní politikou
zí kat vliv na vedení státu. I malý vliv je lepší než
žádný. Vidíme, že také Nemci v ceskoslovenské republiceprestali spoléhat na katastrofu a šli obst:;.rávat
vou vec cestou positivní politiky. Nevím, proc Ceši za
Rakouska bývali by meli být hloupejší. Priznejme pri
tom, kde má Dyk pravdu proti positivní politice. Nelze
míti všechno najednou; positivní politika ubírala národu krepkost; v nekterých lidech snad i vyrušila národní sebevedomí a odhodlanost, ucíc je nikdy nesrouteti s mysli naši malost a vše, co z toho vyplývá. N eu li tomu ani lidé jako Kaizl, který se v letech devadesátých tak exponoval pro positivní politiku jako
sne pred válkou Kramár. Je nekdy trudno císt dopisy, které psal do Cech jako ministr. Pozorujete, že
« nich pocíná mizet ten prízvuk, jaký musíte žádat pp
Boveku,jenž ješte nerozmenil národní vedomí na drobpenízky parlamentní taktiky ve Vídni. Ríká tomu:

»Ted je doba pro jemné politické umení a hru.« Jen
a~l s.e nestal príliš jemným politickým umelcem!
Plse-h:
»Chceme dokazovat, že to s Nemci sice nejde, ale s námi
také ne? Chceme tím vyzývati rozhodující
kruhy, aby konecne pr~ce radeji povolily silnejšímu,
t. j. Nemcum?« -

tedy s tím mužeme souhlasit ješte dnes, kdy js')u Ul
dávno mrtvy ty spory. Ale Kaizl podlehl positivní politice více než se slušelo. Když šlo o to, aby byl Husuv
pomník postaven na Staromestském námestí, rozhorloval se: »To je cirý nesmysl a skutecne jakási provokace.« Byl by mel za dostatecné pro národní cest, kdyby pomník stál na Malém rynecku. R. 1898. píše Skardovi: »N á l' o dní mli s t u m vložte na srdce, aby té
Cerné Hory nechali; vždyt je to proti pánu bohu, ted
nám delat neprízen a neprátelství pro takovou malickost.« To už není tón, který by odpovídal vnitrnímu
sebeurcení národa. To je príliš mnoho jemné po1iticl\f~
hry, a ztráCí se v ní národní mužnost. A dále:
)lN á rod

ní

I i s t y«

delají nejvetší hlouposti,
práve
pálí ... , ale kde to na nejvy~,
ších místech nejvíce bolí. To je ta zlorecená balkánská politnka, kde proti vlastnímu státu každý bosenský prebehlík
nepo cernohQrský utri nos je brán v ochranu.«

y oboru, kde nás to nejméne

To jsou už prolákliny positivní politiky. Jsou to
t6ny, jakými se pred válkou ozýval dr. Kramár. Mnozí
lidé nedovedli spojit patricnou míru positivní politiky
s neméne patricnou mírou národní resistence. Kaizl
potreboval vrátit se z Vídne domu. Pak sám priznal:
»Cítil jsem to ve Vídni zase, jak na nás ta Ví.len
tlací; musíme se vždy doma zase vzprímiti, aby nám
ty hrbety príliš se nezkrivily.«
Positivní politika mohla býti dobrou methodou;
ale tam, kde prestávala býti nástrojem o stávaL! se jediným duševním obsahem, bylo snad aa míste jako lék
trochu státoprávního radikalismu Dykova druhu. Utápejí-li se odpovední politikové cele v p:lt1amentní taktice, není treba horekovati nad tím, na jde ·li se nekdo,
kdo jim, byt drsne a romanticky, pripomene první a
poslední veci národa. Pres to, kdyby se zase vrátily ty
casy, bylo by ješte jednou nutno se rozhodnout v Rakousku pro positivní politiku proti té negativní, kterou
doporucovala státoprávní frakce. Dyk muže dnes z výkladu vítezne usuzovati, že negativní taktika byla by
správná; katastrofa byla by našla celý národ ve vedomém odporu. Ale výsledek ukazuje i neco jiného: positivní politika neoslabila národ do té míry, aby se v rozhodné chvíli nenašel. Vzchopil se k takovému odporu,
jakoby byl provádel negativní politiku po celá desítiletí;
mohl se však pri tom opríti o tu silnou posici kulturní,
civilisacní a administrativní, jíž dosáhl behem let positivní politiky. Mužeme se tedy ptáti v tom sporu: co
jsme ztratili positivnípolitikou?
Získali jsme jí, co nebylo možno jinak získati; negaci jsme také našli, když
jí bylo treba. A dnes, v samostatném státe, je jasno, že
je dobre, máme-li v žilách jistou dávku positivní politiky. Nevím, jak by to dopadalO' a jak by zejména Dyk
byl spokojen, kdybychom se byli vychovávali jen
k negaci.
Tak celý národ. Ale byla u nás i politická frakceViktor Dyk ji ovšem nemá rád a také v této knize venuje jí neprívetivá slova -, která dovedla se vždy
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IktomnosL-v pravou chvíli držet positivní nebo revolucní politiky, a která ani neházela hrách na stenu, ani potom
nelila vodu do ohne. Obávám se, že vzbudím Dykuv
hnev, reknu-li, že to byli realisté. Žádná z cesk)"ch
stran nerekla tak jasne a na plná ústa, že chce delat
positivní politiku, jako práve realisté: po sociálnÍCh
demokratech už nikdo nemluvil o státním právu tak
provokativne jako oni. Dyk praví o realismu, že cinil
núrod vlažn)'m; podívejme se na to podle výsledku:
když prišla rozhodná chvíle zápasu o samostatnost,
neukúza1i se realisté jako vlažní, nýbrž jako horcí.
Žúdná jiná strana nedodala procentuelne tolik VUdCll
:l pracovníkll cinné revoluce jako tato.
Masaryk sám je skvelým príkladem strídání positivní a revolucní politiky: hyl positivní v dobe, kdy
ncco jiného by bylo pošetilostí, a revolucní ve chvíli,
kdy neco jiného by bylo zbabelostí. Muž, který o státním právu dlouho mluvil po sociálne c1emokraticku
éhladne. zagitoval na konec plJ1 sveta pro toto státní
právo. Tehdy teprve se pochopil správne jeho pomer
l~nemu: pokládal vnitrní sílu národa za duležitejší než
vnejší prestyž. Ostatne, i Masaryk v údobí positivní
politiky nadelal svým odporováním
zlému a proste
tím, že šel za svým charakterem,
Rakousku vÍCe
evropsk)Tch nepríjemností než všichni radikálové dohromady. Delal to, co má delati rozumný muž: choval se v chvíli nerevolucní nerevolucne a v revolucní
revolucne. S rostoucí blízkostí katastrofy, kterou podrobne sledoval, stával se stále více oposicním. A když
mnohý voják revoluce zustal v civilu, stál tento voják
evoluce ve zbrani. V »Svetové revoluci« takto lící svuj
vývoj:
»byl jsem prohlašován
nevylécitelného
pacifistu a idealistu - ve skutecnosti,
v 5vém nil'ru jsem válku ocekával,
a již pred atentátem, ale bál jsem se konecného rozhodnutí,
že letI svou oposici proti Rakousku
a rakušantsví
budu
musil' dokázat skutkem;«
Z<1.

od pocátku své politické dráhy jsem kolísal mezi loyálIlostí a odporem k Rakousku; proti Palackému jsem
vyslovil presvedcení, že miHeme být samostatní, sesílí-li v Evrope demokracie a V)TvOjsociální: pozdeji
ou. r. 1907 byl jsem lepším poznáním Rakouska a dynastie hnán k oposici; byl jsem pro úcast ve vláde,
ale byl bych jí užíval k reforme administracní praxe
v ceském duchu; byl jsem vždy pro politiku kulturní,
nestacila mi politika poslanecká; mne šlo o to, »odrakouštet ješte v Rakousku na celé cáre«; forma vládní
i stát byly mi v tom podružné; radikalism se mi zdál
více dráždením než bojem opravdovým; když uhodila
hodina, nebyli to moji odpllrcové, kterí udelali cin.
Vskutku, proc realisté a nikoliv radikálové ze zvyku, proc ne státoprávní pokrokári stanu li v prvních
radách revoluce? Byl to následek myšlenkové prevahy
realistu. Jen Masaryk byl za hranicemi schopen formulovati revolucní program, prijatelný svetu. Státoprávní p0'krokári se starali pouze o politiku, realisté
chteli predevším obrodu národní povahy. Masaryk
pochopil, jak vyspelý a zdatný národ každým pohybem
uvolnuje svá pouta. Staral se o to, aby nám bylo pomoženo, i kdyby nám politika nedovedla pomoci,
byl presvedcen, . že na hrudi vnitrne silného národa prasknou švy každé sverací kazajky. Na realistech sam)'ch se to vyplnilo. A proto v cele revoluce
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stanuli ti, kdo prý cinili národ vlažným, a ne ti, kterí
už dávno foukali do ohnícku národního odboje. Bylo
to proste vítezství kvality, zásady to realistické.

NARODNI

HOSPODAR

Pred mezinárodní hospodárskou
konferencí.

V álka
jako anarchistické nicení hodnot ciní se zodpovednou za hospodárská zla, kterými. svet trpí.
Proto cílevedomá a tvorivá spolupráce jako protiklad
války má prinésti nápravu. Tot v zásade idea mezinárodní hospodárské konference, jejíž zahájení dne 4.
kvetna t. r. v Ženeve bude tudíž pacifistickým cinem
prvého rádu.
1 ji od pocátku provázejí klasické obtíže každé mírové práce; jejím znakem dosud jest ostýchavost pred
vztýceným celem války: nebude konferencí státu a vlád,
nýbrž jen konferencí hospodársky významných jedincll;
nehudou na ní uzavírány mezinárodní smlouvy ci cos
podobného, nýbrž pronese se jen »soukromé mínení«.
Má se tím zaruciti jakás takás volnost projevu, nebot
státy a jejich zástupce by takováto cílevedomá mírov;l
cinnost príliš zavazovala ...
Mezinárodní hospodárská konference nemuže míti - jak patrno - okamžitých praktických výsledkt'l.
Vždyt rány války se nezacelí projevováním »soukromých mínení«. Nezamestnanost, prumyslové krise, snížení kupní síly obyvatelstva se všemi pruvodními zjevy
potrvají zajisté i po konferenci, a sami clenové konference opetne se zúcastní doma oné úzce nacionální hospodárské politiky, která jest casto jen mírnejší formou
pokracování války. Pesimisti celého sveta budou míti
opet jednou príležitost snižovat vše, co dnes zaseto,
hned zítra se nesklízÍ.
Mírová práce jest však práce trpelivých optimistll.
Ti dívají se na to, ceho lze docíliti, klidne a kriticky.
Doufají,
že mezinárodní
hospodárská
konference,
i když zklame ty, kterí od ní ocekávají konkrétní rešení dnešních mezinárodních hospodárských problému,
jako snad škrtnutí mezispojeneckých dluhu, likvidaci
reparacní otázky a buhví co ješte, prece posílí nadeji
onech, kterí verí v pokrok, který se nemerí na mesíce,
nýbrž na desítiletí, a kterí vlastní cíle konference hledají a nalézají hloubeji.
Vyslovme se však zretelneji. Národní hospodárství
žije a vyvíjí se v rámci více méne prospešných státních
zákonú a právních institucÍ. A jsou mnozí, kterí tvrdí,
že jen pr0' tuto specielní zákonnou úpravu lze o nejakém »národním hospodárství« vubec mluviti. Svetové hospodárství - a máme snad jeho existenci jen
proto ješte dnes popírati? - postrádá dosud právního
rámce a vyvíjí se tudíž dosud príliš rllznorode, samorostle a neorganicky. Práve takovýto vývoj jest vlastní
prícinou všech onech zel (prohibicní cla, zákazy a omezení dovozu a vývozu, reglementace a monopolisace
obchodu, nestálost celních tarifu), které konference má
léciti, zel, spáchaných vetšinou válkou, která práve
s vet o v é m u hospodarení natropila nejvíce škod, a
to casto též prílišným a krátkozrakým
podtrhováním

~tomno~
"ležitosti státní sobestacnosti.
Mezinárodní
hospodár, konference - tal((')vá, jakou by si ji nejaký idea. ta predstavoval a jakou snad ji bohdá jednou uviÍme - mcla by se tudíž zabývati uzákonením
závaz)'ch norem, kterými by se mely ríditi ve svém vzájemém styku jednotlivci i státy. Konference
však, která
sejde v Ženeve, není než konferencí
prípravnou.
jab hude tato jJrípra va?
,Ta právnické fakulte v úvode k trestnímu
a jiným
rá\'\im jsme se ucili. že veškeré právní psané normy
yly hy hezcenné, kdyby jim nepredcházely
nepsané
lormy mravní - kdyhy jejich vlastní kostru netvoril
ra\'ní cit ohcanu. Tento mravní cit jest plodem deicné i vlastní zkušenosti - že je vžit}" lze slabe za-.
tá\'ati jen 11 nejjednodušších
norem desatera - zkušesti. která 11 opravdového svetového hospodarení
není
OSilOtak stará. Shrnouti zkušenosti
sem patrící a vytvoriti tento mravní cit - jde zde ovšem o mravní
il s\'rl(lYé hospodárské
verejnosti
a žurnalistiky
ltci základním problémt''tm svetového hospodarení
jest
vnÍm a nejduležitejším
úkolem polooficielní
a polooukromé ženevské schllZky.
Tento úkol jest praktictejší
než by se zdálo na první
hled. Jen si uvedomme, že nelze nic upravovati
bez
rcitého cíle a že tento cíl nelze predem chápati mravne
eulrálne. Mezinárodní
hospodárská
kon ference stává
takto soudem svetového hospodárského
mínení nad
cit~'mi smery, trídami i skupinami
státu, a jest zaavo pozorovati, že nekteré
státy i urcité hospofské kruhy smírily se již s tím, že jdou se do Žey posaditi na lavici obžalovaných.
Vždyt boj príženett naprosto volného obchodu (Anglie, Švédsko)
protekcionismem a s prívrženci
kartelisace
prumyslu
obchodu (Francie. Nemecko), kter}' se na kOI1fcrenci
ede, bude konec koncu bojem o svetové mínení a
mravní oprávnenost používaných
systém II a metod.
ezinárodní hospodárská
konference
jest strucne
receno - velikým a v tomto rozsahu prvním pokusem
í1ícím k ntvorení hospodárského
svedomí lidstva. A
J)akli sejí nepodarí nic než prosaditi
vedomí,
že na
Ortl svetového hospodárského
dení nehudou
už saostatné hospodárské
ciny jednotlivých
státu poklá'ny za mravne indiferentní,
i pak hospodárská
konrence udelala tolik. že si zajistila své místo ve vzpoÍnce lidstva.
Má-li však mravní kvalifikace hospodárských
zjevlI
míti úcinky. nutno predpokládati.
že pojmy hudou
• ne. zretelné a všeobecne prijaté. Jako nelze odsuzovati »\Taždu« neb »podvod«, aniž bychom dríve veeli, co to je, tak také nelze hovoriti na príklad o antiumpingovém zákonodárství.
dokud není známo, co
lastnc »dumping« jest. zda jde o dumping
cenový,
alutnÍ, sociální a blthví ješte jaký. Proto precisovati
definovati nejdt'HežitejšÍ hospodárské
pojmy tak, aby
taly skutecnými dorozumívacími
prostredky
a ne
prostredky politické a kon;unkturnÍ
eskamotáže,
;e
hý úkol, kter~' ceká hospodárskou
konferenci.
Zde
'váme námitku, že k této hospodárské
noetice,
omuto soustruhovánÍ hospodárských
pojmú daleko
se hodí teoretická vedecká práce než konference.
"sté - kdyby veda sama byla jednotna, kdyby sama
trebovala soudce a kdyby konecne zejména svet
1 cas cekati, až se teoretikové
mezi sebou shodnou.
jeYte dlouho se nezhostí onoho individualistic-

kého rázu, kter}' ji sice zartlCUJe stál}! pokrok, avš~k
též rozhodné
nepochopení
u širokých
hospodársky
pracujících
vrstev. Vždyt i jednotky
fysichch
mer a
vah, které prece též nejsou než vedeck}!mi pojmy, potrebovaly
nutne mezinárodních
konferencí,
aby byly
uznány a všeohecne prijaty. Pojmy, které se mají státi
duševním vl3.stnictvím
ne nekolika jedincll. nýbrž celé
spolecnosti
vt"lbec, které mají z universitních
kateder
sestoupiti
do kancelárí
exportních
firem, musí h),ti
zrozeny kolektivitou.
Mezinárodní
hospodárská
konference
hude míti pro
organisaci
míru na hospodárském
poli takov)' v)'znam,
jaký mel míti a cástecne mel ženevsk}' protokol na poli
politickém:
hude znamenati
sv)'m úsilím za definováním mezinárodní
hospodárské
etiky clltležitý krok ku
predu v snaze spolecnosti za nahrazení
dosavadní
v~'robní a spotrební
desorganisace
svetovou
hospodárskou organisací
na podklade
právním.
V dobe, kdy
nesouteží
mezi sebou j~nom jednotlivci,
nýbrž i státy.
a kdy do zbraní souteže nutno pocítati nejen výrohní
a spotrební
organisaci
té které zeme, n)Tbrž i její cel)'
ohchodne-politický
systém s celními hradbami.
její financní a danové metody a celou jeií sociální politiku.
v této dobe nutno dvojnásobne
vítati každý krok, kter.Ý
usiluje nalézti formu a právní formy. ve které a ve
kterých mezinárodní
soutež se má vyvíjeti, aby se nestala souteží nekalou. Nehot nekalá mezinárodní
soutež
- to je víc než válka v míru, to je skutecná válka.
zatímne zastíraná
tak zvaným politickým mírem. Proto
stát, zríkající
se nekalé souteže,ie
stát v nejlepším
smyslu slova odzbrojující.
Proto též mezinárodní
hospodárská
konference,
scházející
se v dobe vetších ci
menších nezdaru odzbrojovacích
konferencí,
jest konferencí pro odzbrojen í, které jest základem a predpokladem úspechu všech jiných odzbrojovacích
metod,
pro odzbrojení
hospodárské:
Vše ostatní jest zatím
jen vedlejší.
Dr. Br.

Bursovní bilance.
Bursa

má za sebou dlouhou.
více než sedmimesícní
haussu, a muže nyní o svátecní prestávce prehlížet
bilancí. Císlice a procenta
vzestupu
vyjadrují
velmi
mnoho, nikoli však vše. Nechceme nejdríve zdlIrazniti,
kolik který papír získal ani kolik spekulace a vkladatelé vydelali, nýbrž kolik získal celek, celé národní hospodárství,
a jaká zmena se stala v bursovnÍm
smýšlení.
To je to nejvetší plus na pražské burse. Mltžete je
nazvat obratem
ve sl1l)'šlen í, vylécením
z defaitismu
a baissovství,
jakkoli. vyjadruje
však smysl pro kalkulaci za daných pomen°l. To znamená.
že se tendenée
na burse neridí chorobn}'mi
predstavami,
n}!brž nezatížena zásadními
sklony pocítá jen s hodnotami,
jež
vyjadruji
skutecný
stav poJitick~', hospodárský
a financní toho kterého podniku.
.
Až do poslední velké haussy hylo tomu naopak a až
do pro hl á š e 11 í min i str a E n g i š e, uverejneného v N á rod n í c hLi
s tec h 3. dubna, nebylo
jisto, je-li již rekonvalescent
opravdu zdráv .. Dnes lze
ríci, že je zdráv. Prestál zkoušku, které se velmi mnolÍ.
báli a snad jen proto, že by byli rádi, aby se vrátily
drívejší nezdravé
pomery.
Až do velké haussy, jež pocala ve druhém pololetí
minulého
roku, nebylo na pražské
burse tendence.

I
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Byly jen pohyby nahoru a dolu, sem a tam, nebylo
dobrých papíru ani bezpecných kursu, bylo lze vydelat, ale ješte spíše ztratit, nebylo jistoty ani v kalkulaci ani v odhadech krajních kursovních úrovní
ani v dividendové politice. A nebylo této jistoty
schválne. Velmi mnozí potrebovali, aby se korune
neverilo, aby se neverilo konsolidaci hospodárských
a politických pomeru, ba ani v existenci tohoto
státu.
Psychologie
byla prístupna
temto· vlivum,
vždyt není tak dávno, kdy se zrítily státy a hodnoty mnohem starší a bezpecnejší. Není tomu tak dávno, kdy se národové schválne a houfne vraceli od hospodárství úverového ke smennéIT).u. Tento pochod znamenal miliardové presuny jmení, v nichž se nicily hodnoty za desetiletí nastrádané, ale na jejichž troskách
bylo lze ješte neco vydelati. V tomto chaosu byl težký
prehled. Obecnou neduveru zvyšovali dlouho a umele ti,
kterí potrebovali zmatku, kterí mohli spekulovati jen
a la baisse. Do haussovní spekulace je treba penez, do
baissovní jen odvahy a sýckování. Tak se aspon soudilo. Tato spekulace neverila nicemu než svému defaitismu, dokud nebyla z bursy vymýcena. Nešlo to
rychle, ale prece. Konsolidace hospodárská i politická
zvedaly vlastní silou kursovní úroven, jež konec koncu
musela býti uvedena v soulad s hospodárskými císly
ve státe a musela je správne vyjadrovat. Teprve do
ocí bijící rozdíl mezi skutecností a rozširovateli defaitismu tyto umlcel, a naprostý nedostatek kapitálu
po prípade ztráty v nezdarených spekulacích je pripravily i o vehlas a z bursy vytlacily.
Nicméne bylo otázkou, zda veliká haussa jest pouze
reakcí na drívejší nezdravou baissu ci vyjadruje-li skutecne vetší nosnost trhu. Vše prispelo ke zvýšení kursu:
vláda pravých stran, konsolidacní financní politika
velkého slohu s rovnováhou v rozpoctu, se splácením
státních dluhu a premenou dluhu krátkodobých, s penežními prebytky
a danovou reformou.
Stoupající
kursy byly výrazem této konsolidace, ba nebylo se
treba báti ani delníku, co reknou vyšším dividendám,
když devisol1 dne je politika výrobní. Každý tento
zhodnocovací pochod akcií i státních papíru chápal a
shledával prirozeným, ale zároven videl, že se leckdce
kursy - prehnaly. Bursa mnoho eskontovala a predstihla ostatní vývoj tak rychle jako dríve byla dlouho
za ním.
Na úverovém trhu to šlo prece jen pomaleji. Z patnáctiprocentních debetních sazeb na deset a pak na šest.
Zde bylo nutno trochu poseckat a prohlásit šest procent za standard na nejakou dobu. Prípravy ke konversi šestiprocentních státních pujcek byly však mocnou vzpruhou trhu a níže zúrocitelné titry stouply tak.
že se jejich výnosnost priblížila tesne peti procentum.
- A rentabilita nekterÝch akcií snížila se vzestupem
kursu až na tri procenta.
Po dlouhém jednostranném vývoji je vždy puda pro
reakci pripravena. Nyní to bylo smerem dolu. Oddech
sám sebou jest baissovním podnetem.
Tak nutné
»usmernení« kursu bylo zkouškou státníkovou pro
bursu a smýšlení celého trhu cenných papíru. Kursy
státních pujcek šly rychle dolu. Prodávala nejen spekulace obou smeru, nýbrž i menší penežní ústavy. Spoléhaly, že si tytéž papíry koupí za lacinejší kurs. Intervecní syndikát bral denne s trhu zboží za sta miliony
korun a již se vypravovalo, že jen s námahou drží
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kurs šestiprocentních
titru. Lec hospodárské a politické pomery byly zcela jiné než v roce 1923. Spekulace se také neodvážila po zmíneném prohlášení ministra Engliše dalších útoku. Ostatne zbylí na burse
bankéri, kterí tvorí jádro pohyblivých kupcu, jsou kapitálove silnejší a nepotrebují pro své úcele baissovní
tendence za každou cenu.
Obrat nastal rázem. Situace se posuzuje a t e ndence
se tvorí
podle
vecných
trvalých
hod not toho kterého papíru a nikoli podle míry
obav, strachu a podezrení nezodpovedných, kterí dríve
meli privilegium »delati náladu«.
Bylo proto dobre, že prišel projev ministra financí,
nebot bursa není jen rejdištem spekulace, nýbrž místem
verejného a státního zájmu. Jest trhem národního
jmení, pokud jest uloženo v akciích, státních a verejných pujckách a dluhopisech, jest výrazem penežního
a úverového trhu ve státe. Záleží tedy na tom, aby
její v Ývoj
byl zdravý
a pod á val
ver n Ý
obr a z h o s pod á r s k ý c h a pen e žní c h p 0m e r u ves tát e. K t é t o f u n k c i d o spí v á
b u r s a tep rve n y n í. A nejen to. Ukazuje se již
napred optimistický vývoj, o nejž se snaží jak hospodárství státní, tak soukromé a jemuž pomáhá vedome
financní politika a zákonodárství.
-cheth-

LITERATURA A UMENÍ
Kam speje drama ~

K

rise, kterou drama prožívá, je vleklá. Fakt, že dnes
nelze najíti tricet dobrých soudobých her, že nelze
sestaviti slušný repertoár pro moderní divadlo a že
celá rada divadel v Evrope byla v minulém roce pro
nedostatek návštev zavrena, je pro stav soucasného
dramatu zdrcující. Drama zviklavši i své vlastní základy, hledí se primknouti k casovým projevum doby,
nemohouc je nahraditi ani co do kvality ani co do intensity. Kolísá, zápasí o vlastní bytí, hledá spásu
v sportu, v baru, v režiséru, v technice, ve vede, ale neuvedomuje si, že jedinou jeho záchranou by mohla být
vlna nové síly, nová mohutnost prožití, nové a casové
zintensivnení problému. Krise dramatu není ani v dobe
ani v hercích ani v nahodilých okolnostech: krise dramatu je v nem samém.
Ztratilo svou svébytnost a své poslání. Vystoupili
noví prorokové, a jejich proroctví nás uvedla do roz- ~
paku. Sport, který se v naší dobe promenil v samoúcelnou vášen mechanicností pohybu, vyhrál proto, že
vyžadoval daleko méne duševní námahy a že lidem
bez fantasie poskytl možnosti vetších zažitku než jim
poskytuje kniha nebo jevište. Zlámané nohy footbalistu byly opravdové, zápasy obecenstva se soudci byly
posveceny zlámanými deštníky a krví, t o u h a po
r e a i t e, chut po hmatání skutecnosti, vule k primitivnosti byly sportem dokonale ukojeny. Dramatikové,
vidouce tuto konkurenci, prišli na nápad prenésti hríšte
na jevište a konversacní hra francouzská nebo anglická
byla již témer nemyslitelna bez rakety nebo míce. Zavdecili se jak divadelním reditelum tak obecenstvu, ale
pohrbívali slavnostne to, co bylo zváno dramatem. Se
ctí nutno se vysloviti o našich dramaticích, kterí byli
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ochotni sice prejmouti i tituly svých her z ciziny, ale
prece jen nenapsali dramatu o Kádovi.
Sport, prenešen do dramatu, neprinesl do neho nového ducha, alé jednu prazdnotu nahradil jinou. Spekulace na sentimentalitu divákovu skoncily na jedné
strane v barech, na druhé v rokokovych selankách. Barové hry prevzaly zase to, co prijaly sportovní hry ze
sportu: barvu, vnejšek, kriklavost. Do tohoto prostredí
mohly být alespon ypleteny pestré deje, událost mohla
strídat událost, napjetí mohlo být vystupnováno, ale to
vše se nestalo a objevily se staré »Ruhrstucky« v nové
podobe. Carcuv »Mon homme« šel Evropou a nebylo
v nem nic víc než v sentimentálních hríckách o apacích a nevestkách, kterými se bavily doby pred námi.
Oné intensity zažitku tohoto prostredí, jaké docílil treba
Charles Louis Philippe v románu, nedosáhl nikdo v dramate. Tato dramata, bezduchá a naivní, pritahovala
obecenstvo, které chtelo zase jednou verejne prolívat
slzy, nebot v biografech není dost svetla potrebného
k tomu, aby soused ocenil cit své sousedky.
Do tohoto zoufalého stavu vnesli mladí svým radikalismem dokonalý zmatek. Ivan Goll a Apollinaire
stali se dramatickými modlami mladých, ackoliv nic není
tak príkladne nedramatického jako hry techto dvou autoru. V tomto zmatku to umelecky vyhrával každý jen
trochu znatelnejší talentícek a jen tak se mohlo stát, že
Hasenclever a Kaiser byli tak pozde demaskováni.
Krise dramatu prospela nesmírne dvema divadelním
kategoriím: režisérum a autorum bežných her. Byli
jsme uvedeni do omylu, že divadlo, drama, scénický
projev je tu jen proto, aby bylo videt, že je treba režiséra. Kult režiséru dosáhl vrcholu ve chvíli, kdy
všechna nejobtížnejší díla svetové literatury byla provedena. Režiséri chteli dokázat, že neexistují knižní
dramata a málem by se to bylo zmenila v dukaz, že
není nic mimo knižní dramata. Byl prováden »Brand«,
»Peer Gynt«, »Hanibal«, »Napoleon«, »Hra snu«, »Do
Damašku«, »Faust«, »Svítání«, a obecenstvo si zvykalo
tráviti pet i šest hodin v divadle. :t,ra velkých režiséru
mela své prednosti. Obecenstvu byla ztlumocena scénicky nejneprístupnejší díla, a jíti do divadla znamenalo skutecne hovoriti s básníky. Repertoár byl rozšíren, scénická pusobivost rozlehlých del byla experimentálne vyzkoušena a tyto zkoušky dopadly obycejne dobre, nebot se casto nehrála jmenovaná díla, ale
jejich rozsáhlé dramaturgické úpravy, takže obecenstvo
stát!1í cinohry berlínské nevidelo vlastne Grabbova
»Napoleona«, ale Jessnerova a podobne. :t,ra režiséru
mimo to zdokonalila jevište. Vymyšlen kruhový a kopulový horizont, vynalezeno osvetlování reflektory, jevište osvetlováno predním svetlem, experimentováno
s otácivým jevištem, upotrebeny papírové kostýmy,
technický rozmach divadla vystupnoval se až k dokonalosti. Divadelnost nahradila drama, a má-li komu co
dekovati revue za svuj úspech, jsou to práve velcí režiséri, kterí nepracovali pro drama, ale pro pohybovou,
barevnou, svetelnou samoúcelnost, která se tak odpoutala od dramatu, že se odhodlala osamostatniti
se
v podoberevue. Revue je divadlo bez dramatu. Revue
jako celek není projevem divadelního umení, ale divadelního remesla. ROZhoduje pri ní training. Sportovní
dobu baví training všeho druhu. To je druhý duvod,
proc to revue u nekterých vyhrála. Lze však pochybovati o tom, že tato výhra byla konecná. Obecenstvo
prechází z poválecné tuposti opet v mírovou chtivost

solidní práce, a typ revue muže býti snadno zatlacen
ožitím operety.
Najde-Ii se jediný šikovný operetn í
skladatel, muže snadno potríti revui. Jeho príchod se
ocekává.
Konjunktura dodavatelu bežného dramatického zboží
nebyla nikdy tak mohutná jako nyní. Spotreba divadelního braku stoupla, nebot jedine tato dramatická literatura drží divadelní reditele pri živote. Tisíc predstavení hry tak plané jako je »Der frohliche Weinberg«.
tri sta predstavení takové cochonnerie jako je »Das
Absteigguartier«
a dve léta denních predstavení hry
»Mon curé chez les riches« v divadle Sárv Bernhardtové - to je asi dramatický odlesk této doby. Drama,
aby mohlo konkurovati revui, musilo opustiti ambice
umelecké a státi se remeslem. Pred desíti lety se hudebníci divívali, jak mohl kdysi v Paríži propadnouti
»Tannhauser« a ohrnovali nos nad ehdejším chováním
J ockey-clubu, který chtel mít v dru ém akte balet a ze
zlosti, že balet nebyl, vypískal Wagnera. Dnes lze vysloviti obavu, že kdyby nebylo konvecní úcty ke jménu
Wagnerovu, mohl by být týž »Tannhauser« vypískán
i dnes. Není tomu tak dlouho, co v Praze témer propadl »Tristan« a osud »Vojcka« je dosud v živé pameti. Toto nebezpecí ovšem nehrozí revui »To každý
rád« nebo »Pražáci, co je to?« Není pravda, že tomu
tak bylo vždy a že vždycky triumfovala jen lehká nebo
remeslná Musa. Tragický úpadek dramatu vehnal pravidelné divadelní obecenstvo do biografu, nebot s plátna ne zeje ta nuda, jaká se na nás šklebí s jevište. Ve
filmu je casto víc ducha a víc životní pravdy než ve
výrobcích nynejších dramatiku.
Drama nevyjadruje dnes casové otázky a nedovede
vystihnouti potrebu doby. Pokulhává za dobou a reší
problémy dávno rozrešené. Takové drama nemá ovšem
životní oprávnenosti,
a hrám, jež vznikají v tomto
ovzduší, je predurcen život jepicí. U nás autor po desíti reprisách je korunován laurem víteze. Myslím, že
nestojí za to psáti drama pro deset repris.
Doba se pomalu vrací z vnejška k vnitrku. Drama
melo provésti první tento návrat. To drama, které produkovala povrchnost doby, sensacechtivost a remeslná
spekulace, zajde. Netreba litovati, že tím zajde 90%
dnešní dramatické produkce. Snad tím vzniknou nové
podmínky, za nichž bude lze pomýšleti na obnovu
dramatu.
K. R.

A. C. Nor:

Pán svého publika.
Vlasta
Burian?
Samozrejme.
Burian
letí, žhne
a hlucí, podpaluje a podnecuje.
Prskavka nápadu. Ale jeho vtip by tou chvílí prestal
býti vtipem, kdyby nebyl vysloven práve jím. Musí
mít jeho zabarvení hlasu, jeho postoj, jeho zdvižení
hlavy, jeho težkopádnou úvahu, vkresleno u casto
v obliceji nebo jeho noblesní ležernost, ci cokoli, co
se zrovna hodí. Napr. pamatujete-li se na jednu dávnou jeho frašku »Burianuv zdravý nemocný«, kde Burian ve svém eskamotérském všeumelství vejde a zatroubí svým vojenským pacientum nádherne cistého
budícka. Zatroubiv
prohlásí lapidárne: »Kafe.« A
když se vojáci radostne »hotují«, priloží Burian trubku vážne ke rtum znovu, zatroubí tentokrát, že to trhá
uši, a prohlásí britce: »Kafe není.« Ale tady se nezu215
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---~-~-----------------------------------------stane stát. Není ani chvilku oddech, pausa nebo neco
takového, co by cekalo na uznání, potlesk. Jde se dál.
Durian ví, že jeho publikum má tvár vecne pripravenou k úsmevu .. Stací tedy jen malý impuls a je to tu.
U Buriana není tím impulsem jádro vtipu, pointa,
nýbrž, myslím, osoba, jíž je vtip prinesen. Ponevadž
práve záleží na tom, j a k je vtip udán. Burian každý
vtip svou reprodukcí zlepší.
Vlasta Burian je tedy komikem, vyhovujícím požadavkum komiky. Pecuje o to, aby nejen jeho vtip
byl komický, nýbrž aby jeho úcin byl zvetšen predevším gestem. Mimika, výraz tváre je Burianovi rovnež
prostredkem pro užití všeho, cím se v komických situacích dá pusobit. Burian n e n í stereotypní. Ví, že
urcitá cást jeho publika jde na jeho program, byt byl
týž, nekolikrát. Proto nikdy nehraje tutéž roli stejným zpllsobem. Videl jsem to na pr. jen v »Blázinci
v prvním poschodí«, na nemž jsem byl dvakrát za sebou. Dobývaje se do bytu ciní tak Burian v této hre
pokaždé jinak, jednou nežnými prosbami, jindy s tatarským pokrikem, láním a hulákáním. Prícinou toho
je ovšem též v neposfední rade jeho dusledná láska
k improvisaci, pramenící snad z tvrdohlavosti, snad
z liknavosti a rekneme to: lenosti. Ale práve na této
improvisaci spocívá padesát
procent
Burianových
úspechu. Burian má oci všade, uši rovnež a ví, ceho
si obecenstvo preje. Vplete do svého vecera aktuality
denního politického ci jakkoli jinakého života, a byt
se to stalo jen sebe menší narážkou, obecenstvo tím
bývá zvlášt nadšeno. Je dobre, že Burian neironisuje
detailne tu ci onu událost. Vyznelo by to revuálne.
Je tedy dobre, že Burian je obycejne informován o tom
ci onom pouze zcela povrchne, práve tak, ahy to stacilo
na vtipnou narážku. V Praze hrají film »Ben Hur«
- jen se to stane a Burian v milostné scéne už žadoní: »Ríkej mi Ben H ur!« - Jin}Tm úspešným artiklem, jímž Burian operuje výtecne, je jeho výslov-nost, respektive hlas. Vlastne je celý Burian již v tom,
jak nekomu zaprotestu je: »Oho, oho, oho!« Kdo ho
zná, dovede si to predstavit, a tomu, kdo ho nevidel,
je velmi težko vylícit tu ukrutnou vážnost, do krajnosti komickou, jakou je podestreno toto ci jiné')hražení. Úcinek Burianovy komiky bývá drasticky mohutný. Tak mohutný, že Burianovi partneri se casto
neovládnou a smejí se na celé kolo Burianovi do tváre. Tehdy Burian vypadne z role, ale naivne se zeptá:
» Ty mi neveríš, Kadle, že jo?« A jde se dál. A obecenstvo? Má nekdy takové záchvaty smíchu, že divadlo
se borí.. Tento smích je epidemický. Rozesmeje se
u stolu nejaký pán, smeje se v náhlém pochopení vtipu
stále víc a více, smeje se až do té míry, že není k utišení. Tehdy se ostatní u stolu už opet musí smát tomuto pánovi pro jeho smích a tento smích pro smích
zachvátí celý sál. Je na Burianovi. aby honem neco
zimprovisoval. Což se stane. Nebot v improvisaci je
Burian mistr, jak už bylo receno. A težko ríci, zdali
jeho improvisace je takovou z nouze ci ze sportu nebo
ze zdravé nutnosti. Nebot tehdy, když pri premiere
neumí své role, jsou jeho diškursy s napovedou zrovna pochoutkou - ale stejne tak je nádhernou v nápadech jeho improvisace i pri dvacáté reprise, kdy už roli
zná jiste nazpamet pri své zajisté výborné pameti.
Škoda, že Burian pri svém fondu má tak (pomerne)
úzké pole pusobnosti. Že je pouze a úzce ceský. A že
·216

se nemuže ukázati svetu nemecky nebo francouzsky
zcela tak, jak vypadá.
Muže se tak státi ovšem filmem, k nemuž se v poslední dobe Burian také doštal. Ale pres nadprllmern}' výkon v ceském filmu chybí na plátne Burianovi
jeho hlas, jeho rec, v níž bývá nejvetší cást jeho komické síly a komického durazu. Ve »Falešné kocicce«
vytvoril Burian neco velmi obdobného výkonum dánského kinoherce Pata, jednoho ze známé dvojice. Myslím, že jedine touto cestou by se mel Burian ve filmu
brát. Nemusel by ustrnout na téže figure, jeho cesk)T
Pat by jiste byl stále jinací a stále dokonalejší. Alé to,
co ucinil v »Láskách Kacenky Strnadové«, kde hraje
prihlouple se tvárícího, ale šikovného milence, mu
neleží. Ale bude-li i ve svém nejlepším filmovém výkonu (at nynejším i príštím) predstaven cizine, nebude to Burian úplný. Známe-li jeho opilé blábolení, jež
je proste nereprodukovatelno,
vzpomeneme-li
si na
jeho karakteristická
úsloví, která si s oblibou v poslední dobe vytvárel a jichž s neobycejným úspechem
používal (»já vím« - nebo: »Ty jsi veselej« atd.,
atd.), pri pamatujeme-li si všecky jeho výkony 11 ldsové
a zvukové (doslovne: vzpomente zrucných kroucení
kostmi a klouby v »Za pet minut dvanáct«), jiste je
jasno, že hlas Burianllv je hlas Burianllv, bez nehož
jsou filmové výrobky Burianovy ménecennejší výkonu jevištních. Jsou herci prímo stvoreni pro film, na
jevišti je zbytecno s nimi se ukazovat, a jsou opet jiní,
jejichž prevaha je na jevišti, zatím co jim ve filmú
se nedostává práve toho, cím jsou na scéne charakterisováni. Burian patrí k temto druhým.
Burianovi se cas od casu vytkne hrubost a drasticnost. Nenapíše-li se to naplno, tedy se to ohcas r:ekde
propoví, že Burian je komik tak receno sprostý. Nevím, jak bych si ho sám pro sebe 8bhájil. Myslím, že
Burianova, casto opravdu drastická komika je prebytkem zdraví, jež se uvolnuje pojištovací záklopkou
vtipu tohoto druhu. Burian je takový ventilátor, nadelá hodne hluku, ale je to prece jenom prospešná vec.
Nevím, jak Burian zacínal. Snad kuplety a sólovými
výstupy. Aspon by o tom bylo tak možno soudit podle
spousty imitátoru, jichž je plno už každé '1aše vetší
mesto, nejen Praha. V Praze ovšem imitují, p!agují
a vykrádají Buriana, casto vedome ~t úcelne, casto zlovolne a casto i ciste plagiátorsky mnozí aranžéri ,;tipu
a komické stránky v revuích. Kabaretní ráz Buri<.\novy jevištní produkce se jasne odrážel od herechch
výkonll Burianových
spoluhercll (na pr. takového
Jalla) velmi dlouho. Ale zajímavé je, co se s Burianem deje v poslední dobe. Snad si to Burian am sám
neuvedomuje, je však též možno, že to je zcela plánovitý a úcelný postup. Soudím, že to je vliv E. A. Longena (s nímž se Burian, jiste k svému neprospechu,
už tolikrát rozcházel) jako režiséra, byt tento vliv nebyl ani úmyslný na jedné ani uvedomelý 112 strane
druhé. Ale jisto to je: Burian hra je c h a r a k t e r ov éro
1 e.
Vytvárí typy. Prokresluje
a prohlubuje
své figury. Není už tak melký po stránce llcrecké,
práve jako c h a r a k t e r o v Ý k o m i c k:ý- her e c
vyrustá v cosi nového a umelecky mnohem hodnotnejšího. Vezmeme-li si radu jeho repertoirních her, jako
byly »Za pet minut dvanáct«, »Charleyova teta«, )Mládí v rozprašovaci«, »Ctyri na jednu«, »Prerušená svatební noc« a »Finfrlíne, jen do toho«, vidíme Buriana
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jednou v roli šupáckého pseudolegionáre a tlachouna,
podruhé v ženské 'úloze, jindy hraje falešného lé!nre,
otce, obchodníka anebo cudného Don ]uana - -- ale
vždy je to u Buriana charakter. Takové role ostatne
tvoril B.ur.iandríve, zacav svými stereotypními lajdákya opilci - ale dnes je zrejmo, že Burian hraje své
char~kterov~komedie mnohem dokonaleji a hl')ubeji,
ne! Je kdysI hrávaL Vpravde je dnes králem svého
publika, králem svého divadla a králem komikil jen
pro tento svuj evidentní a bezpecný umelecký pokrok
Kd):byzllstal pri své stereotypnosti, zacal by po ~G.se
nudit.
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J. f!i/. Šrom:

Prach posledních caru.
Moskva, 9. brezna 1927.
letní noci ze 16. na 17. cervence 1918 byl náhle vykonán rozsudek nad všemi cleny bývalé carské rodiny, rozsudek, který
\"ynesl uralský oblastní sovet v Jekaterinburku
v okamžik, kdy
blížila protisovetská vojska. Jedenáct mrtvol bylo preveženo
v noci z domu Jpatjeva do nedalekého lesa, tam zniceno žíravi.
nami a ohnem a zbytky této exekuce byly rozmetány po lCi3e a
zapadlých šachtách, aby nikdo nikdy nenalezl ani nejmenší jejich stopy.
Tím byl i fysicky odstranen car, když pred tím politicky
stranen z dejin ruských carismus.

byl

krajel ruských všechny pa'ebyly však odstraneny ze zemí
tky carismu. Revoluce byla by musila zapáliti a políti žíra. ou celé Rusko, kdyby chtela vnejší památky po carech i ca. u vzdáliti zraktl1n ruských národu. Revoluce sama si uvcila, že není možno, aby tento výmaz provedla naráz, a zatavila své nicivé proudy
již pred malachitovým
schodištem
imního Paláce, pred zarízením carských komnat, pred historickými památkami všech caru a careven, jež zbyly po Petrech,
avlech, Jekaterinách a Jelizavetách.
Ale revoluce se prec jen
evzdala myšlenky aspon postupne odstraniti to, co zbylo po caz jejich denního, prostelidského
života, když již je nežno odstraniti to, co po nich zustalo historického
<J.

Revoluce rozmetává dále prach posledních
sobem:

caru. Delá to tímto

II.

Všechny bývalé carské paláce, letohrádky a místa odrl\,,>cinku
zábavy, které zejména zaplavují okolí dnešního Leningradu,
ly zachovány a jsou premeneny
na musea, neobycejnc
cetne
vštcvovaná. Zimní Palác, Carské Sela, Gatcina, Oranienbaum,
ergof jsou nyní známy tisícllm
a statisícum
návštevníkll
delnických i rolnických vrstev. Steny jej ich vyslechly za deset
revoluce miliony nejpeprnejších poznámek O intimním živote
odcržavných vládcu, jimiž provedena byla dodatecná revoní pomsta za veškero hrdopyšstvL povýšenost, pohrdání, ktere
eky lila se z techto komnat na prostou, nevolnickou sber,
e drela na panských statcích a vylévala krev v carských ardárh. Lid sovetský utvrzoval a utvrzuje se v nich v proti.
ké nenávisti, avšak také v pocitu suverénosti a vlastní moci.
sem tam najde se ovšem clovek, kterého zachvátí žal, že
paláce nejsou oživeny tak, jak jejich krása i úcelnost toho
duje, clovek, kterému se zast<jskne j.o ére velikých vládcu,
'mi byli Petr Veliký, Katerina, jakými však nebyl ani' Ni. první, ani Nil,<olaj druhý a poslední. Tento stesk je však

neco, co muze pronikati nepostižitelne
dál, co nedá se vymýtiti
ani agitací, ani tresty, co by ostatne bylo zbyteeno trestati. Je
to pouze nepríjemno
lidem, kterí tohoto intimního pocitu neznají.
Proto revoluce ciní krucek dále.
Nezavírá tato m~sta, z ni;:hž carismus sálá na tisíce verst a
bude sálati až do konce veku. Bylo by to príliš násilné v desátém roce revoluce a príliš hloupé v dobe, kdy industrialisace
premáhá patriarchalismus.
Revoluce pouze omezuje pocet míst, která byla puvodnc reservována bývalým carum v novodobé historii Ruska. Revoluce
zavírá nekterá obydlí carská a mení je na podniky, podle jejího
mínení, mnohem úcelnejší.
V zimním Paláci byla rada pokoju, které tvorily až do první
ruské revoluce 1905, obydlí posledního cara a jeho rodiny.
Ctrnáct velkých i malých mí(stností, naplnených nábytkem, koberci, obrazy, drobnostmi,
knihami, intimitami,
jaké naleznete
v každé bohatší meštanské rodine, o níž je známo, že pres své
bohatství nevyniká zvláštním vkusem. Byla tam i pracovna cara
i ložnice carských manželll ; budoir poslední carevny, detské židlicky, dárky Viléma druhého i zemrelého mikada. Všechno to
bylo prístupno v jisté dny široké verejnos-tli za vstupné, z nehož
se vydržovali
zbylí 6trážcové techto »od panstva odložených«
komnat. Ver:ejnost ·t'oho užíval<li širokým proudem. Za nedelí a
svátku hrnuly se sem skupiny návštevníku casteji, než do Musea
Revoluce, umísteného v témže paláci práve vedle. Z prosté lidské
zvedavosti, která, kdyby to bývalo dovoleno, ukojovala by se
zajisté sáhnutím pod podušku pekných carských postelí, zhotovených ze svetlého dreva karelské brízy.
Vedlejší drahocenné sbírky Ermitáže žehraly na techto ctrnáct
místností,
jimž dalších šCi3tnáct, úplne a na vlas podobných,
r:aleznete v paláci Carského kdysi, dnes však Detského Sela. Po
delším boji s ruznými sovetskými institucemi a instancemi a se
sovetskou verejností
zvítezila Ermitáž a t. zv. historické komnaty v Zimním Paláci byly verejnosti
zavreny. Byly vyklizeny
a ustoupí sbírkám, usporádaným
vedecky, aestheticky
a dokonale.

III.
Revoluce jde však dále. Je postavena pred otázku., co se všemi
temi vccmi, jež v techto komnatách byly umísteny. S tím nábytkem, pO'zu~távaj ícím nejen ze stolu, nýbrž i kulecníku, vyrezávaného klavíru, obrovských rohových pohovek, stejne obrovských psacích stolu, paravantu, malickostí, obrázku, prádla a tak
dále. Nemuže prece bývalý psací stul posledního cara býti dán
k používání nekterému z dnešních predáku! Vypravovalo by se
o nem záhy to, co se vypravovalo O Kerenském, že totiž si obléká carské košile. Ne, to nej de! Postavit' carské postele nekam
do representacních
místností pro cizí hosty, není rovncž možno.
Shoking! Dáti je do musea není ani pomyšlení, ponevadž nemají žádné umelecké ceny. Ulc>žiti je proste do skladište? To
by bylo vlastnc nejlepší, avšak bytová nouze premenila všechna
skladište na byty a kanceláre. Mimo to, ležely by zde veci úplne
bez užitku, což v dnešní dobe utilitarismu
bylo by zlocinem.
Revoluce dává tedy tyto vcci na buben. Ano, na buben!

IV.
V Moskve 11a Arbate je velký nárožní dum, v nemz Je restaurace a kinematograÍRestaurace i kino jmenují ,se »Praga«.
Dvakrát týdne, v nedeli odpo,ledne a v pondelí vecer, kdy podle
sovctského zvyku se nehraje, jsou místnosti lohúto kina dávány
k disposici sdružení znalclt umeleckých
predmetu,
kterí tam
porádají verej né dražby na veci nejruznejší.
Koupíte tam porcelán, nábytek, obrazy, slonovou kost, japonerie, látky, tkaniny,
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koberce. Aukce jsou velmi cetne navštevovány, vetšinou drobnými ~pekulanty, kterí vydražené veci prodávaj í dále.
Dnes je tento dražební sál strediskem pozornosti velké cásti
Moskvy. V nem totiž dávány jsoo do prodeje 'Ony predmety,
které byly vyklízeny z bývalých carských komnat Zimního Paláce, jichž umelecká a historická cena není nejvyšší a k jichž
opatrování sovetská vláda nemá prostredku. Mimo to dražbou
techto predmetu získávají (se prosredky k potírání detského tuláctví, nebot výtežek prodeje je urcen výhradne komisi pro
ochranu detí.
"Praga« je takrka ješte pred otevrením dražby nabita. Naleznete zde spoustu žen, elegantne oblecených, které dražbu navštevují snad proto, že práve není konáno nejaké sensacní preIfcení, snad proto, že n<llulici taje sníh a stríká bláto. Uvidíte
zde tváre orientálních rysu, jaké najdete na každém moskevském, tiflíském, rostovském bazaru. Uvidíte zde spoustu židu,
nekolik fysiognomií cizineckých. Po otevrení aukcního sálu
všichni se o prekot hrnou, aby videli z první ruky, co se vlastne
dne!> prodává. Rychle a: zkušene prelétnou zrakem tech 300
predme1u, které jsou k prodeji vystaveny a rychle usedají na,
místa, jež si již predem, po vniknutí do sálu reservovali po\(,žením rukavice, nivin neb podobného predmetu. který tolik nelájcá expropriuj ící živel, jako na príklad kožešinové cepice.
Všechno je pripraveno k zahájení dražby" sugestivne osvetleno, aby i lecjaký hadrík vypadal co nejvábneji. Každý z vydražovaných predmetu má privázán lístek soupisové komise, na
nemž Je napsána celá genealogie dotycné veci. Prectete sl
tam nejen popis porcelánové figurky, nýbrž i její rozmer, stárí,
odkud pochází, kde byla dríve umístena. Naleznete tam ruzné
dárky" jež ucineny byly carovi a: carevne osobami snad ješ'te nekde žijícími, snad leckde strádajícími, naleznete tam veci nejen
ze Zimního Paláce, nýbrž i z jiných palácu v okol! Leningradu.
To jsou tak zvané duplikáty, tedy umelecké veci, jež mají svého
dvojníka nekde v sovetském museu a které nejsou již správe
musejní potrebny, spíše snad správe financní.
Dražba zacíná. Vede ji hbitý:, intelígentní expert, ovládající
kdejakoo znacku porcelánu, kdekterý letopocet, znamenajíd
zrození malby, vybroušení starého poháru, vytepání stríbrné mísy
pebo figurky.
"Obraz-akyarel umelkyne Jeliz'avety Boehmové, z osobních
vecí bývalé carevny, 4 ruble, ctyri padesát, pet, šest, sedm rublu
- klep, klep, klep - obcanka vzadu vpravo.«
"Šest krištálových poháru ze stolního príboru Zimního Paláce,
dvoubarevných, krásne broušených - osm rublu, devet, dt$et,
jedenáct - klep, klep, klep - obcan v první lavici v levo.«
"Obcané se znova upozornují, že k vydražené cene se pripocítává patnáct procent.«
"Miniatura z Ermitáže, ve starobylém mosazném rámci, na
slonové kosti, portrait knížete Lopuchina, patnáct rublu, šestnáct, nikdo více - obcan vzadu nalevo.«
"Š,álek s podstavcem ze starého míšenského porcelánu, dárek
bývaléhd cara primabalerine Kšesil15ké, deset rublu, jedenáct,
dvanáct. " dvacet, dvacet jeden, dvacet tri, dvacet pet, podruhé,
potretí - obcanka v tretí rade.«
A tak to jde rychlým tempem dál a dále. Pred Vámi defilují
nejruznejší predmety, vetšinou drobnosti, jen sem tam nejaká
vetší vec. Jdou obrazy, porcelán, tkaniny, SO'Ucástkypríboru,
prádla ložního, stolního i osobního. Jdou drobné kusy nábytku,
židle, pohovky, stolky, sekretáre. Jdou vyšívané podušky, ruzne
hrícky, dary ruzných jednotlivcu i korporací. Jdou velké vyrezávané drevené mísy, na nichž canským manželum podávalí
pri návšteve chléb a sul. A tak dále, a tak dále až do úplného
vycerpání trísetclenného seznamu.
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Najednou v sále vznikne vetší rozruch.
"Domácí strevícky bývalé carevny, z ružového sametu se zlatým vyšíváním, na korunkách jsou drobné rubíny a uralské polodrahokamy - deset rublu.«
Aukcionár chvíli ceká, sál se smeje a nikdo nezvedá ruku. De~et rublu za domácí strevícky, ktúé se asi sotva dají nositi, je
príliš mnoho. Obecenstvo v prvních la,vicích obdivuje, jak. carevna, puvoo.em prece Nemka, mela drobnou nohu. Ale koupechtivých není. Rozhodujeme se tedy k malému geografickému
presunu my: Z Pragy do Prahy. A zvedáme ruk u s pevným úmyslem, jestli ji nekdo zvedne po nás, že svou necháme v kapse.
Nikdo však ji nezvedá, aukcionár opakuje "deset rublu padesát« asi trikráte a pak rychle. priklepává. Ano, z Pragy do
Prahy!
,Tak rozmetává revoluce v desátém roce svého trvání stopy
i prach posledních caru ...

VIDA

PRAcE

A

Celý svet na etyrech kolech.
I.

O bcané,
skou

kupujte dopravu ! Zvyšujte svoji hospodárkapacitu o dynamickou hodnotu, již vám dává v mnohonásobku individuelní doprava motorovým
vozidlem. Prodáme vám 20.000 mil, ale také 250 tisíc
najednou. Ale kupte si alespon 15.000 mil, nemáte-li
na víc. Anebo si zaplatte jen 500 mil a zbytek vám
dáváme k disposici za mírný týdenní nebo mesícní
paušál. Splatíte nám velmi brzy a velmi presne svuj
dluh, protože cas, získaný rychlou dopravou, bude míti
dalekosáhlý vliv na vaši domácnost, vaše hospodárství, na odbyt vašich výrobku, na cinnost mimo službu.
Ušetríte tolik, abyste mohli velmi s klidným svedomím
prohlásiti, že jste neomezeným pánem svých 15.000
mil.
V U. S. A. vypocítali, že automobil prinesl 57%nÍ
zvýšení výkonnosti amerického obcana. 900/0 všech vozU koupeno k praktickým úcelum. Z poctu rocne ujetých mil pripadá 670/0 na cesty, jež prinesly majiteli
osobního vozu bezprostrední hmotný užitek. Pres dve
tretiny amerických lékaru jezdí vlastním automobilem.
Ujedou rocne prumerne 15.000 km, z toho 840/0 za povinnostmi. Jejich výkonnost stoupla o 104%.

*
Na svete je 27 a pul milionu motorových vozidel;
o 12 a pul procenta víc než roku 1925. Naše republika
je asi na tricátém míste do poctu vehiklu (30.853).
Pred námi je Belgie, Švédsko, Španelsko, Holandsko,
Dánsko, Cuba, Norsko, Alžír - i Rakousko - a
mnoho jiných. V rade produkujících státu jsme osmí.
Roku 1926 prodáno v U. A. S. 3,388.000 nových
vozu a vyrazeno 2,143.000. Vyrobeno 4 až 4.5 milionu
vozu" tedy ctyrikrát wlik jako roku 1918. Prumyslová
krise roku 1921 prinesla znacný pokles proti r. 1920.
R. 1923 byla výroba dvojnásobná proti roku 1921.
630/0 všech prodaných vozu pripadalo r. 1926 na lidi,
kterí už automobil meli, takže šlo tu spíše o výmenu
- doplatkem. »Nových« kupcu bylo r. 1923 3 miliony,

kdežto r. 1918 jen 600.000! Po kritickém roce 1921
prišel rapidní vzestup r. 1923 a povlovný pokles roku
1925. Prumerná cena vozu byla nejnižší r. 1916, t. j.
neco pres 800 dol. Nejvyšší prumer zaznamenán
v r. 1920, t. j. témer 1300 dol. Dnes stojí vuz prumerne
asi 900 dol.; loni byl levnejší; totiž jen jeho prumer,
protože za rok 1926 koupeno bylo více drahých vozu.
Americký autoprumysl si odhadl, že z celkového nákladu na motorovou dopravu pripadne r. 1927 42.7%
na vozy. 57.3% na provoz; z toho 11.5 % na pneumatiky, 36.2% na osobní, 6.5% na nákladní vozy. Správkya nákup náhradních dílu odhadnut 11.80/0, autopo-treby 4.3%, oleje, tuky a benzin 29.30/0, drobnosti 0-40/0.

*
Prekvapující rozmach
amerického
autoprumyslu
spocívá predevším ve z p u s o b u k o Ion i s a c e.
Pomerne minimální hustota (13 lidí na 1 km2; u nás
97) obyvatelstva. Na nekolik set mrakodrapu, v nichž
lidé nebydlí, nýbrž pouze úradují, pripadá ohromné
množství obytných budov jedno- a dvoupatrových, obklopených zahradou znacné rozlohy. Detroit
má
1,300.000obyvatel, rozkládá se však na ploše, predcící
Paríž. To tedy znamená, že vzdálenosti mezi obydlenými místy jsou podstatné. Jinou prícinou skvelého
rozvoje automobilismu jest anglosaská, zejména americká snaha, pre s n e odd e lov a ti, o b c hod n í
ctv r t i o d s o u k r o m Ýc h b y d I i š t. American,
dokonciv svoji práci v meste, spechá na venkov, aby si
odpocal v klidu a cerstvém vzduchu. A pak: vždyt
není v Americe témer vesnic! Farmy jsou roztroušeny uprostred území, urceného zemedelské exploitaci;
netvorí nikdy témer skupin, odpovídajících našim osadám. Proto se sousedé, nesnadno navštevují
pešky.
Jsou to obycejne dva až tri kilometry. Automobil _je
nezbytnY.Proto je ostatne i v U. S. A. 80.000 autobusu; z jedné ctvrtiny jsou urceny venkovským školám, jimž svezou pres pul milionu detí denne. Co do
poctuautobusu, jsou hned za školami trati elektrických
drah, pak prumysl, který jimi sváží zamestnance a
klienty,turistika a konecne spolecnosti železnicní.
Roku 1898 bvl v USA prodán první benzinovÝ automobil.R. 1895 založil Ford kapitálem 50.000 dol. »Detroit Automobile Company«. Dnešní Ford Motor Co.
vznikla r. 1902, rok na to dodávala první vozy; r. 19ro
vyrobila už 18.700 vozu.
Vedle uvedených již prícin 'vnejších, vedle dalekosáhlé normalisace, typisace, specialisace, delby práce,
odstranení ztrát, jest klícem k prosperite amerického
autoprumyslu dohoda o n u cen é I i cen c i ve vecech patentních, podle níž se firmy, sdružené v N ational Automobile Chamber of Commerce, zríkají vzájemne svých individuelních patentních práv tak, že
vynálezci jsou nuceni postoupiti -licenci k exploitaci
svéhopatentu nekolika továrnám soucasne, t. j: prodá-Ii
svuj patent jedné továrne, musí jej postoupiti za týchž
podmínek každé z ostatních továren, sdružených ve
svazu, požádá-li o to. Proti nucené licenci (Zwangslizenz,licence obligatoire), tak oblíbené v cizine i v jiných oborech, na príklad v prumyslu gramofonových
desek, je u nás a v Evrope vubec mnoho námitek po
stránceprávnické. Jisto však jest, že 'americkému autoprumyslu velmi prospela. A prospela i všem, kdož
teží a teší se ze zdokonaleného dopravního
prostre_dku;

v tom se opet zrací ona typicky americká
rejnosti«.
Ctyri miliony lidí v U. S. A. živí a
v práci, souvisící s motorovou produkcí
17 amerických státu se 36,370.000 obyv.,
všeho obyvatelstva USA má tolik vozu,
4.5 obyv. na vuz. U nás pripadá 441 osoba
vozidlo.

»služba veuplatnuje se
a dopravou.
tedy 30.60/0
že pripadá
na motorové

•

V Americe jdou na odbyt vetšinou zavrené vozy.
Dukaz toho, že automobil je Americanu
predevším
pohodlným dopravním prostredkem, do nehož se ne·
musí nejak zvlášt obléknout a který ho dostatecne
chrání za každého pocasí. R. 1926 pripadalo 740/0 na
zavrené vozy, r. 1919 pouze ro.3%.
Zajímavé jsou cenové statistiky:
Roku 1912 pripadalo na vozy v cenové kategorii pod
1000 dol. 43.8%, r. 1916 už 81.30/0, pak procento opet
klesalo až do r. 1919 a ustálilo se v posledních letech
kolem 80%. Na dražší vozy - mezi rooo a 2000 dol.
- pripadá dnes už jen asi 20% (r. 1912 toho bylo víc
než dvakrát tolik). Také odbyt vozu za 2 až 3 tisíce
a dražších podstatne klesl; pomer pohybuje se kolem
4 %. Oblíbených u nás dvousedadlových roadsteru prodáno Ioni v USA 8.6%; fétonu, u nás nejrozšírenejších otevrených vozu, 17-40/0. Pocet zavrených vozu
stoupá rapidne až do r. 1919, nejvetší prírustek otevrených vozu jest pak v letech 1921-1923.

•

Je jisto, že autoprumysl zmohutnel v Americe predevším obecným blahobytem zeme; prírodní bohatství,
houževnatá pracovitost obyvatelu - a last not least svetová válka - a to je vlastne kapitola o sobe jsou dalšími prícinami rozmachu. K tomu pristupuje
i levná cena pohonných látek, pak skvelá s i I nic n í
p o I i t i k a stá t u.
'
Když r. 1905 pocínali Francouzi a jiní z Evropy dovážeti do Spojených Státu automobily, byla nejvetší
starost o to, jak ty vozy budou v Americe jezdit, ne,í-li cest. Dnes mají USA nejvelikolepejší silnicní systém. Pocet cirkulujících vozidel jest udržován ve
správném pomeru k délce silnicní síte, jež jest stále
vybudovávána. Brzy bude zeme po této stránce nasycena a Americané budou nuceni rozširovati pro svoji
produkci komunikacní možnosti v sousedních státech,
na príklad v Mexiku a na Kube.'
Americký stát dbal peclive "toho, aby automobilism
príliš nezatížil dávkami. Nemerí jich podle výkonnosti
motoru, nýbrž váhou vozu. A to vedlo americké konstruktéry ku znacným zdokonalením, nebot v -Americe
prevládl všeobecne názor, že rentabilita vozu je závislá
na jeho mrtvé váze.
Státní d á v k o v á p o I i t i k a jeví se i po jiné
stránce: dávka válecná, jež odpovídala približne evrop,;ké dani prepychové (12%) a obnášela 5%, byla loni
snížena tak, že z autopotreb a nákladních vozu se dan
vubec neplatí a u osobních byla snížena na 2%. Silná
organisace amerických autovýrobcu spolupracuje s vládou velmi úspešne ve všech vecech, týkajících se domácího i zahranicního -trhu. -A vláda zabývá se sama
velmi intensivne nejen otázkami financními a správními, nýbrž ve svých zkušebnách a ústavech i problémy technickými, zejména, pokud' jde o pohonhé látky,
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kaucuk, studia thermo-dynamická. O výsledcích tohoto
bádání jsou všichni zájemci podrobne informováni.
Americká vláda zkoumá ovšem i otázky bezpecnosti provozu a majetku. Roku 1917 bylo pri poctu'
4,971.000 vozu 9097 smrtelných úrazu, roku 1925 pri
poctu 19,858.000 vozu 19.800 úmrtí. Pocet mrtvých
na 100.000 automobilu obnášel roku 1917 183, roku
1925 už jen 100 osob. Na 100.000 obyvatelu pripadá
roku 1917 9 lidí, usmrcených automobilem, roku 1925
17-4. Na 100.000 úmrtí pripadlo roku 1917 10.2 smrtelných automobilových úrazu, r. 1925 22.3. V sedmi
mestech o poctu nad 100.000 obyvatelu bylo r. 1926
6285 smrtelných autoúrazu, o 200 více než rok i)red
tím. Jen v New Bedfordu a v Kansas City jich znacne
ubylo. V samotném New Yorku jich bylo 1060.
Velmi hojné jsou v U. S. A. krádeže vozu. Jednak
proto, že se vlastne vubec témer negarážuje, jednak
proto, že nelze poulicní auto parky ve spleti lidí, vehiklu, císel a všeho, co tvorí americké ulice, skoro vubec kontrolovati. Pojištovny nevedí si již rady a výrobci vozu vymýšlejí všemožné technické triky, jež by
krádežím bránily. R. 1922 bylo v New Yorku ukradeno 7107 VOztl, z nichž bylo 3220 pojišteno. R. 1923
ukradeno už 7959, restituována pojištovnami 61%.
Roku 1925 zmizelo v New Yorku 11.895 vozu (730/0
pojišteno), v Chicagu 5953, Detroitu 11.750, v Cleve·landu 3748, v Los Angeles 8392 (870/0 kryto pojistkou). V Detroitu stouply krádeže proti r. 1924 témer
ctyrikrát, v Clevelande a Los Angeles dvakrát.
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Síla amerického automobilového prúmyslu spocívá
v soustredenÍ.
S rozmachem všeobecným zužu je se
i koncentrace. Z 90% má na americké produkci podíl
TOvelkých továren. Bylo by lze tvrditi, že v zemi, kde
je tolik vozu, není takové souteže. Avšak konkurence
je tím úpornejší a týká se predevším cenové politiky.
Americký výrobce musí se, než jde s vozem a s cenou
na trh, zabÝvati tremi komplexy otázek: je to problém
koncepce technické, otázka výroby a koncepce organisacní, problém odbytu.
Roku 1912 bylo 200 továren v U. S. A.: r. 1916 už
jen polovina. Pribylo jich opet, když vstoupila Amerika
do války. Avšak již r. 1919 jich zbylo ze 135 roku 1917
už jen 80. Pocet sice stoupl prechodne po krisi roku
1922 na 140; dnešní císlo jest 50. Techto 50 továren
vyrábí 99 modelu proti 400 r. 1912. Mezi léty 1916
a 1922 vyrábelo se necelých 200 modelu, r. 1919 jen
sto. Mezi specielními vozidly existuje 17 typu motorovi'ch vozu železnicních a 21 typu taxicabu.
Technická koncepce amerického vozu závisí predevším na vkusu zákazníkove. jemuž jest práve na americkém trhu prircena zcela výjimecná úloha. Ridic z povolání jest tam u· soukromých VOztl výjimkou. Je tudíž
vetší vliv majitele vozu, ridice-amatéra, na konstruktéra. V Evrope konstruktéri naopak dbají predevším
zkušeností odborných ridicu.
Koncepce amerického vozu po technické stránce jest
založena na komercní úvaze. Radeji rešení složitejší a
naprosto spolehlivé, než jednodušší konstrukce s risikem. Dává-li se do práce celá ohromná serie, musí
býti jistota, že nebude ztrát a nedoct .,'.:,LI. Proto se nejprve provádí velmi vleklé a prísné ?;,'-)ušky, daleko dukladnejší a nákladnejší než v Evrop~. a nikdy se nedo-
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pustí, aby urcité technické novinky aplikovány a zkoušeny byly už na hotové serii. Do serie prichází už vuz
definitivne prokonstruovaný.
Protože zkoušky na normální silnici jsou pro prílišnou frekvenci témer vylouceny, staví automobilové továrny zvláštní zkušební
dráhy, které jsou verným obrazem všech silnicních pomeru. Po techto drahách putují dnem i nocí desítky
vozu, kontrolovaných nepretržite po nekolik týdnL1radou odborníku s merícími prístroji; výsledky šetrení
zpracovány jsou pak ve zvláštních laboratorích. Krome
toho jsou na techto výzkumných tratích studovány typy
evropských vozu rozlicných konstrukcí, t3Jkže americký autoprumysl má stálý prehled a bezprostrední
zkušenosti s tím, co se deje v technickém svete za oceánem. Americané v oboru automobilovém vlastne sami
nic podstatného nevymyslili. avšak dovedou rozpoznávat vžd) cky první, jde-li kde o skutecné zdokonalení.
Financne stací na to, aby zkoupili kde jaký dobrý nový
patent, zejména ve Francii. a organisacne jsou neméne
pohotoví.
V:)'rroba amerických vodl je úplne založena na serii.
Bez massové. seriové výroby nebylo by také onech
ohromných zisku, jež prináší v Americe i výroba a
odbyt v evropských pomerech nejdražších stroju. Seriovou výrobou, jejíž výhody jsou dostatecne známy a
uznávány i v Evrope, ocitá se továrník pred financním problémem, nebot zdvojiti výrobu znamená soucasne zdvojiti provozní kapitál. A zde práve naráží
evropský prumysl na nejvetší obtíže. Americané našli
si formuli, která otázku reší, ovšem vzhledem k americkým pomerum, proste a radikálne. Jde jim totiž
o to, aby zpracovávaný materiál probehl výrobou co
nejrychleji tak, aby aby od okamžiku, kdy surovina
vstupuje do továrny až do doby, kdy hotový vuz opouští dílny, uplynula co nejkratší doba. Tento požadavek
minimálního zdržení polotovaru ve virrobe vedl k úzkostlivému omezování a vylucování skladu.
Poslední vymoženosti americké výroby zredukovaly
na príklad dobu, v níž lze vyrobiti z lisovaného plechu
karoserii, na 45 minut. Lakování známou stríkací metodou, výprava vozu a ostatní finish provede se pak
za jediný pracovní den. A hotový vuz nejde do sklac1u.
n~'brž hned dál. na železnici. nebo po vlastní ose k zástupci. Výrobní tempo nedalo by se pri plných skladech vL1bec regulovat. American :však muže v dobe
krise svoji lavinovou výrobu naráz zastaviti, bez ztrát
na skladovém zboží: preorientuje se, zarídí se na výrobu nových modeltt dríve než továrna evropská. která
jest vždycky vázána rozsahem svých skladu. PlnÝ sklad
jest Americanu zhoubou prumyslu. zánikem pokladny.
Jde v redukci skladu tak daleko, že mu vymez uje jen
nepatrné místo mezi vÝrobou prímo v dílnách. Rozpracované výrobky setrvávají jen krátce mimo stroje,
které jsou ostatne konstruovány
tak, aby chrlily ve
chvilce co nejvíc opracovaného materiálu. A velkolepi'
dopravní systém conveyorovÝ stará se samocinne o nejhbitejší transport od stroje ke stroje. N ahramadenÝ
materiál, nehotový i hotový, by výrobu brzy nadobro
udusil.
Prosperita amerického autoprtlmyslu podmínena jest
valným dílem spolupráci kapitálu s delnictvem. K vysokým mzdám nevedl výrobce ovšem cit, nýbrž prostý
pocet. Vzhledem k racionalisaci výroby serií a vysoce
výkonnými stroji blíží se mzdová položka 2% ceny
vozu. Za techto okolností lze absolutní výši mzdových
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í 1 regulovati s výhodou pro delníka i pro výrobce.
obre placen)' delník dává hodnotnou práci, která oranisacnedobre exploitována, zvyšuje odbyt a redukuje
lady.
Americký delník jest ovšem na druhé strane velmi
prísnc kontrolován. Na pet delníku pripadá v mnohých
továrnách jeden kontrolor. Revise pracuje bezprostredne mezi výrobou, pri strojích, aby postup práce nebyl
zdržován snad nejakými revisními ústrednami. A tak,
jako je každý detail, každá soucást, každá skupina hned
na míste definitivne zrevidována, aby se nikdy už nerátil dodatecne do výroby, jsou i hotové výrobky na
mí te baleny a expedovány, hned za stroji, aby se nikdy
nedostaly do skladu.
Je pochopitelné, že odbyt amerických vozu, vyrábených v takových množstvích, vyžaduje mocné a velkorysé obchodní organisace. Skutecne také ti, kterí takovou automobilku komercne vedou, bývají zpravidla
nejcelncjšími expomenty spolecnosti, vybavenými rozáhl~'mipln),mi mocemi. Koncepci technické odpovídá
omercní koncepce ceny, která ve svých nejjemnejších
modulacích a metamorfosách jest na americkém automobil(wémtrhu nejdtlležitejším momentem souteže.
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jako v Americe. Nebojejí se, že by jim konkurence
neco odkoukala, protože nejhlubší výrobní tajemství
beztak neprozradí a doví-li se neco konkurent, pospíší
si továrna, aby mela sedmimílový náskok dríve, než
se škudce prizpusobí. A tato široká a podrobná popularisace, tato výchova anonymního davu pusobí a imponuje.
Ta, cO' amerického kupce o vaze zajímá, není výkonnost motoru, zdvih, prumer a obsah válcu, rychlost,
spotreba pohonných látek. Stací mu, zná-li pocet válcu - a tu mu jde spíše o módu než a skutecné technické zdokonalení, jež jest ostatne nesporné - a nejV)'Š rychlost. Ta ho zajími proto, že se musí dostat
na ulici rychle ku predu. Všímá si predevším cenov)'ch rozdílu, jež jsou urcovány nepatrným celkem detaily ve výprave vozu a byly by vzhledem k úplné
standardisaci amerických vozu v jednotlivých kategoriích cenových v evropských pomerech témer smešné.
Americký ridic-amatér dbá toho, aby jehO' nový vuz
byl dabre vypérován, <rby okna vozu umožnavala co
nejširší rozhled, aby byla pekné polštárování, vkusná
a prehledná armaturnÍ deska. Preje si, aby s mazáním
a celkovým udržováním vozu mel co nejméne práce a
hlavne, aby vuz jehO' byl dostatecne vyzbrojen proti
nepohode. Nebot polovinu VOztl nechávají v Americe
pa celý rok, dnem i nocí, pod širým nebem.

S t a n o ven í cen y jest americkému autovýrobci
základem odbytové akce. Pokud se technická kalT'
I
kulace neprizpusobila požadavku obchodnímu,
není
nový model prijat do serie. V Evrope naopak: vymy lil-li inženýr konstrukci, vytvoril-li nový typ, dodtází k výpoctu prodejní ceny K cene materiálu prictou
mzdy a generální režie s príslušným
ziskem.
Evrope jest ovšem základním obchodním heslem
ozu jeho kvalita, v Americe cena. American žádá po
, technické službe presné zachování obchodní kal- f
mení prodávati
jest úzce spojeno s umením získávati kupce: tedy vedecké rízení propagandy a
lace. protože se presvedcil, že tendence nižších cen
reklamy. Ríditi vedecky reklamu znamená organisolrychlila tempo technického pokroku. A cena je mu kokonctl predevším možností - a to, v poctu. s velvati verejné mínení, organisovati prostredky k davo'm procentem pravdepodobnosti zjistitelném - zavému ovlivnení lidí. Tedy jde beze sporu o zjev spooupiti jednotku, nebO' lépe, prodati podíl rozšíreného
lecenskéhO' a kulturního života, o vec významu sociole ptlsobnosti továrny; tedy nejlevnejší zptlsob zvylogického.
vání provozního kapitálu.
Propaganda. je-li vedena skutecne vedecky, soustavV i\merice je tak duležité znát pro dej n í c ene, na nejširším základe, má funkci vyrovnávacího a
u vozu, že všechna reklama je na ní založena. Inseáty a propagacní clánky, prospekty, a:fiše, letáky nezjednodušovacího prostredku v myšlenkovém proudení
yly by úplné, kdyby neuvádely ve svém textu ceny.
lidské spolecnosti. At už jde o propagandu hospodárnámí-li továrna slevu 30 dolaru, jsou všechny ostatskou, politickou, sociálnÍ, humanitní, náboženskau, veí v téže kategorii nuceny podobným zpusobem cenu
deckou,
umeleckou, osobní. Reklama publikuje, dopopraviti a novou sazbu co nejrychleji rozhlásiti.
rucuje, presvedcuje, láká, nabízí. Statky duchovní a
Ob c hod n í pro p a g a n d a vychází z autosalo~
telesné ucházejí se jí a popularitu
širokých vrstev.
6, jichž je v Americe spousta. Celé velké teamy noPropaganda
prispívá
tak
k
bezbolestné
komercialisaci
)'dl modelt't projíždejí na pocátku každé saisony malých a velkých vecí a vytvárí atmasféru, v níž je
tech obchodních saison je tam víc než u nás, jsou
dycky v souvislosti s propagacními kamoanemi, jichž
kus soudobé kolektivnosti a anonymity.
do roka nekolik - zemí a agenti velmi dryácnickým
Obchodní reklama není jen plánavitou snahou udrobem vychvalují nový model, obklopený zvedavým
žeti
a získati zákazníky. Náveští, nabídka, doporucum. V Evrope jsou lidé bojácní; sotya se kdo odjící
dopis priláká kupce, vzbudí jeho zájem, pozorí pozeptati se na detail, tím méne na cenu. A to
to, aby mu továrna neposlala na krk zástupce.
nost, vzbudí v nem urcité, dobre vypoctené predstavy.
merice ovšem není psychologie jiná, avšak pruAle predevším - je-li dobrá uvnitr a zevne, to jest,
1 se podle toho zarídil a celí nepríznivým stránje-li rízena vedecky a mluví-li za kus poctivého výkupcovy mentality tím, že svuj výrobek popularobku - dává podnety, rozširuje rozhled, infarmuje,
je v nejširších vrstvách. Nikde nepovedí o konje více bajem o pravdu a krásu dobrých vecí.
i, výrobc, organisaci, prosperite
tolik detailu,
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A ti, kterí propagandu delají, jsou predevším odpovedni za tuto organisaci verejného mínení. Proto po
nich žádáme, aby správne odhadovali význam verejných otázek, jichž se svou kampaní dotýkají, a spolehlive odmerovali její podíl na zrízeních lidské spolecnosti. Propaganda musí býti iniciativní, musí vésti
k poznání, jak zpríjemniti a zdokonaliti život na této
zemi. Propaganda
musí odkrývati všechny hlubiny
lidské vynalézavosti. A ten, kdo reklamu delá, musí
býti predevším altruista a idealista. Zkoumá ducha a
duši lidskou, prekonává fantasií banalitu a zkrášluje
triviálnost. Jemu predevším musí býti nejvyšším príkazem cistota materiálu, vecnost, svébytnost a sebeurcení vecí drobných a anonymních. Tedy je tu tvurcí
práce v nejcistším a nejmodernejším
slova smyslu.
Od psychologie trhu vede cesta k realisaci odbytu.
Osmdesát procent reklamních komercních tiskopisu
jsou dnes bezcenou makulaturou.
Literatura
nepomáhá, protože nelze kopírovat. Reklama se delá u nás
diletantsky a povrchne. Obchodnictvo samo nechápe
pravého smyslu propagandy.
Reklama musí slucovati
francouzský pojem »publicité« i anglické »advertising«,
v nichž poznáváme ruznost názorovou, ackoliv oba termíny se v praxi stotožnují. Praktická cesta k reklamnímu a tedy i k obchodnímu úspechu se musí odborne
studovat.
Pred válkou vyšel podnet od grafiku. Ale ciste výtvarné pojetí reklamy nevede ješte k systematickému
podnecování potreby. Reklamní psychologie vychází
z jiných, z vlastních predpokladu.
Kontrola úspechu
presvedcí vás o tom, že reklama príliš umelecká má
málo pomeru k pudum dnešního davu. Amerika odstranila z železnice, nádraží, poštovních budov, podzemních drah a dopravních prostredku témer vllbec
reklamu. Proc? Protože se reklama nesmí vnucovat.
Zájem o urcitý výrobek musíme podnecovati radostne,
poucne, nekdy s humornou príchutí sensace. Každé
zbOŽÍ má svou vlastní reklamu. Reklama je relativní,
vyplývajÍc z podstaty, z reklamního

záveru. A v tomto

která zkoumá kladné a záporné položky
správu, provoz, odbyt, obrat, úspech.

organisace,

Mezi predpoklady soustavne vedené reklamy patrí
i obchodní i smenecnÍ právo, tiskové zákony, autorské
právo, paragrafy
o nekalé souteži a mezinárodní
ochrana známek. Ale konec koncu nestací jen vedomosti. Systematika vybudována jest predevším na kapacite lidského rozumu, na inteligenci;
školní vzdelání muže dáti jen ponetí o technice, vede, umení.
Reklamní odborník stretá se - jako žurnalista -s problémy organisacními, technickými. vedeckými a
umeleckými. Jeho prední vlastností musí býti umení
bystre pozorovati a souditi. Jsou tu smerodatny morální predpoklady.
Poctivá reklama znamená i Ji/j
proti korupci.
V reklame a v tech, kterí ji vedou, ukryty jsou
všechny klady a zápory posice hospodárskéhú cinitele,
je v nich síla a moc. Je v nich odpovednost, nebot zneužití psychologických zákonll, s nimiž propaganda ora~je,

znamenalo by veliké nebezpecí.
Vedecká organisace reklamy, k níž máme u nás je~te
velmi daleko, jest založena na trech spccie:ních disciplinách: jest studium odbytište a konjunktury, reklamní psychologie a statistika reklamního úspechu. Malé
prostredky, velké úcinky jest predním príkazem. První
podnety prinesl nám Ford, Wembley, veletrhy, výstavy.
Bata, Schicht, Sana, Meinl, Melantrich blíží se svetovému prumeru. A kde jsou ostatní? Dnešní casopisy
a organisace, jež se otázkami organisace reklamy zabývají, mají chatrné základy. Není tradice a vkusu, ale
není ani lidí. Propagacní odborníci rodí se z životního optimismu mladé generace. Radost z obsáhlosti
života, stejne vrelý, vitální pomer k technice a k umení, k nejzazším záhybum lidské duše, k projevllm lidského ducha v politice, hospodárství, vede, urcuje jejich
schopnosti. Postavte jim školy, ale predevším primejte
obchodníky, aby uznávali jejich práci. Zatím musíme
P. L.
se spokojiti tím, že deláme reklamu reklame.

I poznatku jest klíc k její psychologii.

-

Nauka o reklame musí nám poskytnouti elemep.tárnÍ
rozbor jejích prostredku a príslušných organisacnÍch
souvislostí. lnseráty, štocky, tiskopisy, plakáty, výkladní skríne, dekorace, prospekty, film, typografie,
reprodukce, technologie barev a papíru, organisace
osobního styku s klienty, úvaha rozpoctová a statistika pomocná a kontrolní patrí do užší nauky o reklame. Významu amerického
a anglického ti~ku,
dnešního umení, architektury budov a vnitrních zarízení, otázek tak zvaného umeleckého prumyslu a prumyslového umení, divadla, filmu a fotografie obecne
bude si všímati širší nauka o vedeckém rízení propagandy. Pomocnou
vedou bude vždycky statistika,
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Jan Byk:

A.nglická a stredoevropská kopaná.
poslední
dobou se casteji ~ml1dviIo o založení spolecné
souteže stredoevropských footbalistu, od níž si zejména cást sportovních kruhu, zúcastnená také na profesionálním hnutí, slibuje osvežení zájmu o hru, zvlášte
však financí. Vznik takové souteže není významný jen
pro kopanou, ale dotkne se po case i jiných sportu,
v nichž ostatne se podobné podniky. nepravidelne však,
porádaly jíž dríve. Také nelze stredoevropský pohár
footbalistu považovati za originální soutež, a hledáme-li

u z cest jeho vzniku, nevyhneme se pramenum
opskéhosportu, jež bez nechuti hledáme v Anglii.
Práve v dubnu se Anglicané pripravují na rozhodující
pas o nejvetší anglickou footbalovou trofej. Tou je po~
ová soutež, jíž se zúcastnují všechny kluby - a!
aterské nebo profesionální - první ci nižších tríd a
ých okrsku, Finale poháru je sportovním svátkem
Uea zájem o hru finalistu je tak velký, že již dlouho
d matchem jsou vyprodána místa k sezení i k stání,
oliv se hraje na stadionech, jež pojmou více než
OO.<XXl diváku, A už dlouho pred termínem
bývá težko
atriti si lepší místo jinak než protekcí nebo preplaceKarakteristickým bylo vredlonské finale W e s tam United
proti Bolton
Wanderers,
pri
m! cást obecenstva, na níž se nedostalo lístku, protrhla
ranné kordony strážníku a poradatelu, ztekla ohrady
zaplavila vnitrek Wembleyské areny tak, že zbyla
ve jen prostora nezbytne nutná pro sehrání hry.
Kopanávšak není jediným sportem, který se muže poiti takovým úspechem. Radí se k ní dostihy, v nichž
me obvyklého Derby mají Anglicané svetové jméno
pfekážkovýchdostizích, v Liverpoolské steeple chase.
tretice je to veslarský závod universitních osem,
ord - Cambridge, porádanÝ na Temži na délce téf 7 km, který soustreduje nejživejší zájem spousty
1\, jež lze odhadovati jen ztežka, ale vždy v císle
itelnému nás zatím jen na sokolském sletu. Závod
je také nejstarším, letos se konal již 98 rocník,
znací tradici hodnou plné úcty. Krome zmínených
t1ngdje v Anglii ješte nekolik souteží, které se jim
ularitou rovnají. Jsou to na príklad svetové chamty na travnatých dvorcích ve Wimbledonu, mivské matche v asociacní kopané i utkání v rugby
Alezprvu zmínené tri souteže svojí vnitrní hodnotou,
dlela vnejšímefektem zajistily si prední místo, nebo!
sláva šla do celého sveta. Zejména Evropa se ne'Ia jeiich vlivu a byla jimi inspirována k zavedení
obných atrakcí. Také do našich zemí pronikl jejich
m se všemi dusledky.
jdflve jsme se odvolávali na anglický originál v dovém sportu a tak Pardubská steeple chase se dojiž padesátého rocníku. Pozdeji jsme ve veslarství
IIivyvolati doma podnik, odpovídající temžskému
odu osmiveslic,a stalo se to na Vltave v jarním zát. zv. Primátorských osem. Také naše kopaná hlevzor v Anglii,s vetším neb menším štestím. Zvlášte
je to pochopitelné, když se šírila daleko dríve a
ejLnež jiné sporty. Pohárová soutež, hraná stredoi footbalisty jako podpurná akce pro úrazový
byla matnoukopií anglického Cupu. A práve urce~
háru stredoceského footbalového okrsku ukazuje,
e neprevzalijen sportovní obsah, nýbrž, že spíše
výhody souteže stály v popredí, majíce naopak
ti propagaci hry. Nebyli jsme v tomto smeru
u kterých se zároven se sportem muselo myslet

na peníze a také nikomu nemáme za zlé, jestliže se tak jako my - do sportu dostal jiným myšlenkový.n
pochodem, než Anglicané, kterí v daleko príznivejšlch
pomerech vytváreli sport tak, že se jim stal samozrejmým doplnkem života. Dokladem rozdílného pojímání
urcité sportovní událósti u nás a v Anglii je na pr. práve
pohárová soutež v kopané. Jestliže v 'Anglii je témer
neztencený zájem o finale Cupu, a! jsou ve finale kterékoliv kluby, pak u nás závisí úspech sportovní a zejména
návšteva finale poháru (tedy úspech financní) na tom,
které kluby se probojují do posledních kol a vrcholeni
souteže je prímo závislé na tom, kdy se utkají S par t a
a S I a v i a, nejvýše ješte V i k t o r i a Z i ž k o v. Je
ovšem pochopitelné, že není zdravým zjevem, jestliže
se nerozširuje prítažlivost i na jiné kluby, což se objevilo
velmi znatelne pri zavedení profesionalismu do naší kopané. Bylo-li již za amatérských dob potrebí penez, aby
se sportu pomáhalo na nohy, staly se penežní otázky
hlavním predmetem úvah práve pri reglementování profesionalismu. Nemohlo se prehlédnouti, že anglické footbalové ústredí má milionové jmení ze svých podniku;
jež z valné cásti obrací rozumne zase zpet ve prospech
sportu a tech, kterí jej provozují. U nás i našich sousedu
se daleko tíže strádaly potrebné peníze, at již v klubech,
nebo v ústredích. Tak se premýšlelo o tom, jak zlepšiti
financní situaci klubu, které ani po zavedení profesionalismu si nestály lépe a prirozene se muselo hledati osvežení zájmu' provádením takových podniku, které zarucují dobré návštevy, financní zisk. Tím se zacíná 'nová
kapitola.
Domácími soutežemi nebyl by zájem publika udržen
v takové míre, jakou potrebovala klubová vedení profesionálních mužstev, a proto se pro zpestrování souteží
hledala mezinárodní utkání, nesoucí s sebou však také
urcité risiko, pokud šlo o financní prosperitu. Aby se
toto risiko omezilo a lépe využil zájem obecenstva, jež
dává soutežím prirozene prednost pred jednotlivými
prátelskými utkáními, ukázalo se výhodným organisovati mezinárodní souteže, schopné vzbuditi velký zájem
nejširších vrstev. Zcela pochopitelne se sešli u jednoho
stolu footbaloví vudcové stejne interesovaných
zemí.
Byly to Ceskoslovensko, Rakousko a Madarsko s italU,
k nimž se pozdeji priradila Jugoslavie, Polsko a Rumunsko. Poprvé se sešly na konferenci roku 1926 v Praze
delegáti ceskoslovenští, madarští, italští a rakouští, za
predsednictví clena associace. Tehdy se ukázalo, že nejen kluby, ale i príslušné svazy mají hlavne financní zájem na souteži. Proto se vroponovaly dva podniky.
V jednom se mela pravidelne utkávati mužstva státní
(~presentacnO, ve druhém vybraná mužstva klubová.
Ze jednání vzbudilo zájem verejnosti a oficiálních kruhi'l.
dokumentoval dar cs. ministerského predsedy Svehly,
který venoval 20.000 Kc na zakoupení cestné putovní
ceny pro v1tezf~, pak cena mesta Vídne, jejíž hodnota se
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~tomnosL.
urcuje na 40.000 Kc a dar italského premiera Mussoliniho.
Soutež státních mužstev spadala však prímo do kompetence. mezinárodní federace footbalové a ta se nepostavila príliš sympaticky k projektpvané souteži státní
a vyhradila si pro sebe její organisování. Tak zustala na
programu jen soutež klubu. Na dalších schuzkách ve
Vídni a v Pešti se pracovalo na pravidlech souteže klubu a výsledkem jsou proposice sjednané kompromisem.
Podle nich se v tomto roce zúcastní turnaje po dvou
mužstev ceskoslovenských, rakouských, madarských a
jihoslovanských; klubová mužstva má jmenovati príslušný svaz, K tomuto rozhodnutí, jež není sportovne
správné, došli delegáti jen s ohledem na zajištení nejvetšího príjmu. Sportovnejší by bylo, kdyby se souteže
úcastnily budto finalisté zemského poháru, nebo vítezové mistrovství svazu. Toto rešení by ovšem vyžadova'lo ·i úpravy mistrovství jednotlivých zúcastnených
zemí a pro poradatele souteže - stredoevropského poháru - nebylo záruk, že by do mezinárodního turnaje
prišly nejpopulárnejší kluby. Soutež bude zajímavá, zejména bude-li hráti každý s každým, bez vylucovacího
systému. Tak by byl také i financní úspech úplný. Pochopitelne se nejvetší péce musela venovati vypracování
financních disposic. Podle nich dostane 4%' svaz, na
jehož území se match hraje, domácí klub dostane ze
zbytku po uhražení režie 60% a host 40%, ale zarucuje
se mu minimum 300 dolaru. Zápasy budou ríditi neutrální
soudci, vybíraní ze sboru, jenž vznikl jmenováním 5 clenu každé zúcastnené zeme.
Je zajímavé zmínit se o tom, že o myšlence stredoevropského souteže psal brnenský »Sport« již v roce
1925, krátce po zavedení profesionalismu, jenže pocítal
ješte s úcastí Nemecka, které jiste po rozrešení profesionální otázky bude prizváno. Je naší škodou, že pro nedostatek velkorysých pracovníku nedovedli jsme tuto
myšlenku provést do všech dusledku u nás a museli jsme
prenechati iniciativu vídenské kopané, jejíž vudce, Ii.
Meisl, dovedl težište souteže zajistiti pro Víden. Náhodou je Meisl rodákem z Cech a má prátelský pomer
k svému rodišti. Pres to, že stredoevropský pohár soustreduje tolik ruznorodých elementu, lze ocekávati, že
spolecný zájem umožní jeho pravidelné každorocní porádání, od nehož si kluby slibují finacnÍ zisk. Pak by
také aspon spoluprací nekolika svazu když se to nepovedlo jednomu, vznikla soutež schopná dobýti si jména
nejen v úzkých hranicích jednoho státu. A o jejím vlivu
na další vývoj reorganisace evropského footbalu není
pochyby, nebot dnešní stav je práve jen dobou v níž se
i proti vuli silných jednotlivcu tvorí· nový názor. Zas
bude jen podobný vývoji, jímž šla kopaná ve své kolébce.
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Y~í.žená žurnalistika a nejaký mizera.
Vážený

pane redaktore,

s velikým zájmem jsem cetl clánek pana K. Polácka v 13.
cí"le Prítomnosti.
Byl bych Vám velmi vdecen, uvedl-Ii byste
v príštim císle, že clánek o Lirpaellowovi
(krome R uch u,
R o v n o s t i a N á r. n o v i n v Bme) redaktor Patocka s ucitelistlechlem Urbánkem hned z. aprila v Jihlavských
týdeníku strany agrární
uverejniL
Nemám celkem nic proti
agrárníkum,
ale brnenská agrární
S v O'bod a se radovala 5.
dubna, že nenalítla na Lirpaellawa.
Ale když ne ona, tedy se·
sterské Ji h I a v s k é I i sty. A ta v zájmu pravdy, myslím,
nutnO' kO'nstatO'vati.
Budou Vás asi též zajímati prameny, z nichž jsem cerpal.
Onen záver je dO'slovne z Durychovy studie o Brezinovi, Pre·
rov 1918 (poslední odstavec), kritika spisu a nekteré vety z Arne
Nováka »Prehledných
dejin literatury
ceské«, (kritika díla E.
Rádia).
Mrknuv do své knihovny,
náhodou jsem »padl« na
»Kríž« (Knihy dobrých autoru) -S i g b j ci r n Obstfelderuv
a tak se mi narodil Lirpaellow
na samote SigbjDrn. Ostatek
jsou vymyšlené nesmysly (odborné práce osmotické, prof. dr.
Sobícek, výZkumná biologie geofysická a jiné a jiné) a dodnes
nemohu pochopiti, jak mohly ct y r i žurnály nalítnout, kdyžte
muj, pomer k prír. vedám je asi týž,
jako dobrého vojáka
Švejka k astronomii
nebo proraku Sofoniášovi.
Jediné tOho
velmi lituji, že redaktar »rušista« (z Ruchu) otiskl Lirpaellowa
již 1. dubna - ac jsem výslovne napsal »k 2. dub n U«. Proto
asi nenalítl lidoveck); »Den« ani »Svoboda« agrární - ac jsem
jim tytéž clánky o velikém severském mysliteli (já dosud ne·
vím, je-li to Švéd nebo Nor) vcas doruciL Ve »Dnu« a »Svo·
bode« meli Lirpaellowa asi vysázeného již na 2. duben - ale
když si o nem prectli ríkání v »Ruchu«, rekli si pr! halt! tady
neco smrdí!
S projevem uprímné
tore,
9. dubna 1927.

úcty

znamenám

nej aký

mizera

NOVÉ

se Vám,

J. B.,
a neznámý

pane redak.

mysti fikátor.
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C.· Brandes: »Povest. o ]ežíšovi«. Preložena
vých jazyktt Brandes odpovídá na otázku žil-li
K niha vyšla v autorisQva,11ém prekladu
pí.
KraU60vé nákl. Vydavatelství
Volné Myšlenky

do všech sveto·
Ježíš" záporne.
Milady
Lesnév Praze. Cena

Kc 7'-,
L. N. Tolstoj: Kreutzerova
sonata.
Vydalo již ve 3,
vydání nakladatelství
J. Svátek, Praha II., Spálená ul. 38 s ilustracemi a jedinecným doslovem L. N. Tolstého. - Tolstoj zde
vylícil rozvrácené manželství koncící vraždou. Praví ve svém
doslovu,
že manželství
nemá býti zdrojem smyslné rozkoše,
tato náleží jen plození nových jedincu. 160 stran, Kc 12'-,
v celoplátené vazbe Kc 18'-.
"Státy, politické strany a tisk celého sveta.« Nákl. »Orbis«
v Praze XII. (za Kt 48'-). 1 ová politická prírucka shromažduje úkladní politická data o všech státech sveta. Hlavní dukaz
je vedle základních dat a informací o obyvatelstvu a úzeIIÚ položen· na politické rozvrstvení
a verejný ti&k. Na nové prírucce
spolupracO'vala rada odborníku, pusobících bezprostredne
v jednotlivých státech. Prírucka má 480 stran,

