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také socialisté, což je svedectví proti socialismu jaké
dvojná sob váži. Když už i socialisté! '

P~k~d, mužeme soudit.i ze dvou císel »Fronty«, zdá
se bytI ukolem tohoto lIstu, aby to, co v »N árode«,
»Veceru« ~ »Lechu« ríkají lidé, jejichž styl zaslouží
pet~}l, .skládé~.liz~e .do l,epších a okrasnejších vet muži,
kten Sl mohou clmt na.rok na dvojku, pokud se stylu
týk~. Je mo~n? si žiye pred~t~vit náladu schuzky ne
kol~~a generalu praVIce, v mž bylo rozhodnuto vydá
vatI »Frontu«: rekneme si to uprímne, rekl patrne je
den z generálu, ono se o nás povídá, že náš tisk je tro
~hu a,nalfabet:,k.ý; j~ naš~ pov~n~ostí, pánové, ukázati,
ze mame take mtelIgencI. Kazda doba má svou kon
junktu!"u, a jestfi~e nekdo dnes zacne vydávat nejaký
nový lIst, mužete se vsadit se zavrenýma ocima že to
bude list proti Masarykovi a Benešovi. Tady jsm~ u já
dra »Fronty<<. Obratní stylisté proti Hradu se hledají!
Konservativnost, protisocialismus, vlastenectví - to
vše není nic proti žhavé touze, videt pokorení dvou re
alistu.

Ve »Fronte« se sešlo nekolik starých osobních neprátel
Masarykových s nekolika lidmi, kterým je konec koncu
Jedno, proti k,01;1Upíši. (To jsou ti, do nichž pravý blok
Investoval sve uspory.) Oba tyto druhy provádejí neco,
co je težko snášet : dávají náramne zretelne na srozu
menou, že všichni ti, kdož jdou za Masarykem ciní tak
pro peníze nebo pro osobní výho.dy. Je to orga~isovaný
pokus presvedcit verejnost, že pro Masaryka a Beneše
lze ps~ti jen z~ peníze nebo z~ úsluhy, kdežto pro
agrarmky, klenkaly a soukromy podnik p. Stríbrného
se píše z idealismu; že s Masarykem možno souhlasit
jenom za diškreci, kdežto duch Hodžuv Šrámkuv a
Stríbrného je tak puvabný a tak strhující,' že se lidé do
neho zamilovávají. Mužík, který vynáší nocník u kle
rikálu nebo ~g~árníku; ciní tak z presvedcení; ale Ka
rel Capek ma rad Masaryka, protože potrebuje, aby byl
zván do Lán a aby jeho dramata šla lépe na odbyt. Jirí
StríbrnÝ mel to š~estí, že našel duchovního prítele
v Kahánkovi, a potulný žurnfl.lista, který svou bludnou
pout zatím prerušil pod klerikální strechou, je muž zá
sad; ale Hrad je uprostred strašného duševního osamo
cení a mu~e:být pouze »majitelem Peroutky<<. Má-li
kdo trochu citlivosti pro duchovní veci a dovede-Ii si
zmer~ti ten, vliv, který muže mít na lidi Masaryk, s vli
vem Ideovym, který vyzaruje z pp. Hodži, Stríbrného
~ Šrámka, nemohou mu takové reci pripadat jinak než
Jako tvrzení, že manželství s krásnými ženami se uza
vírají pro peníze, kdežto s ošklivými z lásky. Ale tady
ovšem .vubec nejde o to, C'O je pravda, nýbrž o to, co si
kdo muže dovolit napsat. Žijeme v dobe roztahující se
a organisované drzosti.

Duch clovekuv se pozná nikoliv pouze podle toho, co
dovede pochopit, ale také podle toho, co pochopit ne
svede. Dotýkám se tu na pr. onoho ocenení, jehož se
dostalo Herbenove sedmdesátce ve »Fronte<<.

»Ac platil (Herben) za velikého chytráka,« cteme tam,
pnikdy jím nebyl a v poprevratbvé politice konjunkturální
projel svuj politický život na: celé cár'e ... Filosofie, s nÍŽ

K AITI·0 L

»... a budí ve mne hnev; psát budu
proti nim.« Shakespeare, »Corio!(1YI1).«.

»Ackoliv to zní podivne: je nutna
~tál~ háji.ti silné proti slabým; poda
rene proti nepodareným' zdravé proti
sešlým, .. ' neboc malost má pro sebe
argument velké plodnosti.« JI1ciet:zsche.

'I.

udu se n!kdy na nekoho zlobiti jen proto že je
konservat1vcem, ani jím nebudu z toho duvodu
rhovaot~K~o v~a~lédl trochu v ~loubeji do životního
, nem~z~Sl pratI, aby ve svete rozhodoval jen pud
okovy,Jen touha po zmenách. Ponevadž lidé kterí
v~své os?be dovedli spojit správnou míru pokro

. tI,~.espra:rnou mírou konservativnosti, jsou ríd
vYJlmkami,musíme se spoléhati na tu rovnováhu

• vznikne tím, že pokrokové a konservativní hnuti
~ou vzájemne držet v šachu. To jest asi smysl

neho Goetheova výroku: jen celé lidstvo dohro-
je pr:vý cloyek.v To l?ovažuji za nutno povedet

~,~ezreknu, ze. nel~ter~m. konservativcum, je nej
JitI s cesty. NIkolIv ze JSou konservativci ale
ých prícin. '

ns.ervativn},t~,bor pokracuje pilne ve své ~rgani
~ jako dalsl Clslo programu pocal nyní vydávati
ik »Frontu«. Tento podnik nedrží se žádné stranv
t, nýbrž je to trust a má obstarávati spolecné záJ
nservativní domácnosti: scházejí se v nem k spo-
u cinení agrárníci, národní demokraté kleriká-

a ,i jeden muž, který má livrej závodu Jirího
~eho. Tento n:už, vlastním jménem Kahánek, je
e dokladem, jak dalece pokrocilo dorozumení

• konservativního tábora. Není už treba aby žur
pat~il k té vci.k oné st~ane: muže být proste pri

prave fronte Jako celku, a na ,konec si ho vezme
do má nejvetší nouzi. Když pan Kahánek vyletel

obloukem z »Ceského slova~<, šli kolem práve
• vlivní mužové z pravého tábora. SlyšÍce, jak ten
ležící na zemi, nadává na Beneše až do tretího
~ zdvi~li ho, opráši.li :=t schovali, rkouce: nekdy
e hodIt. I uschovalI Sl ho v redakci »V enkova«
i pan Kahánek získal jakési historické postaveni
rmí socialista, který byl živen na agrární útraty.
pak nebylo už jinak možno a pan StríbrnÝ musil
dit vlastní podnik, reklo si vrchní vedení pravé
, že co ~i clovek v mládí schová, v stárí jakoby
a povolIlo, aby pan Kahánek byl pridelen panu
ému. A agrárníci nad tím ani nebedovali. PravÝ

'bec vložil nejaké své úspory do žurnalistu, a tak
u~e.»Fronta« uvésti ve svuj prospech, že v ní
octahsmu píší nikoliv pouze nesocialisté, nýbrž
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se Herben dnes spokojuje skromným místeckem ve stínu
Kroesu, bývalých svých prátel, pro jejichž štastnou hvezdu
kdysi do krve se zadlužoval, jest jeho plus, ale byla by ješte
sympatictejší, kdyby v podzimu svého života proste mlcel
a neodmenoval se za ty drobty v y k r i k o v á ním c e
h o s i, c e h o v prs o u n e m á a n e m u ž e mít i.«

V techto rádcích jakoby se byl pan redaktor »Fron
ty« svlékl do nedbalek. Co je to, co Herben vykrikuje,
ceho však v prsou nemá a nemuže míti? To jest oddanost
k Masarykovi a vernost k jeho myšlenkám. A proc je
usuzováno v novém týdeníku, který podle vlastních
slov nemá nic spešnejšího a duležitejšího na práci, než
návrat k Havlíckovi, že Herben nemuže míti této od
danosti? Jedine proto, že ac se pan redaktor »Fronty«
velmi poohlédl, neshledal nikde žádné korýtko, které by
bylo pred Herbena pristrceno. V panu redaktorovi
»Fronty« se probouzí psycholog: korýtka není, a tedy
Herben vykrikuje jen to, co v prso u nemá a nemuže
míti. Že by nekdo nezávisle na kor),tku mohl verit
v nekteré myšlenky a jít za nimi, to se zdá pronika
vému a vyjasnenému duchu redaktora »Fronty« detin
stvím, kterým není treba se zabývat ani jako domnenkou
a jednou z možností. Pan redaktor naopak si praví: je
prece naprosto vylouceno, že by se Herben asp0r1 ne
jak nem til. I dá se do náramného prohlížení Herbe
nova života, aby našel, co by se asp0r1 trochu podobalo
pomste. Konecne se mu zdá, že našel zrno: Herben,
mluve o presidentu, užívá slov »profesor Masaryk«.
A to je »tichá, tichouninká Herbenova msta«. Pan
Horký je skvelý psycholog, a dejte si pred ním pozor,
nebot dovede prohlédat propasti lidských niter. Uvidí-li
jednou nekolik star)'ch lidí, kterí hrají karty a pocítají
na krejcary, jak si zvykli, ne na halére, bude v tom
videt »tichou, tichouninkou pomstu« na republice a
skrytý projev príchylnosti k Rakousku. Když se tedy
pri oslave Herbenovy sedmdesátky nereklo všechno,
budiž to receno nyní, a dr. Herben necht to prijme jako
to nejlepší, co muže býti receno k jeho cti: ackoliv se
mu nedostalo ani úrádku ani korýtka a ackoliv byl do
konce prehlédnut i nedávno, když se na znamení zásluh
v domácím odboji vešely na prsa nekterých lidí trety
z plechu, Herben verí v Masaryka práve tak, jako v nej
veril dr\ve, a to z žádného jiného duvodu než z toho,
že jde za svým presvedcením. To ovšem v ocích pánu
z »Fronty« vyhlíží jako úplná metafysika a nezdravý
spiritualismus. Vždyt nekterým z nich práve to pro
pujcuje strašnou energii, že korýtka není nebo že se
korýtko propadlo. Prátelé, chcete-li nekoho dobre po
znat, dejte si pozor na to, co nedovede pochopit!

Nemluvili jsme nikdy o techto vecech, ponevadž do
nich nikomu nic nenÍ. Ale konec koncu mt'Heme i o tom
neco ríci: lidé pod hradem si predstavují, že Masary
kovi stoupenci jsou nakládáni do medu a že se na svctc
nikdo nemá líp než ten, kdo uveril v nekteré Masary
kovy myšlenky. Ale budiž otevrene receno: kdyby bylo
nemožno míti pro príslušnost k Masarykovu táboru
jiné duvody než duvody osobní libosti a sytosti, bylo
by Masarykových prátel daleko méne než jich jest.
Masarykovo prátelství. bývá drsné; na jednu rádku po
chvaly prijde u neho deset rádek hany; na osobní ohle
dy si leckdy vzpomene až druhý den; spotreba lidí zdá
se býti u neho prílišná; dovede býti tvrdý i k nejbliž
ším. Pánové z »Fronty« si hradní idylu predstavují
príliš naivne. Je rada lidí, kterí nemají v osobním po-
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meru k Masarykovi valnou prícinu k vdecnosti. A p
ce, »Fronto«, div se, tito lidé stojí za ním tak, že
v lidu pod hradem šeptá, že za to dostávají buh ví ko
mesícne. Kdyby Machar se dal vésti jenom svými os
ními zkušenostmi a mel takovou povahu jako ti, k
nás dnes chtejí vésti zpet k Havlíckovi, objevilo by
jeho jméno patrne mezi Borským a Horkým už v p
ním císle »Fronty«. Ale zdá se, že se zde pohybuje
na pude, která je zcela cizí poutníkum k Havlícko
Oni verí jen v »neco za neco«. Prostá pravda je ta, •
vetšina lidí bojuje dnes za Masaryka z toho duvodu,
ho srovnává s temi, kdož stojí proti nemu, a že
merí rozdíly tech výšek. Bojovat za Masaryka ne
práve nejpríjemnejší práce; reknu, že je to jedna z ne'
horších prací, ponevadž nutí k denním hádkám s hlu
páky a lidmi nepoctivými a koristnými. Nad to nenín'
protivnejšího. Bohužel, je to práce, která musí b),ti
konána, i když je z ní ošklivo.

To, co do druhého císla »Fronty« napsal proti Masa
rykovu presidentství p. Borský, zdá se býti vrchole
návratu k Havlíckovi: autor dává tu na srozumeno
že všechno, co kdy bylo o Masarykovi v cizine recen
dobrého, spadá na úcet diplomatické zdvorilosti, »ne
predepsaná zdvorilost mezinárodní nezná jiných muž
u moci než schopných ... «; (patrne už pred válkou m'
Masaryk evropské jméno proto, že Evropa je zdvori
loucká); hlavy cizích státu neodváží se k nám prijel'
nebot jsou v strašném nebezpecí, že je Masaryk prij
v jezdeckých botách a pohos tí prednáškou o reform
všeho na svete; pod Masarykovým vlivem tropíme ja
kási detinství v Ženeve (neríká se blíže jaká, nebot
asi predpokládá, že je to obecne známo); zustane-I
Masaryk presidentem, nemužeme od ciziny ocekáva
nic jiného než neduveru, posmech a opovrhování; ~1cl

sarykovy zásluhy o naše osvobození jsou rovny nule;
co se stalo dobrého v revoluci, stalo se proti jeho vuli,
A nyní prichází zlatý hreb: nebude-li Masaryk zvole
presidentem, cizina »prestane delat vtipy a bon moty n
parvenue zevnejšku i vnitrka.«. Poslyšte, pane BorslQ
tady už ztrácíte právo na ohledy: postavte se vedl
toho, proti nemuž jste napsal tato slova, a dejte se ja·
kékoliv mezinárodní komisi, byt sebe konservativnejší,
jen jeden jediný den pozorovat a prenechte jí rozhod
nout, kdo asi budí dojem, že jsme národ parvenuu z
vnejšku i vnitrka; vsadím hlavu, že se komise vysloví
pro vás, a pujdu klidne spát. Jestliže pan Borský muže
o Masarykovi mluvit s narážkami na parvenuovství,
pak už také muže pan Borský ríci o Masarykovi, že je
floutek, a vosková figurina z kadernického závodu
muže vytýkat kolemjdoucímu živému cloveku, že vy
padá ztrnule a nežive.

Nechci se dopustit té nespravedlnosti, abych pana
Borského nebo pana Dyka kladl na rover1 tem nekte
rým potuln)'m žurnalistum, kterí po jeho boku píší do
»Fronty« pravý opak toho, co by psali jinam, kdyby
se jich byl ujal nekdo jiný. Pan Borský má už od let
docela pevné a urcité presvedcení, které je dnes takové,
jako bylo pred válkou. Pres hnev, který proti nemu
mám, musím ríci. že není trtina vetrem se klátící a že
se drží svých myšlenek s verností, jež musí býti uzná
na. Kde nekterí jeho kolegové jsou pouzí sluhové. on
má nárok na titul osobnosti. To, co napsalo Masary
kovi, má ovšem puvod v slabých, nikoli v silných strán
kách jeho osobnosti. Cestu od vyslance v Ríme k re·
daktoru »N árodní Politiky« nikdo nemuže považovat



J. E. Šrom (Moskva):

Tri Iványci.
I.

Strucná studie o »Muži v pozadí«, *) která snažila sevyložiti pronikavý, plánovitý, všestranný vzestup
Stalinovy osobnosti za posledních dvou, trí let, nutí
k prirozenému pokracování. Stalin prece nežije
v prázdném prostoru, není jedinou osobností, která by
v sovetském Rusku naprosto samostatne a o všem roz
hodovala. Není prece možno, aby ve státe, v nemž slo
vo »kollektiv« je denne nekolikrát ve všech ústech, na
jednou z cista jasna, po nejsilnejší osobnosti sovetské
revoluce, jakou byl beze sporu Lenin a jíž se velmi blí
žil predchLldce KalininLlV v predsednictví Ústredního
Výkonného Výboru, celkem málo známý Sverdlov, pri
šel k diktátorské a absolutistické takrka moci clovek
vysok)'ch sice kvalit rozumových, revolucních a orga
nisacních, avšak prec jen vynorující se odkudsi z ne
známa, a aby samojedinÝ uchvátil všechno rozhodo
vání pro sebe. Moc Stalinova není však mocí jakéhosi
osamoceného jednotlivce, sedícího na komunistickém
tn"111e,nespocívá také výhradne v individuelních vlast
nostech jeho, n)'brž práve v nesmírne obratném mane
vrování pojmem kolektivity. Pozustává dále v tom, že
Stalin dovedl behem krátké doby od smrti Leninovy
obklopiti se skupinou silných jednotlivcu, kterí stojí na
nejvyšších místech sovetské vlády a verejnosti, a že za
vcas dovedl odhadnouti, jak práve ona a nikoliv sku
pina Trockij-Zinovev-Kamenev bude nejspolehlivejší
základnou.

Prazvláštní náhodou i tato skupina je tríclenná a ná
hodou ješte prazvláštnejší nemela za otce príslušníky
národnosti židovské a nápadných jmen jako Bronstein,
Apfelbaum a Rosenfeld, jichž syny jsou práve Trockij,
Zinovev a Kamenev, nýbrž otci této skupiny byli vý
hradne cistokrevní Rusové a skutecní ruští Ivanové.
Nemáme zde 'na mysli nikoho jiného než Nikolaje
»Iványce« B uch a r i n a, Michajla »Iványce« K a 1i
n i n a a Alexeje »Iványce« R y k o v a. Rékl-li Masa
ryk, že Lenin je normální ruský typ, platí to o techto
trech merou nejplnejší.

Bucharin je veledúležitý cinitel v Tretí Internacio
nále, hlavní teoretik komunismu v komunistické strane
ruské, první spolubojovník Stalinuv a špicka jeho kopí
v nedávných vítezn)'ch srážkách s oposicí, chefredak
tor hlavního orgánu komunistické strany »Pravdy« 
Kalinin je predseda Ústredního Výkonného Výboru
SSSR a tudíž vlastne podle ústavy nejvyšší osobnost
v sovetském státe - a Rykov je první nástupce Leni
l1l1Vv jeho úrade predsedy výkonné vlády sovetské,
totiž Sovetu lidových komisaru. Tedy vesmes lidé na
vrcholcích, lidé vynesení revolucí a sv)'mi speciálními
\' lastn ostmi.

Je nepopíratelno, že Bucharin, Kalinin, Rykov jsou
dnes v první rade mezi temi, kdož rídí osudy sovetské
ríše. Oni jsou dnes jednotné mysli s praktickou politi
kou Stalinovou, jsou výkonnými orgány této politiky

se postrachem evropské diplomacie (v tom prípade
ovšem, že by o nich byla neco zved~la), nemel by se
nyní vydávat za jejího tlumocníka.
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*) V loiíském rocníku "Prítomnosti<(,

zavzestup. Pan Borský prodelal tuto cestu, a domnívá
e, žeho na ni svrhl Masaryk a Beneš. V jeho nenávisti

k Masarykovi je odtud neco nezdravého. Obávám se,
žese z ní roznemuže, nebot nabyla škodlivé intensity.
Je to nezdravý oheú. Pan Borský je presvedcen, že jiní
edí na místech, jež by patrila jemu, a proto má jeho

životzahorklý ráz. Napsal jsem zde nedávno, že nekte
rým státoprávním pokrokárum zatocila se hlava nad
tím, že dobre prorokovali, a že nyní s hejsky tropí
hlouposti.Pan Dyk se domnívá, že tím mírím na neho.
Ne. Mohu ted ríci, že jsem tím myslil hlavne pana
Borského.

Z toho, co nám pan Borský vykládá, jak se bude ci
zina dívat na opetnou volbu Masaryka presidentem,
mohloby se zdáti, že pan Borský je duverníkem a mi
láckemevropské diplomacie a že Poincaré a Baldwin
vždycky mu prijedou povedet, když dostanou nápad
nebokdyž si o necem utvorí úsudek. Nebot pan Borský
je dokonale informován o tom, co si myslí »diplomaté
mezisebou«. (To je jeho v)'raz.) Skutecnost jest však
nad ocekávání skromná: diplomaté mezi sebou, to je
pan Borský nekde v baru s nejakým atašém od praž
skéhovyslanectví, pravdepodobne s nejak)'m hloupým,
je-lipravda vše, co pan Borský z jeho recí prozrazuje.
Ponevadžse však onen atašé pravdepodobne zdobí mo
noklem(je jakási souvislost mezi monoklem a naráž
kamina Masarykovo parvenuovství), je pochopitelno,
že to zvyšuje jeho autoritu v ocích pana Borského, a
naše ceská polovina »diplomatu mezi sebou« pokládá
popúlnocní reci svého kolegy za kolektivní hlas
evropskédiplomacie, nikterak nedbajíc obecné zkušeno
sti, že nikde nelenoší tolik pošetilých a bezduchých
hejsku jako na podrízených místech v .diplomatické
službe.Co si pan Borský se svým prítelem v baru po
vídal nebo nepovídal, vymyká se ovšem kontrole. Ale
kontrolovati je možno ony úsudky evropských politiku
o našemstáte, které se prímo nedotýkaly Masaryka. Je
tomupráve šest let, co jsem vedl s p. Borským veselou
polemikuo ceskoslovenský imperialismus, který nám
p.Borský tehdy doporucoval jako jediný lék. V zpomí
námtoho pouze proto, abych rekl, že bála-li se cizina
cehou nás, tedy hlavne toho, aby v této zemi a v ostat
ních malých státech strední Evropy nenabyl prevahy
duchpríbuzný duchu p. Borského. Kdykoliv evropská
diplomaciemluvila o Ceskoslovensku, vždy vyslovila
prání, abychom se uvarovali imperialismu, militari
mua šovinismu, který by celou strední Evropu pono

rilv atmosféru Balkánu. Cizina se na nás dívala nedll
verive,ponevadž se bála, že snad budeme brát vážne
to, co p. Borský psal do »N árodní politiky«. Pan
orsk)' nemel malé plány ani malá ústa: chtel, aby
hom si vzali príklad z Polska a využili bezmocnosti

Ilekter)'chokolních státu k tomu, abychom jim vzali
tennebo onen kus území, který by se nám snad mohl
odit. Nebot jedine takto, ríkal tehdy, jedná normální
árod. Bylo by dnes velmi bolestno, kdybychom za
I enené situace musili ty uloupené kousky jeden za
ruMm s omluvami vracet. Pan Borský si zakládal
šte na jiné koncepci: naši legionári se prý nemeli

Sibire vracet, n)'brž meli tam zlistat a obsadit pro
15 kus zeme, abychom meli také nejakou kolonii. Tato
uncepcemela dve podstatné chyby: I. že se p. Borský
ni nedohodl s legionári, kterí chteli domu, 2. že by
, jak dnes prece už jasne vidíme, nebyl žádný z nich
átil živ. Muž, kter)' svS'mi nápaoy mel chanci státi



jak v Internacionále, ve strane, ve státe, tak i na foru
mezinárodním, oni ji z nejvetší cásti spoluurcují a jsou
tím rozšíreným stupnem, o který se opírá Stalinova
osobnost, oni jsou nosnou plochou, z níž pak roznášejí
se promyšlené, propracované politické smernice Stali
novy smerem dolLl, k dalším osobnostem sovetské vlá
dy a nižším org-ánúm sovetsk)'m, aby odtud prešly na
konec do verejného mínení. Dnes je již jisto, že vláda
v tomto státe, vláda organisované menšiny, se vskutku
opírá o vetšinu, a že projevy nespokojenosti, jichž jsme
zde obcas svedky, nejsou již nespokojeností se sovet
ským režimem jako takovým, nýbrž spíše symptomy
anarchistick~lch nálad, prirozených v ruském prostredí
odedávna. Ovšem bylo by možno široce debatovati
o tom, j a k )' m ZpLlsobem tato vetšina byla získána a
j a kým je udržována. Ale to je již vecí jiné~o druh~.

Musíme zclLlrazniti. že prítomnost Buchanna, Kah
nina a Rykova na nejvyšších místech v sovetském státe
a takrka absolutní odstavení Trockého, Zinoveva a Ka
meneva nelze považovati za nejaký symptom antisemi
tismu nebo z e s í len é h o antisemitismu. Stejne tak
ovšem nemíníme ríkati a tvrditi, že tri »1ványci« vcele
sovetských rozhodujících kruhú znamenají již napro
stou a úplnou desemitisaci techto kruhú. Tito tri lidé
nesedí na svých místech v dúsledku nejaké protižidov
ské kampane, nebot na druhé strane i za jejich rozho
dujícího postavení je v Rusku na místech velmi vý
znacných prec jen ješte mnoho židú. Bucharin, Kalinin,
Rykov rozhodne netvorí predvoj pokrikujících sla
bochlt, kterí volají »bijte židy!« jedine proto, že sami
jsou na konkurencní boj s nimi slabí a uvnitr dokonce
i sobe vedomi jisté prevahy židovského živlu, jemuž
- pravda - revoluce dala takrka všechno, kdežto ca
rismus mu pred tím po staletí takrka všechno odpíral.
Také ovšem nelze tvrditi, že tito tri lidé dosáhli nej
vyšší moci ve státe snad jen tím, že sami jsou filo
semité. Kalinin sice pronesl nedávno na sjezde židov
ských zemedelských kolonisátoru velkou rec, která jas
ne brala v ochranu toto nejubožejší obyvatelstvo Ukra
jiny a Belorusi, ale Kalinin již nekolikráte promluvil
na ochranu Uzbekú, Kirgizú, Jakutu, Tatarú, Arménú,
Cuvašú atd. - zkrátka všech malých a slah)Tch národ
ností Ruska. Nelze tedy jen tak lehce imputovati mu
filosemitismus, prislíbí-Ii vládní pomoc - ostatne o víc
než o slib se nejednalo - príslušníkúm kmene, který
na sovetském území žije aspoll ve množství 2.7 mi
lionú. Bucharin ohnive se postavil proti antisemitismu,
ale stejne ohnive se obrací proti židovským nepmanúm
tam, kde cinnost jejich poškozuje zájmy sovetské ve
rejnosti. A Rykov je stejne málo filosemita, myslíme-li
pod tímto pojmem nejaké bezdLrvodné sympatie, jímž
dáván je pruchod poskytováním neobycejných a neza
sloužených výhod židúm.

Ani bežné zásady politické a taktické nehrály pri
vzestupu Bucharina, Kalinina a Rykova roli jen samy
o sobe. Je dobre známo, že byl cas, kdy Bucharin byl
velmi vehementne potírán Leninem pro své levicáctví
a bourliváck)T radikalismus. NezasvecenÝ pozorovatel
dávno hy b)Tval z toho usuzoval, že je nutno udelati
kríž nad další revolucní karierou Bucharinovou, zvlášt
když tento pozdeji vystoupil dokonce s heslem obráce
ným k sovetskému rolnictvu a volajícím »obohacujme
se«. A prece se tak nestalo! - Je stejne dobre známo,
že ješte nedávno, totiž na zacátku roku 1925, když
\' boji s oposicními proudy jednalo se zatím pouze

292

o Trockého, varoval Kalinin pred tím, aby Trockij byl
úplne odstavován a odúvodnoval to proti Zinovevovi,
Kamenevovi a cástecne i proti Stalinovi jako dobrý ho
spodár poukazem, že popularita Trockého je kapitál.
nastrádanÝ revolucí a že by tedy bylo nerozumné leda
byle jej rozmetati do všech koutú sovetských stepí. .\
prece tenkrát nikomu ani nenapadlo poohlédnouti se po
nejakém n vém predsedovi Ústredního Výkonného
Výboru! - A stejne tak Rykov nebyl ve svých politi
ckých, hospodárských a taktických zásadách vždy týchž
názorú jako nyní a zejména v dobe listopadového pre
vratu 1917 byl dosti vzdálen taktickým názorúm Leni
novým i Stalinov)'m. A prece se stal prímým nástup
cem Lenina v predsednictví výkonné moci sovetské.

Samostatne nerozhodovaly pri vzestupu techto trí
»1ványcú« ani pouhé osobní schopnosti, vzdelanost, or
ganisacní talent, obratnost, nadání. Mezi sovetskými
ciniteli nalezneme velkou radu lidí, kterí intelektuálne
nestojí daleko za nimi. Oposice mela na príklad prímý
nadbytek otevrených hlav, nebot Trockij, Pjatakov, Ra
kovski j, Preobraženski j, Radek. Sokoln ikov zajisté ne
jsou tuctoví lidé.

Co tedy zde vlastne rozhodovalo? Co vyneslo tak
vysoko Nikolaje Ivánovice, Michajla Ivánovice a Ale-
xeje Ivánovice? ,

Rozhodovalo tu jakési jemné seskupení jejich osob
ních vlastností, zpúsob tvorení jejich zásad a uplatllo
vání jich, úspech v boji proti zásadám cizím, všeobecn}
rozhled vnitrní a mezinárodní, celková užitecnost kaz
dého z nich pro sovetský celek, jakýsi prirozený výber,
v nemž roli hrál i· politický oportunismus i vcasná ra
dikálnost, konjunkturální úcelnost a vecná priprav~
no st ve chvíli, kdy boj o moc se rozhoduje, Buchar~
nova dovednost v analyse stejne jako schopnost Kalt
ninova a Rykovova v syntese, rychlá orientace vecná
i osobní, populárnost ve strane, revolucní minulost i
víra v revolucní budoucnost, houževnatost i odvaha,
strízlivost i enthusiasmus - zkrátka celé množství
vlastností a situací, jaké 'e vyskytuje tam, kde nastu
puje nejaký velký prelom.

Stalin je dnes nesporne první a mezi temito tremi
první mezi rovnými. I když, objektivne odhadnuto,
stojí svými vlastnostmi a vahou svého rozhodování da
leko pred zmínenou trojicí, o niž se dnes plne opírá,
prec jen byl by mnohem méne, kdyhy kdokoliv z t~cht~
trí »Iványclt« odnesen byl jinam, k nejaké kombmacI
nestalinovské. Stalin je si toho znamenite vedom a již
v tom je jeho velké plus. Nechce všechno pro sebe, do
vede odmenovati spoluvládce. Stalinovi záleží na tom,
aby trojice »1ványcu« co do vnejšku byla mu rovna,
aby žádný její clen nemel ani pocit, že snad stojí níže
Stalina. Jinak receno, Stalin je vLldcem, který chce,
aby vudci byli také jiní, on však, aby tyto vMce sám
tvoril. Vytvárí tedy fiktivní, nikoliv faktickou vúdcov
skou a revolucní revnocennost. Staví své druhy do po
predí nehlucne, každý však ví, že on je tam staví, ac
nikdo to otevrene neríká. Nosností a pevností svých trí
nejbližších spolecníkú je Stalin pri tom pojišten zase
proti jakémukoliv náhlému otresu svého vlivu a své
rozhodu jící moci. N aVlpak zase tri Iványcové nacházejí
ve Stalinovi silnou páter, zdroj intllice a iniciativy, sílu
odpovednosti, odvahu a revolucní jadrnost, hranicící
nekdy s hrubostí cloveka, který dovede bojovati o moc.



fhtomnos'L,

R. lY. COlldenhove-Kalergi:

Možnosti války.
MIWhése v roce 1926 zlepšilo, mnohé zhoršilo. Locarno bylokorunováno vstupem N cmccka do Spolecnosti Národu; na
petí mezi Nemeckem a Francií povolilo; mosulská otázka je
rozrešena. Za to však vzro tlo napetí mezi Francií a lta1ií,
a jaderská rána Evropy, která už se zacala zace1ovah, je znovu

otevrena a krvácí. Ve východní Evrope se nic nevyjasnilo:
situace tam je stále zmatena, nebezpecí války nezmizelo. A zatím

\'Ítezí v Cíne Rusko nad Evropou, Japonskem, Amerikou.

V dobe, kdy z;Íp~dní Evrop:l se uklidnuje, zt'lstává východní
Evropa politickým a hospodárským bojištem. Tento sud prachn
je spojen doutnáky spojeneckých smlnv s Evropou: každý vý
buch na východe hrozí tedy požárem celé Evropy.

Ce delá Evropa? Hoví si na vavrínech locarnských a staví se,
jakoby nevidela východo-evropského nebezpecí, aby nebyla rll
\na v pozorování sama sebe. Popírá nehezpecí, aby se jím ne
"'tlsela zabývat. A prece jen rozhodnost a velkorysost evrop

ak)'ch mo~ností múže zabránít hrozící válce. Polovicní opatrení
Už nedostací. Problémy je nutno rozpoznati v jej ich celist
vosti a chopiti se jích bez predsudku. Tak jako byl rozrešen

velkoryse rýnský pw1Jlém Locarnem, tak je nyní nutno po
tupne zkoumati a odklizovati ostatní evropská válecná nc

bezpecí.
Italské nebezpecí.

Italská otázka. znepokojuje Evropu od té duby, co exponent

italského imperialismu je zároveJ'í diktátorem. Sama tato sku
tecnQ!;tznepokojuje všechny sousedy. Nikdo> neví, chce-li Mus

Jini válku ci mír; nikdo n ví, kam ho povedou jeho slova
ebociny prípadnc také proti jeho vuli; nikdo neví, co se mllže
táti, kdyby došlo k atentátu na neho.
Tato nejistota vedla k francouzskému postupu na Riviére. Na
drii mohou jednoho dne spustiti samy sebou pušky a dela -

nikdo jich pak už nezadrží. Prátelská smlouva s Albánií je
, nálcm: zítra mllže zavraždení nejakého italského dustojníka
Albánii vésti k obsazení této zeme a k válce.

Konstatování nebezpecí nestací. Evropa musí myslit, jak by
odvrátil<lJ.Pokud jsou príciny tohoto nebezpecí v ústave Italic
v politice jejího vudce, nemuže Evropa proti nim nic delat,
a garancní dohodou co možná nejvetšího množství evrop
'rh státu, které se viáj emnc a podle možnosti spolecne
Italií zarucí, že bez podmínky si prispejí ku pomoci proti
"dérnu útoku. Neboi skutecnost, že došlo k ženevským pro
oh'lm a k ujednání loearnských smluv, sama dokazuje, že
lecnost Národu se sama pokládá za nedostatecnou pro ta
ou záruku.

Bude-li Italie vedeti, že obsazení Albanie by znamenalo vy.
"eníválky celé Evrope, pak od takového kroku upustí; dokud
sJí, že pri tomto obsazení by se potkala jen .s odporem
oslavie, odvážila by se pravdepodobne tohoto kroku. Nebot
vdepodobnost italské války vzrustá nebo zmenšuje se po
me s pravdepodobností italského vítezství. Tato negativní
'tika zajišfovací je však neplodnou a nedostatecnou. Je treba
doplniti positivní politikou spravedlnosti, která vyhoví opráv-
vrn požadavkum italského národa.

V pozadí za nynejšími náhodnými formami italského impe
·smu je skutecné bezpráví, které utrpela Italie pri ujednání

1 od svých spojencu; tento národ, který ze všech dohodo
mocností má nejméne kolonií a pro své silne vzrusta

obyvate1stvo jich nejvíce potrebuje, vyšel na prázdno pri
elování koloniálních mandátu. Teprve po dlouhých jedná
dostala od Anglie pruh zeme - zemi J uba - kdežto Anglie
rancie prevzaly bohaté nemecké kolonie a mimo to roz-

cclily mezi sebe severní cást arabského sveta. Toto zrejmé
hezpráví, které casove se sešlo s uzavrením Spojených státu
pred prílivem italských vy.stchovalcll, vzbudilo ve verej ném ital
ském mínení pocit, že je nutno nejakým zpusobem dostat ko
lonie: a pripravit se na boj o tnto koloniální ríši. Tomutv

nebezpecí a této nálade, která jc z cásti podkladem italského
impcrialismu', mllže ,Evropa zabránit, vyhoví-li Italii v tomto
h'Od((. ve kterém jsou její požadavky spravedlivé.

Stalo by se tak nejdrive pridelením koloniálního mandátu

Italii za cenu ujednání garancní dohody pro Evropu a Afriku
po vzoru locarnských smluv. V úvahu by pricházel predem
mandát syrský, který je pro Francii bremenem a pro Italii byl
by ziskem. Kdyby rrancie se mohla odhodlati pO'itoupit tento
mandát Italii za náhradu y;ech sv~;ch výloh a za garancn!

smlouvu evropsk<!-ahickou - pak je mír na stredozemním
mori zajišten. Ttalsk;"l pracovní síla by mohla promenit Syrii,
kdysi nejhusteji obydlenou zemi antického sveta, opet v zemi
kulturní,

."\Je ani toto rešcní nezasahuje jádro problému, ktcré veZl

\- tom, že Evropa je rozdclena na dvc poloviny, z nichž zá··
padní má prebytek a y)'chodní nedostatek kolonií. Už v tom je
t;]ké nebézpecí války, jestliže koloniální mocnosti se nepostarajr
vcas O zájem celé Evropy tím, že by zarucily rcwné pO:itavellí
všech Evropar.i'l po stránce osobni i hospodárské ve svých kolo
niích, zejména v Africe. Provedení této zásady by zatlacilo do

]'ozadí otázku koloniálního majetku a umožnilo by pozdvižení
veliké africké kolonie hospodárskými a organisacními silami
cvropskými.

Kolonální mocnosti samy by mely z tohoto vývoje nejvctší

prospech, ponevadž hodnota jejich kolonií by rychle rostla, a
tím také by se vrátil blahohyt, znicený válkou_ Evropské moc
nosti, které nemají kolonií, nebo jen malé, zejména Nemecka,
Italie, Ceskoslovensko a Polsko, mely by možnost dovážeti
z techto tropických držav evropských suroviny pro svuj pru
mysl a usaditi v nich z c;Ísti své prespocetné obyvatelstvo. Zá
roven by byla tato koloniální spolupráce silným poj ítkem evrop
ské jednoty, kdežto dnešní stav vytvárí trhlinu mezi západní a
východní Evropou.

Besarabie.

Mezi Ruskem a Rumunskem je klid zbraní, alc zúroveií
válka: Rusko se zdráhá uznati Dnestr za svou hranici, pokládá
I~esarabii za obsazené území a odmítá diplomatické styky s Ru
lllunskem. Mírová jednání, která byla mezi ebiSma státy z,1.
hájena ve Vídni, se rozbila. Rumunsko nemllže pomýšlet na
odzbrojení, dokud jeho východní hranice je frontou, do které
Rusko každého dne muže vpadnout bez prohlášení války.

K tomu pristupuje spor o následnictví trunu v Rumunsku.
Povede-li tento spor k obcanské válce, melo by Rusko nejlepší
príležitost dobýti zpet svou ztracenou provincii. Stanovisko vel

mocí v tomto prípadc by nebylo jednotné a jisté; Polsko by
bylo smlouvou zavázáno vypovedeti Rusku válku: od rusko

polské války, je pouze krok k nemecko-polské a od fé k ne
mecko-francouzské - pres prátelské projevy na západe. Tato
situace bude stál~ stejná, nezasáhne-li Evropa rozhodne.

Cesta by byla tato:
1. Tri nebo ctyri evropské velmoci se spojí, ahy se spolecnc

ujaly rusko-rumunského míru.
2. Oznámí toto své rozhodnutí Rumunsku, zaru\:í mu na dobu

jcdnáni hranici na Dnestru a pohrozí mu, kdyby toto zprostred
kování odmítlo, neutralitou pri prípadném ruském vpádu.

3. Prijme-li Rumunsko toto zprostredkování bez podmínky, za
hájí mocnosti jednání s Ruskem. Odmítne-li Rusko toto zpro
stredkování, prohlásí mocnosti, že bez podmínky uznávají a za
rucují Rumunsku hranici na Dnestru pro prípad ruského vpádu.
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4. Prijme-li Rusko toto zprostredkování, budou s ním moc
Ilosti jednati na tomto podklade: a) hlasování lidu; b) roz
delení Besarabie podle hranic v r. 1818; c) odstoupení Bes
arabie Rumunsku za úplné nebo cástecné škrtnutí ruských dluhu.

V každém prípade je jak pro Rusko tak pro Rumunsko snazší
ukázati ,se povolným vuci evropským velmocem, než vllci sobe
navzájem. Predpokladem této intervence je však mezinárodní
solidarita evropských velmocí: tuto solidaritu je nutno vy
tvoriti co možná nejdríve, aby se vcas zabránilo tomuto ne
bezpecí války.

Vilno a Gdansko.

l\Iezi Polskem a Litvou není mír, nýbrž klid zbraní. Diplo
matické styky jsou prerušeny a Litva nikJy neuznala polské
hranice. Pokládá Vilno, které je v moci polské, za své histo
rické a skutecné hlavní mesto. Ceká jen na okamžik, kdy mezi·
:Iárodní situace by ji umožnib dobýti ho zpct. Tato skutecnost
znamená stálé nebezpecí války ve východní Evrope. Jak je
vážné, ukázala rusko-litevská smlouva, která byla namírena
jasnc proti Polsku.

I když Litva se obrací dnes proti této smlouve a proti Rusku,
musí se na konec rozhodnout mezi Polskem a Ruskem: ne

mÍlŽe trvale býti zn~prátelena s obema. Bud bude spojencem
Ruska proti Polsku - vpadní branou Ruska do Evropy - nebo
musí se nejak pripojit nebo priklonit k Polsku. Zde je zároven
dána možnost zhojiti jinou evropskou ránu, kterou každý re
álný politik musí uznat: otázku gdanského koridoru.

Od doby Locarna veškeré verejné mínení nemecké bez roz
dílu !itran se soustredilo na tuto otázku, která brání každému
nemecko-polském'.! dorozumení a tím neprímo i nemecko-fran
couzskému dorozumení. Na druhé strane žádnému polskému
politikovi nelze pomýšlet na vrácení koridoru bez stejne hod
notné náhrady na jiné strane. S hlediska polského je koridor
hrdlem, bez nehož Polsko nemuže dýchat a žít; s hlediska ne

meckého je nožem, který rozrízl nem~cké telo na dve cásti.
Rozrešení otázky k spokojenosti obou stran je možné, jak

se zdá, jen v .souvislosti s otázkou litevskou a. to tímto smerem:

1. Polsko a Litva obnoví reální unii, která mezi nimi byla
radu století. V hranicích veliké Polsky, která tak se 30,000.000

obyvatelu se stane velmocí, dostane Litva samosprávu po vzoru

irského svobodného státu. 2. Litva dostane zpet Vil no pri. vzá
jemné záruce práv menšin. 3. Veliké Polsko, které tímto zpu
sobem nejen zvýší silne svou moc, nýbrž dostane také zajištený
východ k mori (Memel). vrátí Nemecku jako kompensaci

gdanský koridor. 4. Nemecko zrídí v Gdansku svobodný prístav
pro Polsko (po vzoru ceskoslovenského prístavu v Hamburku),
pristoupí ke franko-polskému spolku jako rovnocenný clen a
zajistí tak polskou východní hranici spolecne s Francií proti
každému útoku. Francouzsko-nemecko-polský spolek, k nemuž
automaticky by náleželo Ceskoslovensko, je skutecným základem
Panevropy. S. Rusko dostane za uznání této nové úpravy svo
bodný prístav v nezamrzající cásti Baltického more (Libavu).

Pri této úprave by všechny strany získaly a žádná neztratila;
tato úprava ukazuje, že i tyto otázky lze rešiti pri dobré vuli
a že není pri tom treba nahražovati staré bezpráví novým.

Odzbrojení.

Dokud nejsou tyto otázky nejakým zpusobem upraveny, Zll

stává evropský mír vratkým a není možnosti pro odzbrojení.
Pri nejistote politické situace ve východní Evrope by bylo od
zbrojení sebevraždou pro Polsko a Rumunsko. Mohou mysliti na

odzbrojení jen tehdy, zarucí-li celá Evropa nebo aspon její vel
moci bezpecnost jejich hranic. To se muže státi jen potom,
když budou otázky hranic definitivne upraveny.
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Teprve pak muze Evropa prevzít ochranu techto hranic; nej·
Upe v dohode s Ruskem na základe východního Locarna; jen
tehdy, kdyby tato jednání, která by mohla vésti ke vzájem.
nému odzbrojení Ruska i Evropy, se rozbila, musila by Evropa
tyto hramce zarucit jen se své strany. I touto cestot: by mohla
Evropa zajistit svuj mír a odzbrojiti v nejvetším rozsahu.
Nebot pro jednotnou :Evropu není nebezpecí války s ruské strany
- toto nebezpecí je pouze pro osamocené východoevropské
strední a malé státy.

Nebot ve válce budoucnosti nebude míti pocet vojáku než
velmi nepatrnou úlohu proti technické prevaze. Proto ruská
úlocná válka proti spojeným statum evropským by byla práve
tak beznadejná a nemožná, jako mexická útocná válka proti
Spojeným státum severoamerickým. Kdyby Spojené stály
severoamerické nebyly spojeny, pak jižní státy Texas, Nové
Mexiko. Arizona, Kalifornie jednotlive a osamoceny by byly

ohroženy mexickým nebezpecím a nuceny vydržovati na svou
ochranu veliké armády - stejne jako dnes Finsko, baltické
státy, Polsko a Rumunsko na ochranu pred ruským nebezpecím.
Skutecnost sjednocení severní Ameriky zajišfUje tyto pohra
nicní stály tak, že armáda Spojených státu je dnes menší než
rumunská a ciní pouze polovinu armády polské.

To ukazuje, do jaké míry spojení je náhradou za ozbrojení
a do jaké míry by Evropa mOhla odzbrojit, kdyby se spojila.
Toto zbrojení, které provádí Evropa proto, že se nechce spojit,
je nejvetším prepychem, který národové si vubec mohou do·

volit: je proto zcela pochopite1né, když Amerika pri tomto ne
smyslném a neproduktivním plýtvání nemá chuti vyj íti vstríc

takovým marnotratníkum v otázce dluhu. Kruh, který obepíná
otázku amerických dluhu, evropského odzbrojení, ruského ne·
bezpecí a národní bezpecnosti se tedy uzavírá požadavkem

Panevropy. (Preloženo z casopisl~ »Panevropa«.)

ŽIVOT A INSTITUCE
Pavel Eisner:

Kapitola o ceslro-nemeckém soužití.
Je nutné. Chtela je príroda, a vule prírody byla do

tvrzena vulí lidskou, když se po prevratu urcovaly
hranice tohoto státu. }

Tou prírodóu nemyslím jen stálé zemepisné podmín
ky. Myslím také radu vlastností, o které se ceskoslo
venští Nemci delí s Cechy a které je liší od Nemcu
z ríše. Jsou to vlastnosti positivní i méne positivní:
neprušáckost, nepedanticnost, realismus, smysl pro
drobné radosti života, nenakaženost tím hloupoucce
seriosnÍm chvatem, kter)' z Berlína udelal výrobní ma
šinu a z individua její mazadlo; nedostatek velkých
koncepcí, malou vytrvalost, náhlý žár, z nehož je za
chvíli jen popel a kocovina. Spolecná je také hmotná
kultura do posledních životních návyku, a verte mi, že
konfese veprová, knedlíková a prazdrojská má hlubší
dtlsledky než mnohá jiná.

Od soužití daného príkazem prírody i zákona k sou
žití pocitovanému jako positivní akt radostné vule na
obou stranách mohl by býti jen krok. Trval ponekud
dlouho. Stala se v prvních letech republiky opatrení,
která, byvše mínena politicky, nebyla psychologická a
proto ani politická. Nevyužilo se s dostatek dedictví
W oHova a Schonererova v nemecké cásti Cech, de
dictví v podobe neduvery a odporu vuci Rakousku.
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evidelose, že Nemci v republice nejsou zrovna príliš
ehlícími pozustalými po Cislajtanii a Translajtanii.
Preeei'íovalose také všenemectví. Kdyby se otevrely
chivy ministerstva obchodu, užasl by mnohý: kdo
jvíce naléhal na krajní využití hospodárských usta
vení versaillské smlouvy, byl prumysl ze severních
h. Kdo nejhorliveji upozornoval na možnosti dané

• eckým debaklem, kdo nejbarviteji maloval nebez
cí hospodárského zotavení Nemecka, byl opet pru
yslze severních Cech. Kdo chtel celní ochranu, která
jako cínská zed delila od republiky všechno, co je za
ebem,Podmokly, Hrádkem, Polubným, byl opet ne
ckýprumysl ze severních Cech. Továrník v Liberci,

ši, Šluknove, Jablonci a Trutnove vedel príliš dobre,
vytoužené splynutí s ríší stálo by ho vilu, auto a

ad i kalhoty. Vedel, že by mu pak nepomohl ani Bis-
rek,který v kyrasu a s prílbou na hlave visel možná
d jeho psacím stolem.
Príliš se v Praze verilo šriftlajterským zdoroslavíc
• , v nekratochvilných hájeccích Abwehru a Trutz
ehru postaveným. Ale to jsou dnes retrospektivy.
raktickésoužití CeChtl a Nemcu pocíná se dnes všude
ve všem uskutecnovat. Jde o to, jak urychliti úplné
kutecnení.
Mnohose cekalo a ceká od soucinnosti k u I t u r n í.
okudse tím míní umení a predevším literatura, pre
nuje se tu praktický vliv. Nezapomínejme ostatne,
jednou ze trí internacionál, jež za svetové války tak
Ikolepeselhaly, byla internacionála ducha. Zcela na

ozdílod západní Evropy preceií.uje se u nás význam
menípro verejný život vubec. Je to historicky vysvet
telné- národ obrodil se literaturou -, ale nespráv
é. Je tím žalostne nakažena i zahranicní propaganda.
ediný pražský Redfern, W orth ci Paquin byl by re
blicevíce platen než naše vývozní hudební festivaly,

echtto zní sebe rouhaveji. Ale to sem nepatrí.
Pocátky skutecne úcinného soužití prišly odjinud než
oblasti duchovní. Prišly ze zájmového sourucenství
spodárských skupin a politických stran. Zde bude se
kracovati. Po agrárnících prijdou socialisté. Pru
yslníciobou národností rozumejí si již dávno. Sply
utí teplického Hauptverbandu s Ústredním svazem
'myslníku znamená jen formální sankci staré již
akse.Pujde se ješte dále. Jsme teprv na zacátku to

otoprocesu.
Tedy: skutecnému soužití cesko-nemeckému daly
'ní rozhodující impulsy poznané potreby hospodár

é a stranicky-zájmové. Nutností donucen provede
ovekješte nejspíše neco rozumného. To je však tema
o odborníky hospodárské a politické. V ratme se
jevumcesko-nemeckého soužití v ostatních oborech.
Náprava a pokrok znatelny jsou všude. Zmizela ci
izí briskující neslušnost na strane jedné, vrtohlavá
ínenost a hloupá ignorance na strane druhé. N e
e se již, že mluvíš-li v kavárne nemecky, pozdvihne

J vedlejšího stolu sto deset kil prorostlého bucku,
. si zakázalo takovou provokaci. A dojde k tomu,. že

eh tsný etruskolog pražské nemecké university, prof.
fansdietrich Scheuklappner, skvelý znalec odbor

, eratury v patnácti jazycích, bude s to, aby se do
:nel s babou na Ovocném trhu, když po prednášce

c,leekoupit ptll kila jablek. Zní to odvážne, ale do
°jemese i toho. Bývám v nekterých vecech optimi

11 wellsovského rozletu fantasie.

Zmizí hloupé, zcela hloupé podcenování ceské kultu
ry. Nebude za jednu generaci lidí, kterí se narodí a
ztráví život v národnostne odlišném prostredí, jež ne
poznají hloub, jemuž ani jazykove neporozumejí po
celý život, žijíce z tohoto prostredí, kšeftaríce s ním,
píšíce o nem.

Aspirujeme však výše. Zdá se nám, že dejí se porád
ješte veci nepochopitelné. Zde nekolik z nich:

Jakživ nepochopím tu prísnou separaci pr<tžc;kého
universitního života podle jazyku. N epochop:m, proc
na príklad ceský posluchac germanistiky nepodívá se tu
a tam do prednášky nemeckého germanisty. Ne snad,
že by ceští germanisté nesloužili ke cti každé universite
v ríši. Ale pri dnešní specialisaci vední každý profesor
muže dáti "neco svého a jen svého. Nepochopím, proc
medik nevyužije prítomnosti dvou vynikajících der
matologu v Praze. Atd., atd., v tisíci prípadech. Jde
o zabednenost prímo klasickou, když na príklad neme
cký universitán z Chebska nepoužije pobytu v Praze,
aby se naucil cesky a použil pak ceštiny, ne-Ii k jinému,
tedy jako brány k slovanským jazykllm a kulturám.
Nemohu si pomoci, ale mám dokonce podezrení, že stu
dují v Praze nemectí slavisté, zoologicky vel1ce zají
mavá odruda, která po osm, deset semestru nepáchne
nohou k Polívkovi, Smetánkovi, Zubatému.

Nepochopím ani, proc stále jsou takovou vzácností
referáty o kulturním živote kmene jednoho v publici
stice kmene druhého. Vím, že jsou ceské listy, které re
ferují o »nemeckých« koncertech, a že »Prager Tag
blatt« naucil se psáti o ceských operách. Ale to jsou jen
y)rjimky. Jinak platí porád ješte pro jedny Slavica non
leguntur, pro druhé Germanica non leguntur. Proc?
Patrne protože jeden ceká na druhého, kdo bude mou
drejší a zacne drív.

Nevysvetlíš si kloudne ani ty nerozborné prehrady
v živote spolecenském. Stále ješte má Praha dva ne
prodyšne uzavrené svety spolecenského života. Odváž
livec, který se stýká s obema, riskuje jako všechny bílé
vrány, že ho capnou a pribijou na vrata národního sva
tostánku. Je to pražská specialita, ale sotva vývozu
schopná. Venku by se jí smáli.

Praha je vubec puvabné mesto. Když chlapík z praž
ské nemecké spolecnosti okrade akcionáre, docteme se
o tom zevrubne pod titulem »Povestný kasinák pláchl
s kasou«. Provede-li dcera ceského predáka na výlete
nezdobu, shledáš se s tou nezdobou typograficky prepy
chove vyzdobenou pod pakovým nadpisem: »Die Toch
ter eines Deutschenfressers«. Toto vykoristování nej
privátnejšího života pro nacionalismus by rovnež mo·
hlo prestat.

Pro uspíšení duchovního soužití mezi Cechy a Nem
ci prikládám zcela zvláštní význam pražským intelek
tuálním židtlm nemeckého jazyka, jak jsem napsal již
jinde. Vyrostlí na spolecenské pude, která je abnormál
ní a nezdravá, nemajíc ornice a živin prirozeného so
ciálního vrstvení, mají na vybranou: bud obrozovati se
duchovním stykem s ceskou sférou (bez renegátství
ovšem, jež je vždy stejne hnusné) nebo, pokud neute
kou do Berlína, státi se nezhojitelnými šmoky, kterí
svou nacionální ménecennost snaží se skrýt za hromy
a blesky šovinismu. Témer vše, co z nemecké Prahy
v poslední dozrálé generaci vyniklo v literature a ume
ní, má nejaký kladný pomer k ceské kulture. Jména, jež
bych mohl uvésti, jsou každému známa. Jde tu prímo
o biologický zákon, který jevil se již ve starém pokolení
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Zmizelá hmota.
II.

Soucasne s otázkou po složení a podstate hmoty re-
šila veda druhý neméne zajímavý a obtížný pro

blém: co jest elektrina, a vývoj zkoumání brzy ukázal,
že obe tyto otázky spolu velmi úzce souvisí. Skutecne
byly pak obe rozrešeny soucasne, a odpoved, která nám

(F riedrich Adler, Hugo Salus) . Ve strucné formuli:
aktivní pomer k ceské duši a ceskému duchu je pro
pražského nemeckého intelektuála-žida vysvobozením
z vnitrního gheta, jež jej jinak v tomto meste svírá te
sneji než bývalý Josefov.

Ješte slovo na druhou stranu.
Problém kulturní orientace ve smyslu orientace v)r

lucné muže býti problémem pro národ, nemuže jím býti
pro stát. Mohl jím býti pro ceský národ do 28. ríjna
1918, nemuže jím býti po tomto dni (rozumej porád
ve smyslu v5rlucnosti). »Nutností prinucen« platí i zde.
Prínosy kulturních složek anglických, francouzských,
slovanských, severských budou obohacením a vítan)'m
korektivem proti jednostrannosti, nepovedou však ni
kdy, delej co delej, k vyloucení vlivu sousedních a nej
bližších. Zejména nemohou vésti k ignorování nemciny.
Heslo »Pryc s nemcinou« pocíná ploditi divné ovoce.
Dorustající generace se francouzsky a anglicky nena
ucila a nemecky neumí. Dospelo se ku povážlivé jedno
jazycnosti. A kdyby nakrásne francouzština a anglicina
nahradily nemcinu, nemohly by jí prec nikdy nahraditi.
Josef Kodícek napsalo tom nedávno dobrou stat. Již
dnes máme právníky, kterí nerozumejí nemeckému po
dání. To není zrovna malickost, uvážíme-ii, že celé
naše právo prevzato je z autentického znení neme
ckého, po pr. buduje na nem dále.

Prede mnou leží vyjádrení velké hospodárské korpo
race, která cituje ve vlastním prekladu vyjádrení se
sterské korporace nemecké. A cituje ve svém prekladu
takto: .... »tyto závody již dávno odkládaly ubohé
bytí.« Jsi-li chytrák, dopátráš se, že nemecká organi
sace psala: Diese Betriebe fristeten schon langst ein
kiimmerliches Dasein. To se zdá býti legracní. Jenže ta
legrace mohla by prijíti trochu draho. Ale náprava pri
jde. Protože se nám nechce ubohého bytí, jež naopak
chceme nejen odkládati, ale zcela jednou pro vždy od
ložiti ad acta. Náprava tedy prijde. Udeláme ji jedno
duše proto, protože nechceme »ein kiimmerliches Da
sein fristen«, t. j. živoriti. U deláme ji urcite. Ne
z ušlechtilosti. Z cirého egoismu, který je hybnou pá
kou sveta. Nutností prinuceni.

Ješte jednou: ne z ušlechtilosti. Z rozumu. Nikoliv:
»Milujme se navzájem«, ale »Poznejme se navzájem«.
To zatím stací. Jen bláhovec bude pokládati za náhodu,
že ministr Dr. Spina, tvurce cesko-nemecké koalice na
nemecké strane, je výborný bohemista (a ovšem také
velice realistický agrárník, viz shora). S poznáním pri
jde úcta, po ní snad i láska. Proti cemu nutno utvoriti
spolecnou frontu, jsou ty atavistické návyky, jež nejsou
nicím jiným než maskovanoú leností: proti celému to
mu zákonu setrvacnosti, jemuž se - o génie jazyka! 
nemecky ríká T r á g h e i t s g e set z.

VEDA A PRAcE

dala nov)r názor na hmotu, dala nám soucasne i nový
názor na elektrinu.

Výklady o prícine a podstate elektriny prodelával)
podobný vývoj jako predpoklady o hmote, ovšem ni
koliv tak dlouhý. První theorie elektriny datuje 't
z let asi 1730. Její zakladatelé, Fr a n k 1 i n, A e pi
n u s, S y m m e r, predstavovali si elektrinu jako
velmi jemné, nehmotné fluidum, jež muže s telesa na
teleso precházeti a jehož prítomnost podmiií.uje v tc

lese elektrický stav. Podle onoho fluida elektrického
byla tato theorie pojmenována fluidovou. Od r. 187()

ujímá se vlády theorie nová, vybudovaná Far a·
d a y e maM a x w e 11 e m na základe predpokladu
svetelného etheru. Sídlo elektriny preloženo z telesa dil

jeho okolí a stav elektrick)r vykládán ruzným napetím
a pohybem etheru, který jest zároven i nositelem zjevu
optických. Tak tato theorie sloucila v jedno nauku
o elektrine a optiku, pripisujíc jim stejnou prícinu.
Zacátkem století dvacátého vzniká tretí, nová theorie.
až dosud platící, theorie elektronová, kterou možno
nazvati atomistickou theorií elektriny. Výraz »atOll1«
znací zde, že jest nutno predstaviti si s í I ti, elektrinu.
složenou z cástic od sebe oddelených. Tato theorie
predstavuje jaksi sloucení obou názorLl predchozích.
Z theorie fluidové prejímá názor, že podstatou elek
triny jest nejaká látka, diskontinuitní, s elektromag
netickou theorií Maxwellovou pak se stýká tam, kdc
pripisuje elektronLml silové pole a schopnost pusobiti
rozruchy v etheru a tak pLlsobiti do dálky.

Zakladatel této theorie, Holandan H. A. L (l

r e nt z, predstavuje si elektrický náboj složenS' z jed
notlivých náboju kladných a záporných, z nichž dosuu
poznán byl jako volne existující pouze náboj záporn~',
jemuž dáno jméno elektron. TentO' elektron nutno si
predstaviti jako prostorový útvar (bud tvaru koule.
nebo eliptického prstence), který má urcité, dosti dobre
nám známé rozmery, nese s sebou jedno elementární
kvantum záporné elektriny a má jakousi hmotu.
Ovšem, zde jest opet jedno výborné paradoxon. Veda
praví, že hmota tohoto elektronu je »puvodu veslo'zc
elektromagnetického«, nepodává však nejmenšího ná
vodu, jak bychom si meli tuto hmotu predstavit. Není
to hmota v onom smyslu slova, jak jsme zvyklí je chá
pati. jest to cosi, co má nekteré hmotné vlastnosti
(prostornost, neprostupnost, setrvacnost). ale podstata
jeho je neznáma.

KladnÝ náboj elektrický voln)' dosud objeven nebyl.
S voln)rmi elektrony záporn)rmi setkáváme se na pr.

pri výboji elektriny o vysokém napetí ve velmi zrede
ném plynu, kde od záporné elektrody, kathody, šírí se
proud techto elektronu závratnou rychlostí až 100.000
km ve vterine, dosahující ve forme t. zv. paprskLl ka
thodových. Od Lorentze pochází puvodne také názor,
že atomy hmoty jsou složeny z techto elektrických ná
bOjLla tento jeho predpoklad byl také záhy pokusy po
tvrzen. Že ve hmote, v atomu, elektrony skutecne
jsu, mllžeme se presvedciti nekolika Zpllsoby. Jedním
z nich jest samovolný rozpad radioaktivních látek, pri
nemž látka radioaktivní vyzaruje do okolí mimo jiné
také záporné elektrony, jež jmenujeme zde tJ·paprsky.
Jinak možno elektrony z atomu uvolniti též umele,
rllzllými prostredky. Napr. zahrátím látky do bílého
žáru; z rozpálenéhO' vlákna elektrické žárovky unikají
elektrony všemi smery, cehož prakticky se upotrebuje
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Nebo pro atom, který jest již velikánem proti tako
vému elektronu, mllžeme psáti pomer: atom má se
k tenisovému míci, jako se má tento k zemekouli! Tak
nepatrné jsou základní kameny, z nichž jest sestaven
celý vesmír. V konecném prehledu jeví se nám tedy
vývoj názoru na hmotu tak: Od pLlVodního pojetí hmo
ty jako kompaktní, souvislé látky prešlo se postupne
k názoru, že hmota vyplnuje prostor diskontinuitne,
že jest totiž soustredena vždy v bodov)'Ch centrech,
prostorem od sebe oddelen)rch. Kvalita a velikost techto
hlavních hmotných center se nyní menila. Puvodne,
když poznána byla schopnost látek vyskytovati se
v krystalických tvarech, byly to malé krystalky, jež
více méne tesne k sobe priléhajíce skládaly celky vetší;
na jejich místo nastoupily molekuly, jejichž existence
nejprve theoreticky odvozena a predpokládána, pozdeji
teprve experimentálne potvrzena. Molekuly pak ješte
pozdeji vystrídány atomy. Pri tomto nahrazování
zmenšovaly se stále rozmery techto základních jedni
cek hmoty, ale poclstata jejich zustávala stále táž, stále
to byla »hmota«. V poslední dobe rozloženy konecnc
i atomy, na než nutno nyní pohlížeti jako na velmi slo
žité celky, a nejduležitejší zmena provedena v tom, že
za puvodní základ položena nehmotná síla na místc
konkretní hmoty. Tím jaksi »zmizela hmota«. byvši
zbavena svojí reálné podstaty; mužeme nyní definovati
hmotu jako výslednici pl'1sobení elektrostatických sil.
nebo jako prLlsecík silokrivek elektrické energie. jež
jest nad to pouhou funkcí svojí rychlostí. Nebot ne
které zjevy v elektronice a vztahy, které odvodil E i 11

S t e i n a propracoval ve svém principu relativity pre
svedcují nás prímo o tom, že jest možno, aby hmota
urcitou rychlostí se pohybující se menila, zvetšujíc se
nade všechny meze, dosahuje-li postupná její rychlost
rychlosti svetla.

Vratme se ješte krátce k dríve již zmínené úzké
souvislosti hmoty a energie. Byl to opet E i n s t e i n.
který prišel na geniální a pri tom velmi jednoduch~T
zákon, jenž dokazuje závislost energie a hmoty navzá
jem. Ukažme si tuto závislost na príklade. Necháme-ll
chemicky reagovati systém nejakých látek, reakce
schopných, bude taková reakce provázena tak zvaným
»tepelným zabarvením«; to znamená, že reagující sou
stava bude teplo z okolí bud pribírati a ochlazovati je.
nebo bude sama teplo vyrábeti a okolí svému odevzdá
vati. A tu Einsteinllv zákon ekvivalence energie a hmo
ty praví. že v prvém prípade, kdy systém teplo prijme,
zvetší se jeho hmota, v prípade druhém, kdy se teplo
okolí odevzdává, hmota soustavy se zmenší o množ
ství úmerné vyzárenému teplu. Tak jest možno, ahy
hmota doslovne zmizela nám pred ocima, promeníc se
v energii, která ve forme tepla vyzárí do prostoru.

Vidíme, jak vratké skutecne jsou základy, na nichž
a v nichž spocívá celé naše bytí. Význam techto 01)
jevu jest však jenom ciste teoretický; pro praksi jest
úplne lhostejné, vím-li, že v železné traverse jest tolik
a tolik bilionu elektronu, že se tyto pohybují a jak
se pohybují. že jsou mezi nimi tak a tak veliké mezery
atd.: jen když elektrostatická pole jimi vytvorená jsou
dosti silná, aby traversa unesla bremeno na ni vložené.
Dosud praxe nedovedla težiti z techto výsledkLl theo
rie. Co však bude zítra, nedovedeme predpovedet.

S.

na pr. v »lampách« bezdrátové telefonie. Neho ozan
me-likov nejaký svetlem, bud viditelnÝm, nebo pa
prsky ultrafialovými nebo Rontgenov)'mi, ci kathodo
vými,vždy uvolnují se elektrony z úvazku atomu a
unikají ruzn)'mi rychlostmi ven z atomll do okolního
prostoru.

Není možno na tomto míste podrobne' sledovati cel
kov)' vývoj elektronového výkladu složení hmoty,
nS'bržpodejme si jen konecné výsledky. Rekli jsme vý
'e, že první Lorentz predstavoval si atom hmoty jako
,ložený z elektrických náboju opacného znamení; ne
vcdelvšak niceho o vzájemném usporádání obou a nic
o kvantite tohoto usporádání. Teprve na základe poz
dejšíchprací hyl0 možno rozhodnouti, že kladný náhoj
elektrickýjest všechen soustreden na centrálním jádre
atomua elektricky neutralisován zápornými elektrony,
seskupenýmikolem tohoto jádra. Další výzkumy roz
hodly'o poctu elektronll v atomu a o jejich sestavení.
l'lIvodne mluvilo se o »ohlácku« elektronll, vznášejí
címse kolem positivního centra atomu. Pozdeji tento
chaotickýohlácek byl urovnán a elektronum vykázány
urcitédráhy, bud' kruhové, nebo eliptické, po nichž obí
hají kolem jádra; není možno, aby byly v klidu, po
nevadžby se pritáhly na opacne nabité jádro, a proto
odstredivé síly pohybem vznikající musejí prekonati
litosílu pritažlivou. Postupne seznávány hyly vztahy
ezi temito rotujícími elektrony a poznáno, že jsou
()zlo~enyv nekolika vrstvách nad sebou kolem stredo
éhojádra. Elektron príslušný té které sfére pohybuje
v ní setrvacností neustále a jen za nekterýsh zvlášt-

íchokolností mllže prejíti na sféru jinou. Po stránce
antitativní byly nalezeny zajímavé vztahy v poctu

lektronuv jednotlivých sférách, který není libovolný,
ýbržjsou tu elektrony usporádány v urcitém poctu:
prvésfére jsou dva, v další osm, pak osmnáct, tricet-
va; dále poznána závislost množství elektronll v po
lednísfére a chemickou valencí prvku. Centrální já
ro atomové soustreduje v sobe veškerou »hmotu«
tomu,která se nám jeví atomovou vahou. Má kladný
ektrickýnáboj a více méne komplikovanou struktmu,
zcelapresne dosud známou. Jisto jest, že je složeno

atomových jader (tedy kladne nabitých cástic) nej
noduššího prvku, vodíku, a ze záporn)Tch elektronu
to tak, že výsledný elektrický náboj jest kladný a
lne roven poctu záporných elektronu obíhajících

lemjádra. Tím meli bychom zhruba popsány jedno
'vésložky atomu a tedy i hmoty. Zbývá ješte podati

olik císelných dat. Velikost atómu, jeho jádra
lektronu.jejich elektrický náboj i váha jsou známy,
ereny. Polomer atomu merí asi 10-8 cm, t. j. setinu

'liontinycentimetru. polomer jádra atomového jest
vtemilionkrát menší, obnáší pouze IO-14 cm; polo
vr jednoho záporného elektronu jest ponekud vetší,
vriasi 10_13 cm. Elektron nese s sebou jedno elemen
níkvantum elektriny, t. j. náboj velikosti 4,77 . IO_10

olutníchjednicek elektrostatických a váží 1830krát
, e než nejlehcí atom vodíkový, t. j. asi 8,8. 10_28
mlI. Prirozene, že tyto veliciny nebyly zmereny
mo,to není možno; byly však vypocteny z rllzných
tností techto útvarll, z jejich rychlosti, z velikosti
'Iek v poli magnetickém nebo elektrostatickém a
. Lépe vyniknou tyto nepatrné rozmery a naší
dstavepomuže, užijeme-li pro jejich srovnání pri
ánÍ. Tak pro elektron mohli bychom sestaviti
vr:elektron má se k bacilu, jako bacil k zemekouli.



lhtomnoSL

Rusové v Ženeve.
Ženeva, dne 14. kvetna 1927.

V ženevském reformacním sále. kter)T se stal nyní
útulkem mezinárodní hospodárské konference,

sedí v poslední rade hned vedle našich zástupcll ne
kolik mladších, tmavc odených mužll, jakoby po prá
ci nevyspalých, velmi inteligentne a témer studentsky
vyhlížejících. Nerozeznáváte na nich - jako. na cle
nech delegací ostatních státll - zástupce prllmyslu
a agrárníklt, ministerského úredníka a delnického
poslance. Nejsout opravdu žádným z nich. Jsou proste
representanty jediné firmy, jediné exportní firmy, so
vetského Ruska.

Když pak jeden z nich - a jest lhostejno, je-li to
pan Obolenski-Ossonski nebo pan Sokolnikov, pone
vadž jejich reci jsou si podobny jako vejce vejci 
stoupá k recnické tribune a zacne císti své ríkání,
utichne celý sál. Rus mluví slab)'m a rychl)'m hlasem.
a zdá se vám, že pri své reci - a zejména tam, kde
hází do shromáždení cifry sV)'ch statistik - se le
hounce uštepacne usmívá. Usmívají se shovívave i jeho
posluchaci. mezi nimi v predních radách pánové Sie
mens, Belloni a sir Balfour - krátce, nálada v ce
lém sále stoupla o 100% a máte dojem, že všichni od
predsednického stolu Theunisova až po žurnalistické
galerie, ba i recníka v to pocítaje - se baví.

Nálada však po chvíli mizí, když v reci pocínají se
objevovati obraty dnes a vcera bezpoctukráte s téhož
místa slyšené o poklesu kupni síly po válce, o nutnosti
spolupráce jednotlivých zemí a jiné vecné pravdy kon
ference. Zájem mizí, když posluchaci, kterí chteli sly
šet prece neco revolucního, si pocnou priznávati, že
Rus nemluví nic, co by se muselo za každou cenu po
pírati. Na konec je potlesk jen slabý, ne proto, že se
nepokládá za slušné tleskati komunistovi, avšak proto,
že zklamal. Není prece taktní býti bolševikem a mlu
viti vecne a témer matematicky.

A prece rekl ledacos zajímavého, neleníme-li všim
nouti si podrobneji nekterých cástí jeho reci a snaží
me-li se trochu císti mezi rádky.

Predne není bez zajímavosti, jak se Rusové dívají
na konferenci samu. Konference podle nich má léciti
bolesti a mírniti rozpory kapitalistického hospodár
ského rádu. »Proto my« - ríkají Rusové - »jsme
sice na konferenci, nepatríme však k ní. Vám má dáti
organisaci, kterou my již dávno máme.« A hned vy
pocítávají, že doma mají ideálne sestavený plán roz
poctový, investicní, vÝvozní, úverovÝ, a to hned na
pet let napred. Hospodárská konference není jejich
veci .. Pro ne je jen divadlem nesnází kapitalistického
rádu. Dekují, že na ni byli laskave pozváni.

To zní velmi pekne, zvlášte když recníci neopomí
nají predložiti dukazy o rozsáhlé organisaci svého ho
spodárstvÍ. Vec má však jeden hácek, který Rusové
jakoby nevideli. Ani kapitalistícké státy totiž neste
žují si na hospodárskou desorganisaci u v nit r svých
zemí a rozhodne - ani kdyby existovala - není pred
metem konference. Konference se sešla pro organiso
vání hospodárství mez i stá t n Í h o a do tohoto ho
spodarení Sovetská Unie zapadá jiste nejrušiveji. Jest

jen eskamotérským a šikovným obratem deliti svet na
Rusko a na vše ostatní a ríkati pak, že desorganisace
jest mimo ruské hranice.

Jak však Rusové chápou svuj úkol na konferenci?
Nejinak, než pracovati k umožnení spolupráce mezi

dvema naprosto rozdílnými hospodárskými systémy,
mezi kapitalistickým systémem evropsko-americkým,
»který má pred sebou ješte urcitou dobu života«, a
socialistickým systémem sovetským. Ne snad neja
hm sblížením neb vnitrní premenou jednoho z obou
systémll, buh chraií., n)Tbrž jen a jen prakticky. Para
lelní existence obou žádá, aby se pred sebou neuzaví
raly. Necht mezi obema vznikne zdravá soutež, ideová
i hospodárská. Fair play pro oba systémy. Bojkotem
se o lepší kvalite jednoho nepresvedcíme. Sovetský se
této souteže báti nemusÍ. Bravo!

Tady nelze opravdu nic namítati. »Bojkot«, to je
to vycítavé slovo, které Rusové stále a stále predhazují
s recnické tribuny Evrope. Bohužel až príliš casto.
Nezamestnanost mi. príklad jest v kapitalistických ze
mích zpusobena chybným hospodárským rádem, v Ru
sku však (a není jí tam málo) - bojkotem kapitalisti
ckého sveta. Výrobní krise jest venku zpusobena ma
lou kupní silou mas, doma však rovnež bojkotem. To
jsou konecne zásadní hlediska - býti však sovetským
zástupcem, neríkal bych hned o pár vet pozdeji, že
vzájemným úmyslným stranením (bojkotem?) trpí ne
jen Rusko, nýbrž i kapitalistické státy ...

Jest zajímavo, že pro sovetské zástupce nejsou otáz
ky volnosti obchodu, výše cel, ochranárské a prohibicní
obchodní politiky - tedy otázky, pro které konference
byla svolána - otázkami rázu zásadního. Jsou proti
clllm i pro ne - podle potreby pracujících vrstev. Po
dle »zkušeností«, které se tak neb onak nabudou. »Ve
da« a »zkušenosti«, lépe receno veda darovaná zktlše
ností, mají býti posledními rozhodcími.

A práve k vuli této socialistické hospodárské vede
nemohou Sovety upustiti od kontroly a monClpolisace
ruského zahranicního obchodu. Nebot heslem nynejších
vládcu Ruska jest industrialisace a likvidování dosa
vadního agrárního rázu Ruska. K tomu nutne potre
bují celních hradeb a všeho toho, co se dnes v Ženeve
shrnuje v pojem »prekážek svobody obchodu«. Nezna
mená to, že industrialisace Ruska se bude díti n2 úkor
zemí s vyvinutým prumyslem. Naopak, jest prece zná
mo, že práve nejprumyslovejší zeme jsou nejlepšími
zákazníky prumyslových státu ...

Nejpresvedciveji mluvi Rusové, když ku konci
sv)'ch recí mohou mluviti o náprave nynejší 11)spo(1~lr
ské situace. Tu se jejich tvár rozzárí témcr nežnJ"'m
výrazem a jejich suchý hlas se ponekud rozezvucí (ne
však tolik, jako u našich táborových recníkll) Jsou
vám sympatictí, když volají, že jest jen jeden lék ny
nejšího hospodárského rádu, a to jest jeho úplná pro
mena od základu. Když prohlašují v rozporu se sa
mými základy konference, že nebyla to svetová válka,
která zpusobila nynejší hospodárské obtíže, n):bfŽ žt
naopak tyto obtíže, s kapitalistickým rádem nerozluci
telne spojené, rozpoutaly svetovou válku jako jeden
ze svých nutných zjevu. Jsou vám sympatictí, když
vám konecne daji to, co o'd nich cekáte. Nebot když
již deset dní žijete v ženevské konferencní atmosfére,
kde neslyšíte nic jiného než o bilancích, statistikách,
konjunkturách a krisích, nalézáte sami mnoho správ
ného na historickém materialismu.

HOSPODARNARODNI
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Septimills:

Nejlepší odpovedí na Vaši otázku je sama jáchymovská schu
ze Malé dohody, ale ponevadž chceme býti vždy ad usum
delphini, pokusíme se vybrati odtud práve ty hrozinky, které
Vás zajímají. Tedy predevším povšimnete si okolnosti, že to
byl práve rumunský ministr zahranicních vecí, který již pred
odjezdem do Ceskoslovenska nejvíce o konferenci a Malé do
hode mluvil a byl pak vybrán, aby také shromáždeným zástup
ctlm tisku v Jáchymove postup jednání a jeho výsledky nále
žite vyložil. Byl to dále také rumunský oficiosní a neoficiosni
tisk, který Jáchymovu venoval nejvetší pozornost pred kon
ferencí, pri konferenci i nyní po konferenci. Již to všechno jsou
známky, které nenasvedcují ochabnutí malodohodové vernosti
v Rumunsku a klícení zájmu pro nejakou novou kombinaci.

Práve naopak bylo možno pozorovati zde jisté obavy, zda jiný
clen nepomýšlí na opuštení svých druhu separátu: dohodou
s Madarskem. I tyto domnenky ukázaly se arci lichými - tý
kaly se Jugoslavie - ale neváháme doznat, že opíraly se o du·

vody mnohem rozumnejší nežli je .nápad jakéhosi spolku ital
sko-madarslm-rumunského. Venovali jsme ostatne podrobnému
rozboru všech techto myšlenek v minulém císle celý úvodní
clánek. Upozornujeme Vás zvlášte jen na dva momenty, které
také na porade jáchymovské jasne vynikly a o nichž práve
ministr Mitilincu se ve svém projevu vyjádril s veškerou urci
tostí: 1. Žádný z clenu Malé dohody neujedná nic o cemkoli
s Madarskem bez ostatních - to je základní clánek spolku 
ergo není možné žádné spojování rumunsko-madarsko-italské.
2. Pomer Malé dohody ja,ko celku i každého clena zvlášte
(tedy i Ceskoslovenska i Jugoslavie) k Halii je dobrý, ac pro
Rumunsko je italské prátelství vzhledem v Besarabii a rodové

i kulturní príbuzností zvlášte cenné. K francii jsou však všech.
ny tri státy (tedy i Rumunsko) v pomeru neobycejne srdec
ném a intimním - ergo není možno, aby Rumunsko se vydá

valo prímo do klienteli italské spolu s jedním ze státu pora
žených a tudíž se stavelo do fronty protifrancouzsR'é, protiví
tezné, pripravovalo zvrácení pomeru vytvorených míry paríž
skými. Stací jiste osvetliti si otázky takhle ostre, vybaviti je
z té spleti novinárských frází, ve kterých jsou zamotány,
aby se stalo na první pohled zrejmým, že jsou docela nesmysl

né. Jsou to plody prání, která snad nekdo nazve zbožnými, ale
plody docela bohaprázdné a duchaprázdné. R.. P.

Staroslované sedí po obol~ brezích reky Vltavy i zrádnéhoLabe, které po krátkém beh!! svém opouští vlast naši, aby

široký tok svuj valilo do krajin cizáckých. Staruslovany na

lezneme i v širých pláních dalného Ruska, i v pobratimských

zemích Balkdnu. V hojném poct~t vyskytují se také v baštách

sverepého Germánstva; a nepreháníme, tvrdíme-li, že StI1tYO
slované žijí po celém svete .

Ze života' Starosloval1u.

*

o té naší isolacj.
Pane redaktore!

Lidé, kterí tomu snad také trochu rozumejí, pronášejí proti
Benešove politice tu hlavní výtku, že nás zavedl do úplné iso
lace. Ukazují na tvorící se spolek italsko-madarsko-rumunský,
proti kterému my nemáme co postavit, protože jsme meli
jen Malou dohodu, a ta se ted rOZikládá. Co se má tem lidem
odpovídat? V úcte J. R..

ITÁZKY A ODP

ritika zákona byla predem ocekávána a také presne pred
'na ve vládní duvodové zpráve k osnove zákona. Neprízni
kritika každého nového hospodársky zasahujícího zákon
a opatrení dostavuje se urcite vždy a všude. Zvlášte jest

u tak pri zákonech, jež zasahují do pomeru sociálních tríd,
ože tam pocity hospodárské (1. j. týkající se kapsy) ,kom
jí se ješte s pocity politickými. U nás je kritika mnohem
ejší než v zahranicí, kde bylo sociální pOjištení zavádeno
m namnoze vládami pravice. Máme v dobré pameti ostré
trelky pred 20 lety pri zavádení pensijního pojištení úred-
ého, jež dnes patrí k spolecenským samozrejmostem.
nás je prípad ponekud zkomplikován tím, že zákon byl
šen za vládní vetšiny jiné trídní barvy, než má vládní vet
uynejší, jež chce honem konservativním živlum svého vo

lva presentovat viditelné hospodárské trofeje. Navrhované
Dl' patrne nebudou ta-k dalekosáhlé, aby se jimi menilo více,
detaily celé výstavby sociálního pojištení. Národní demo-

ciesi patrne prosadí možnost vyloucení služek, živnostníci
, a agrárníci zarazení zemedelskÝch delníku do nové nej
trídy. Zda budou premie o nejaký halér sníženy násled
vyšší úrokové míry a pod., nebude ve velkých rysech pa
na váhu.

enazákona je ovšem morálne i financne znacná, ac posky
ne duchody budou znacne menší než v sousedních pokro-
ch státech. Bude však v budoucnosti snad odstranena nej
avejší bída a žebrota - nejvetší to krivda spolecnosti na
kterí pro ni celý život pracovali.
'ciny odporu pravice jsou již v receném obsaženy. Je jiné

li t i ck é »ovzduší«, než pred volbami a to se chce vidi

uplatnit, kde se dá. Prumysl se odporu proti soc. pojištení
neúcastní.. To je jasným dukazem, že pozadí odporu je

jvetší cásti p o I i t i c k é. Západní demokracie pocínají si
m práve pri sociálním pojištení mnohem zraleji, a vidíme
vládu POincaré-ovu i Baldwinovu - vyložene pravé
tace - pri budování a zlepšování soc. pojištení. M-ek.

Telzezde posouditi, jak)' úspech melo zdejší ruské
hlašování o loyální hospodárské politice u tech,
rým bylo urceno, to jest ne konferenci, nýbrž ve
'm evropským kapitalistum, kter)'ch Rusko nyní po
bujevíce než kdy jindy. Jisto jest toliko, že tomuto
nímu pocátecnímu ženevskému pokusu o svetové
podárské zákonodárství sovetští zástupci nevtiskli
, pranicsvého speciálního a nicím neprispeli k ozdra
í kapitalistického rádu. Konference pracovala ne

oti nim, avšak bez nich. Snahy po spolupráci dvou
n)'chhospodárských systému v Ženeve nepokrocily
predu ani o krok. Sovetští zástupci vrátí se do

oskvys holýma rukama, trebas bezpoctukráte ofoto
fování. Vrátí se do Ruska, které jako pred tím

demimo Evropu. A v tom tkví naprostý neúspech
Sti v Ženeve, a snad též i v tomto bode neúspech -
nference. Dr. Er.

Reforma sociálního pojištení.
Pane redaktore!

Dosud není možno z novin dosti dobre vycísti, jakého rázu
'í navrhované zmeny záJkona o sociálním pOjištení. Jaké je

mínení o cene zákona a cím vysvetlujete odpor pravice
ti nemu? . Dr. /(.
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Kmen staraslavanský nesídlí však nikde v sauvislých massách.

Staraslavané V3'srtytují se v dnešní dabe pauze raztraušene. Ta
jemný údel n'edá jim se sdružavati. Jakási nedosti jistá Histarie

tvrdí, že v starých dabá'ch žití v zádt1~hách a abcinách. Tehdy

nasili vlající plnavaus, po' neJmž stékala medovina a krumpla

vaný pás svíral jim baky. Nejradeji pastávali na výšinách, ze

jména na pO'svátném kípu, a zaclánejíce si aci, zírali 'pátrave
dO' dálky, nleblí.ží-li se adveký neprítel. Staraslavanské ženy

tancily pri mesícku, aslavujíce tuzemská bažstva. Mužavé stara
slO'vanští odívali se medvedí l?UŽí. Avšak velebným žrecum

splývaly /)0' tePe mekké záhyby bílé rízy. Ta je staraslavamsk4
histO'rie, jak j~ známe z O'brázku na kalendárích, které venu.ií

papírn'ické závady svým adberatelum na Navý ral?
Avšak náJš úkal je pa.iednati a dnešním Staraslavanu. Pa

nechme zatím histarii stranau a papisujme tllŽby. zálib3', zvyky
a filasO'fii maderního Staraslavana.

Maderní StaraslO'van vyskytuje se hojne v pivnicích staršíhO'

rázu. Se záliéau vyhledává any místnasti, je.iichž štíty .isau vy
vedeny švabachem a castO' azdabeny O'brázkem st'araceské chaJty

a nárO'dními arnamenty. Theareticky j,! Stltraslavan ctitelem

velebné prírO'dy. Rád slýchává, když vel,avité velikál~y vypravuji

hrdinsl?é zkazky z našich slavných de.ilt Cesld skrivánek sypá

perlicky ze svéhO' hrdélka:, když ceský ralník, araje radnOtI Uchu,
sklá11lí se nad pluhem, zal~t znajem. Krištá1lavé l'uceje V ceských

lesích ZUl'cí a mile bublají. Ceské hd.ie .isO'u luzné a luhy lákaji
aka sveží zelení, podaoajíce se pesPréulH kaberci. Prakticky

však stací StarO'slavanu alealldr pred haspadau.

StaraslO'vané patrí k náradum piva pijícím. Avšak piva na

zývají s ablibol~ »penný chlllel«; sklenid piva »pa1hár penivé

plzeniny«. Pití piva uvalnuje vlastenecké city, jež pra.ievují se

v pení našich prekrásných písní náradních. Pití p'iva burcuje

malátné dl~še, jež O'chabují v zápalu náradním, a· nabádá k' astra
žitasti prati úkladum O'dvekých neprátel nlaŠích. Stravu miluje.

Staraslavan bytelnau a výživnau. Nade vše cení si vepravé

hady.
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NábO'ženství staraslavanské zakládá se na dualis1l!1l. Verí

v príncíp Dabra a princíp Zla. Prindp Dabra - tat SlaVGné;

a všecka zla pachází O'd židll. Mezi tím a l1dma ta není niceho.

StarO'slavan pakládá se za l?restq.na. Namítne-li se mu, že za·

Had(J)telem krestanství byl žid, ~ehdy prahlásí, že zavrhllje toto
krestanství a priklání se k verO'uce svatých verazvestu Cyrila a

Metadi;.ie, a ta prata, že zavedli slavanskau liturgíi. Nal1zítáme:

>:Ale, /}ane, kterak mužete zavrhava:ti zakladatele víry a; SOIl

i'asne prikláneti se k jehO' následavníkum? Tat jakO' byste ne

Ilznával autamabil a !wril se pneumatice. Jaká je v tam lagika?"

Odpaví strucne: »Lagika .ie vynález židavslzý. Lagika .isau ta·
kO'vé židavské klicky a hácky.«

PO'vaha Staraslavanava je' ramantická. Odmítá s nedl~veroll

vše, cO' .ie jasné a presné, a celau svo.ií bytastí prikló,l.í se k fa·

jemné11111. Neverí nicemll, krame ta'ha, CO'se pr011Jí,když claveTl
jJi'i1?ládá dlan k ústum a priklání se k sousedovi, když se byl

/Jred tím apatrne ahlédl na všecky strany. Nemá rád zretel
ných faktu. Vetší cenll Prikládá šeptání, šuškání a vabec ve

damO'stem, nabytým »z jisté ruky". Starasla'van verí v zákulisí,
libu.ie si v jaldchsi nitkách. které sbíhají se v necí r'uce, verí

pikMm, úkladl~m, !wapadlištím, tapetavaným dverím a zákerným

dýf?{im. JehO' bytast je plne napa.iena predstavami, cerpal.ými

z kalpartážní cetby.

Hlavní clánel? staraslO'vanskéhO' náboženství je víra v sveto·

"['ládnau mac židavstva. Podle staraslavanského ucení e:ristu;í

.iakési pratakaly Sianských 'Mttdrcu, .iež absahnjí návady a na·

rízení prO' židy celého sveta, jak si mají pacínati, aby krestan·
ský svet byl u,.iar'l11ena veškerá mac prešla dO' rukau židavských.

Existuje 7Jelká rada židavská, a tllt ée nl(JlZýváSanhedrin. Tam za
podivných abradu se židé radí, .iak by Hestany znicili. Kdo

z krestanu by tatO' zasedání spatril, ten prapadne hrdlem dríve,

než b~/ a tam vedamO'st mahl rozšíriti. Jal? ta však, že Staro

slavan pres tatO' apatrení .ie zasvecen do plánu a piklll San
hedrinu a je živ, se nevysvetlu.ie.

M ac ta.inéha shramáždení Svetavéha Židavstva je neslýchaná.

TentO' Sanhedrin má v rukau nitky, .iimiž pahybu.ie židy a je

jich spreženci .iaka lautkami. Padle náz01'U Starastava1ll~ ne·

c.t:istuje individuelní vlUe židu. Všecko, Co' c'iní, .ie z návodll

Sanhedrinu. Žid nabývá .imení nikaliv prata, že tou.Ží pa bo

hatství, ale jen za tím úcelem, aby, .isa bahat, byl tím kresta
lOum nebezpecnejší. Žid volí povalání nav-inárské ne prato, že by
k tamuta zamestnání cítil asabní náklannast. Musí býti naviná

rem, aby tiskem nakazil krestany zhaubnými naukami na razkaz
Tajné Rady Židavské. Židavští mladíci svádejí Hestanské dívky,

nepadlehnuvše návalu eratické vášne. Ciní tO's chladnau rozvahou,

nebat j'im byla razkázána kaziti lzrestanské devy. Za prícinoll
ujarmení krestanu se židé mezi sebau padparují. Namítne-li se,

že ne všichni židé .isau financníci, ne všichni venují se novi·
n<Írství a .isau i tací, kterí nesváde.ií krestanslté dívky, ba jS071

i židO'vští žebráci, tehdy O'dpaví StarO'slavan: AnO'. Ale i ta je
sO'ucástí pramyšlenéha plánu. Tajné Rady Židavské. Nekterí židé

nesváJdejí krestanských dívek jenam prata, aby ra:?ptýlili pode.

zrení krestant~ a nedali vzniknauti víre v Protakoly Sianských
M1Jdrcu.

V~lci filasafii, vede a ume1~í cítí Staraslavan ne.ihlubší nedl~

veru. Zejména filasafií pohrdá jakO' nejtypictejším židavským

vynálezem na zvrtacení krestanu a staví ji prímO' po bak penezo

kazectví. Židé vynalezli kapita'lismus prO'tO', aby u.iarmili kres·
tanský svet. Ale židé vymysNli si také sacialismus, .ienž má pod·
vraceti základy krestanské spalecnasti. Také výtvarné umení delí

se na staraslavC1inské a židO'vské. Staraslavansrd abrazy vynvkají
.iasnými barvami bez adstínu. Všecka astatní .ie židavské. Zvlášte
kubismus je židavský nebO' balševicka-ž'tdO'vský. Pred zrakem

Staraslavanavým nenalezne ani impressia'l\i,mus .ylitavání.
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o sámostatnost sokolské soustavy.
Ctená redakce!

Do 17. císla "Prítomnosti «napsal p. Bohdan Chudoba clánek
nazvaný "Boj o telo v Nemecku«. Pokud tento clánek týká se
vecí nemeckÝch, ponechávám úplne odpovednosti autora, o cem
píše a jak snaží se nemecké pomery vysvetlit. Nem'ohu však
mlceti k odstavci, který dotýká se Sokolstva Ceskosloven
ského, v nemž se praví:

"Obec Sokolská se ješte nepostarala o cvicení telocviku
prostého v jednotách a už porádá mezižupní závody. To
vypadá skoro stejne, jako nemecký postup. Není ovšem
postupem nesprávným, i tak se múže jít ku predu. Co však
s hrou na schovávanou? Proc zapírat, že Solmlství pro
vádelo dosud Jahnuv nemoderní a nedusledný systém?
Když již nekdo nedovede srovnat obe soustavy, dosvedcí
mu to všechny spolecné stránky Turnerstva i Sokolstva.
Obhájci fantomu ceské soustavy, podobne jako obhájci fan
tomu rukopisu, at již házejí kamením po prof. Dru Piase-

ysIpoD

spalky. Je to hnut.í pro mládež výhodné, nebot zde se za rámusy

a výtržnosti, které mládei delá ráda z prirozeného, mladického
nadšení, dokonce platí diety.

Povahou jsou Staroslované zlJltrpklí a /Jessimistictí. Mají pro'
to osobní duvody. Povetšine byli zamestnáni v jakýchsi úradech

a podnicích. Všude odhalili jak-ési zloráJdy, anebo nekomu rekli
prímo neco do ocí. Nepl'ávem se na ne neco svedlo. Nemohli se

dovolati spravedlnosti, protože spravedlnost je zaprodána židum.

Místa, které jim podle jejich razvitého rozumu Príslušelo, bylo

dáno jinému. Nebot velmi u nás bují protekcionárství a korupce.
Takže je videt, že se na to musí vzít por:idné košte. Také do

dávky byly zadány nekomu jinému, ackoli blaho státu má být
naším nejvyšším zákonem. Z toho je videti, že se neco must
stát.

Staroslovanské písemnictví a umení je pronásledováno ne

príznivým osudem. Ackoli staroslovanští umelci považují plody
ducha svého za nejkrásnejší ozdobu umení našehO', jež nám cl
záci právem závidí, prece nemohou dosáhnouti onoho místa,

které ji'm po právu prináleží, nebot veškeré vedy a umeny jsau
ovládány židovsko-balševickou, národlt našemu neprátelskou
klikau.

S~aroslovanská žurnalistika je pozoruhodná po jedné stránce.

Neovládá dosli dobre sladkou mluvu materskou, tento nejvetší

klenot náš. Staroslovanská ceština je plna hrubých gramatic
kých chyb, germanismu a poklesku proti duchu jazyka. Ale

Staroslované veškeré výtky v tomto smeru odmítají, nebot

veškeré pur'istické snahy a dbalO'st peclivé formy jsou židovský

švindl. Staroslovanu stací, kdy~ jehO' hrdlo vydává zvuky; jen
když ty zvuky jsou vlastenecké.

Bohužel, musíme ke kanci naší úvahy konstatovati, že Staro

slované jsou puvodu germánského. Otcem našeho falšismn

není Mussolini, ale pan Hitler. StMaslovanská filosofie je or!
odvekých neprátel našich. Theorii o svetovládné moci židovstva

a a rasové cistoti'f vynalezli Nemci. Ale i titO' prapuvodci Ger
máni mají smulu. Pan Radda, pa11JBaeran, pan Kallina a Kostka
morhou steží tvrditi, že jejzch predkové bojo'vali v Teutobur

ském lese. Prece jenom je pravda, že na pocátku byli Slavané~

Ale jisto je, že duchovním otcem pana Zástery je bavorský

Hitrler, vzorem pro úderné roty našich fašisttt je Stahlhelm. A

nejprve byla vídenská »Reichswehr« a potom vznikla »Ríšská
Stráž«.

'..
,'" ". ~,, .....
~~ •••• C'

't""~~ .•••.•

'\0.'

','"
~-:"f·.

o o fysické asobnosti S~a1·oslovanm·e. Starší Staro

, mají bm'iatý nos, zarudlé líce a nosí kozí bradu a piko

sti•. Hlavu pokrývají si v léte panamským klobo1fkem;
procházkách provází je mohérový deštník, který vtiskne
ruky peclivá Staroslovanka. Mladí Staroslova11Jé zdobí se

a jsou zapsáni na vysokém 'ucení technickém. V nej
. dobe pocali se Staraslované sdružovati ve fašistické

é, jak zná-mo, zabíjejí o velikonocích krestanské panny a
h krev dávají do m~cestl. Židu je velké 'množství, a dá se<

:pokládati,že b1fde i znacný konsum krestanských panen.
ltšinarituelních vražd se neprozradí, je /n'oto, že židé mají

wy všechy státní úrady a pO'licii. A .'<dyž o tech zlocinech
nejaký spis, tehdy židé okamžite sko1fpí celý náklad. A

le na vereinosli nic jiste neví, jenom tak »z jisté r1fky« se
oslovano tom doví. Narízení o požívání krestanské krve je
G/IIIHdl'. Zná Staroslovan TaJmud? Nezná. Nikdo nezná! tétO'

né knihy. Pratože židé napsali ji schválne v tako'vé za-

rchané reci jako je hebrejština, aby t01111<žádný krestan

zumel. Ale jak to, že Staroslovan pres, ta ví, co Talmud
uje? Nekter'í t!cenci jej rOiiiluštili, a tale se to Staro

n dovedel »z jisté ruky«.

o/i rozvratné moci svetového židovstva stojí tu Slované

pevná hráz. Židé usilují o zkázu sveta, ale budoucnost je
k011 Slovaml. Jenomže chyba je v tom, že všichni židé drží

e, ale Slované vždyclcy vynikali nesvorností. Avšak jistd
je, že všecko, co je dobrého> pochá!zí od Slovanu. Na po

bylo všecko slovansl~é. Etruskové byli Slované, jak svedet

ejší bádání staroslovanských ucencu, A ta židé neradt

, když se mlu·ví O' slavné slovanské minulosti. Byli by nej

ji, kdyby v~tbec žádné' slovanské minulost.i nebylo. ProtO'
ejí kresfanské ucence, aby dokazovali, že slavné pamá!tky

ího slovanského písemnictví jsou podvrhy. Limie .s1taro

ské politiky je prostá Nejprve dakáže, že Etruskové byli

é a že Rulwpisy jsou pravé; a potom už zbývá pOIf.ze

ci a óO:'CPr)'rozbíjeti hlavy Eidovských zaprodandl.



~tomno~

Tedy Tyršova soustava jest soustavou ptlvodni, ceskou. Ne·
vím, že by nekdo nekdy tvrdil, že s vlastním náradím, a vel·
mi bych byl vdecen panu Chudobovi, kdyby mi laskave rekl,
kdo a kdy to tvrdil. Že v Sokolstvu však jde i o vlastní meto
du výchovnou a vlastní pomer cvicitele ke cvicencllm, jest

jasno i i. toho, co pra,ví a priznává Sokolstvu pan Chndoba,
On tomu ríká l11entalita. Ve skutecnosti však jde o neco jiného,

jde o sám úcel telocviku u turnérstva a Sokolstva. Kdežto
turnéri jsou predevším, ba jedine telocvikári, Sokolové použí
vají telocviku jen jako prostredku výchovného. Turnérský cvi
citel je telocvicný trener, sokolský cvicitel je vrchovatelem,
jenž telocvikem snaží se zušlechtit své sverence telesne, du
chovnc i mravne.

Mám tedy zato, že se Tyršova, ci ceskoslovenská, národní

soustava telocvicná neztratila . .Jest zde. Nemohu ovšerr zato,
že jim pan Chudoba - a nejen on, - a s ním i celá rada
jiných, skutecne nemohou nalézti, ac se považují za dostatecne
oprávnené psáti o techto vecech. Verím jim to doslova . .Jak by

v tom, co nazýváme soustavou. My, telocvikári, kterí se rídí
me Tyršem ríkáme, že soustavou jest "sporádaný a úplný pre
hled cvicení telesných",. Je-Ii tomu tak, pak bude velmi težko
hovorit o soustave nemecké (Jahnove), protože ona nemá vu
bec takovéhoto prehledu a spokojuje se, zejména v dobách

Tyršových, obsáhlými soupisy cvikft, bez jakéhokoliv prehledu.
Snad vycítil pan Chudoba dobre tento nedostatek a proto

uvádí u jména, Jahnova pouze oznacení systém, tedy zpusob
cvicení. Po tom, co jsem rekl, je, myslím, patrný rozdíl v tom,
co jest systém a co soustava. Nechci se však príti o slovícka.
Tvrdíme, že Tyršova soustava je dílem puvodním, protože
delidla této soustavy, znaky, podle nichž se jednotlivé cviky

trídí, zduvodnení jich, metodicnost v usporádání jednotlivých
oddílu, výlucnost a prakticnost delení, to vše jsou veci ciste
puvodní, Tyršovy, které bychom marne hledali v kterékoliv
práci jiné. Stací jen skutecne srovnati soustavu TyrŠovll s kni
hami nemeckÝmi a nebudeme jiste už nik'dy mluviti o fantomu

ceské soustavy. Obávám se, že pan Chudoba této práce ne·
vykonal, že sikutecne obé nesrovnával a proto se tohoto srov
nání dovolává, neveda, že mluví zcela proti jeho vývodftm. Pan
Chudoba neverí nám, Sokolum, snad tedy uverí nemeckým tm·
nerum, kterí v posudku sokolského memoranda o telesné vÝ'
chove sokolské v roce 1919 odpovídají v podání vláde republi
ky Ceskoslovenské i ve zvláštní brožure profesora Arnošta
Wilnsche z Kadanc vydané nákladem a za souhlasu výboru
,lemeckého telocvicného svazu v Moste, že "Systém Tyršuv

,.xistuje«, že však prvky jeho, jsou vyiiaty z Jahn-Spiessova
,elocviku. Pokud se této druhé - podružné - výtky týce, ne
mohu dnes odpovedeti jinak, než tak, jako jsem odpovedel

v roce 1921 prof. Wlinschovi, totiž: "Je bláhovostí vytýkati
nekomu, že prvky jím užívané se vyskytují i jinde. Napadne
nekomu vytýkati nemeckému chemikovi, že vynález jeho je
francouzský, když užil k jeho sestrojení prvku, ci poznatku po·

prvé ve Francii obievených, ,když celý duševní pochod a práce
jeho jen jím byla vykonána? Jako v malírství barvy a hudbe
tony, tak v telocviku jednotlivé pohyby a polohy jsou prvky,
jež trvají zcela neodvisle od užívatelu svých a teprve pracov

ník, jenž je sestavuje podle urcitých vlastních pravidel, podle
svého vnitrního rytmu a poznání tvorí z nich celky. Vznikají

pak obrazy, nebo hudební skladby n á rod n í a puvodní. Podo
ba a shoda telocviku s umením nejlépe pak vyniká z toho, že
právc Nemci zvou jej Turn-k \1 n s t. Ostatne mel Jahn, nebo
Spiess telocvicné prvky jichž užil ze sebe? Tyršova soustava
jest dílem puvodním, jako je pftvodní hudba Wagnerova, byt
Wagner užíval techže prvktl, jako francouzská ci italšj<:á ope
ra«.

ckém, nebo po nekterém ubohém novinári, zapomneli v zá
plave frází ríci to skrÝVané tajemství, cím se vlastne liší
ces.ká soustava od nemecké. Snad mentalitou? Mentalita

jest vlastností národa, ne vlastností soustavy, která jest
schopna rozšírení po svcte. Nekde v liarrow nebo v Oxfor
'de provádejí Lingovu švédskou soustavu s jinou mentali

tou, než v Upsale. O povahu nebo život se nám nejedná.
Nikdo nepopírá, že Cechoslováci zavedli do Jahnovy sou
stavy jiného ducha. V tom práve spocívá Tyršuv význam.
Tvrdí se však, že jest zde utlacována ceská soustava
s vlastní metodou, s vlastním náradím, s vlastním pomerem
cvicence k cviciteli. Bohužel ztratila se, nemužeme ji "a
lézti.« ./

...

Tato tvrzení zakládají se zrejme na nedostatku informací.
Pan Chudoba praví, že Obec Sokolská se nepostarala o cviceni

telocviku prostého v jednotách a už porádá mezižupní závody.
To jest podstatný omyl. Telocvik prostý byl obsažen jako ne
delitelná cást Tyršovy soustavy již v prvé telocvicné knize

ceské "Základové telocviku«, kterou sepsal Dr. Miroslav Tyrš
a jež vyšla poprvé v sešitech v letech 1869-1873. Tam se

popisují mimo soustavu a cvicení poradová, prostná na náradí

i s náciním i všechny druhy sk;oku (do dálky, do výšky, do
hloubky, útokem i o tyci) vzpírání bremen, vrh oštepem, koulí,
diskem, zápas, rohování a šerm. Od dob Tyršových byla tato
cvicení v jednotách sokolských pestována. Když pak sportov

ní pestování telocviku prostého proniklo k nám, byly to právt
sokolslké jednoty a sokolští pracovníci, kterí se o to nejvíce
pricinili. Prv,ní ukázky sportovních her byly u nás predvá
deny sokolskými jednotami a první pravidla na pr. kopané,
lawn tenisu atp. napsal námestek nácelníka Obce Sokolské

bratr Josef Klenka, ten také, prinesl k nám znalost celé rady
druhu cvicebních sportovnicky provádených v AnglE a jinde
(vrh kladivem atp.). Stejne i jiná odvetví. Tak na pr. první
ces.ká prírucka o' jízde na lyžích jest z pera sokolského pracov
níka dr. Rudolfa Rocáka, prírucka o šermování od dr. Jindricha

Vanícka, atp. Závody v telocviku prostém konají se v rámci
závodu sletových již od roku 1895 (III slet) a obsah jejich jest
nejruznejší. Tak v roce 1895 konal se již závod jednotlivcll
v behu, skoku, špIhu a prostných za úcasti 46 závodníku. V ro

ce 1901 (IV. slet) konal se jednak závod prostý, v nemž zá
vodník musil se úcastniti ve všech predepsaných druzích (beh
100 y, šplh na lane 7 m, skolk o tyci do výše, vrhání krychle

10 kg) - úcast 11 závodníku, jednak závou zvláštní, v jednotli
vých druzích cvicebnich a to: skok vysoký - úcast 38, skok
daleký 39, trojskok 30, disk 25, oštep 47, bremena 12, zápas 12.
Od tohoto roku pak slet za sletem, rok za rokem mohli bychom
uvádeti stoupající zájem o telocvbk prostý af v závodech, at
jinak. Nekolikrát v té dobe bylo vydáno heslo, aby si sokol
ské jednoty zaopatrovaly letní cvicište, a výsledek toho jest,
že koncem roku 1925 melo 2198 jednot sokolských letní cvi
cište. Z toho bylo 1220 cviciš! vlastních, 726 cviciš! proptljce
nýeh a 252 najatých. 16 jednot melo dokonce po dvou letních
cvícištích, avšak toliko 374 jednoty mely na techto cvicištích
stálé náradí. Ostatní pestovaly na nich jedine telocvik prostý.
Kterak sokolské listy odborné doporucují již ode dávna telo
cvik prostý, že o nem byla vydána i leckterá sokolská prírucka
(nejnoveji Dr. Adlofa, spolupracovníka "Prítomnosti«, Záviše
atp.), že byl vypracován i zvláštní rozvrh pro letní cvicište
a cvicení zacátecníku na nem (A. Iieller) netreba snad zvlášt
uvádeti, jest to dostatecne známo. Mám za to, že za techto
okolností nelze mluviti o tom, že o cviceni telocviku prostého
není postaráno, ba zdá se, že pro závody v nem jest pftda
již ode dávna pripravena. Tolik o telocviku prostém.

A nyní k soustave. Mám dojem, že jde tli o nedorozumení
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III.
Pane redaktore, Praha, 17. kvetna 1927.

dovolte mi prosím jako techniokému pracovníku filmovému
nekolik poznámek k clánku Dra J. Kolára. Otázka kontingentu

jest znacne složitá (již proto, že se dotýká mezinárodních ob
chodních smluv) a její rešení si vyžádá jiste hodne kompromisli.
Stavím se plne za Vaši poznámku" ... Nedovedeme si pred
staviti nic trapnejšího, než kdyby nás pošetile vymereny kon
tingent nutil, dívati se na špatné ceské filmy« a isem presved
cen, že i Dr. Kolár a rada dalších, seriosních filmarli (nebot
jsou!) by odmítla takové rešení, jež by pomáhalo na svet detem
nedonošeným. Jedno je však jisto: Rozumne vymerený kontin

gent dal by bezpecne vzn~k predevším ceským svetelným dra
matl!m, jímž by se dalo poctive ríkati f i I m y a v dalším po
stupu by umožnil kontinuitní výrobu - tedy to, cemu bychom
mohli ríkati filmoVÝ prlimys1. Všechno, absolutne všechno bude
záležeti konkrétne na sestavení komise, jež by rozhodovala
o udelení kontingentové výhody tomu neb onomu predvede

nému filmu, nebo ješte konkrétneji: v žádném prípade nesmí
míti v této komisi vetšinu t. zv. "filmari«. Širší verejnost a

vážní lidé filmové otázky dnes prehlížejí proste proto, že nejsou
informováni, že i v tomto oboru se najde dosti lidí poctivých
a kvalifikovaných. Ti všichni by toto rešcní prijali jiste s uspo
kojením; a budou-Ii nespokojene kriceti lidé, kterí .od pocátku
diskreditovali domácí filmové podnikání po stránce morální,

financní, technické nebo umelecké, bude to jen dukazem, že
nastává obrat k lepšímu.

Neboi dnes jsme v zacarovaném kruhu: odpurci kontingentu,

volají: ano, budeme jednati o kontingentu, ale se zás.tupci f i 1-

že by se meli na základe nejakého narízení dívat na ceské

filmy, strhnou pokrik, jakoby byl lianibal pred branami. A pri
znáváme se, že pokud se týká dnešního ceského filmu, my sami
s temito lidmi plne sympatisujeme. To, cím je ceský film dnes,
nezasluhuje ani politovánÍ. Ale prosímc, aby i na druhé strane
bylo uváženo: máme se na všechny casy zríci svého vlast
ního filmu? Máme literaturu, divadlo i výtvarné umení, které
snesou srovnání s cizinou. Máme verit, že práve pro film jsme

zcela bez nadání? Myslíme, že hlavní chyba je v tom, že do
dnešního ovzduší ceského filmu se skutecný umelec neodvážÍ.
Aby tu vznikly lepší pomery, bylo by treba, aby celá filmová
výroba dostala jistý solidnejší základ. A to je sotva možno

bez jisté ochrany. Nikdy si ovšem nepredstavujeme, že by mohl
býti zaveden Ikontingent, který by proste predpisoval, že se
musí hrát tolik a tolik ceských filmu, vem kde vem. Bylo by
nutno, aby ceské filmy pro kontingent navrhovala nezávislá
komise, složená z umelcu a spisovatelu. film, kterému by tato
komise odeprela uznání, nemel by vubec práva na ochranu.
A kdyby nekterý rok nebyl náhodou vyroben žádný dobrý
ceský film, nesmelo by být žádné kino pres všechny kontin
genty nuceno, aby ceské filmy hrálo. Státní ochrana by smela
míti jen ten úcel, aby byl zajišten urcitý pocet provozování
télJkovému domácímu filmu, který by umelecká komise uznala

za hodný ochrany. Špatné filmy nechi jsou i dále bez ochra
ny. Proto místo toho, aby dovoz cizích filmu byl podroben
jistému kontingentu (ackoliv musíme priznat, že i z ciziny
se k nám v-ozí filmy, které nejsou lepší ceských a proto jsou
u nás zbytecné), primlouvali bychom se za takovou úpravu,
která by bez kontingentu zajistila dobrým ceským filmlim sluš
ný pocet provozovánÍ. Ne nejaký stálý pomer mezi cizími a
domácími filmy, ale záruka, že kina budou hrát v urcitém pro
centuelním rozdelení dobré ceské filmy. Budou-li jen špatné,

pak nebude žádná škoda, jestliže pomer cizích k domácím
filmil dopadne 1000 : 1.

II.
Vclectený pane redaktore.

emel Jste uverejnovati ten clánek o ceském filmu ani

tou Vaší výhradou. Naopak, bylo by nutno napsati jednou
evrene: zanechte toho ceského filmování je to zbytecné
rhání penez. Všechno v tom ceském filmu: herci, provedení,

žije fotografie atd. je tak ubohé tak zacátecnické, že ten
j1epšírelativne C. film nesnese ani srovnání s prostredním
mcm cizozemským. Kdo snad byl ješte zastancem ceského
,u, toho taková blbost jélJko je Švejk musí otrávit nadobro.

}by ty ceské filmy nebyly kinum prímo vnucovány pod zá-
nkou podporování domácího výrobku - hlavne ceskou obcí

olskou, sotva polovice kin by mela odvahu predvádeti ta-
vé ubohé filmy. Dr. E. P.

*

(P oz n. r e d a k c e. Tak tady to máte, pánové od ceského
u! Nemylte se: reknete-li lidem, kterým byl dán dar vkusu,

Brno, 15. kvetna 1927.
Vážený pane redaktore!

Dovolte laskave, abych pripojila nekolik poznámek k clánku
pana Kolára »0 existenci ceského filmu«, sice jako laik, ale
'ako dobrý znatel mnoha a mnoha filmu i cetné filmové lite

ratury. Musím Vás ujistit, že kinovému návštevníku vkusu po-
ekud vytríbenejšího vstávají hruzou vlasy na hlave pri pred

stave, že by byl ješte casteji než dosud castován ceslkými filmy.
Nyní jest možno ceské filmy jakž takž ignorovati, kdyby se
však jejich pocet ješte zvýšil, nezbylo by našinci, než zúcto
vati i s touto zábavou a odríci se kina vubec.

Relativní úspech ceského filmu lze pricísti na vrub z malé

ásti vlastenectví a z vetší naprostému nedostatku vkusu. Pres
to však, že jsem stále svedkem naprostého nechápání filmu
vpravde hodnotného, teší mne prece, že se ceskoslovenské obe
censtvo neodhodlalo »zplisobiti pokrik« k vuli - dejme tomu
Krácmerce". Je to ješte jakési plus. Kdyby se dovoz filmu

z ciziny omezil talk hojne, jak navrhuje p. Kolár, kolik dobrých
vecí by se k nám pak vlibec nedostalo! I takto je spousta
brazu skutecne umeleckÝch, kterých nikdy neuvidíme. Kde

ku príkladu Baroncelli-ho »Rybár Islandský« nebo "Le ver
Iige«, nebo Stroheimuv "The Greed«? Místo techto a mno

ch jiných nás pocastují naše kina všelijakými Švejky a
Otci Kondelíky etc. - náhrada více než ubohá!

Nemá-li býti slušný ,divák neustále disgustován ceslkými fil
ovými výrohky, jest jiste treba, aby se výroba ceského
mu postavila na zcela novou základnu a hlavne, aby se naši

ežiséri a herci ješte -dlouho ucili od ciziny. Ceskému filmu
hybí mnohem více a podstatnejších složek než pouhé penízc.

V úcte M. P.

o existenci ceského filmu.
J.

mohli nalézti, když ji srovnávají s rukopisy a neprectou si
ani co o této veci ríkají sami odborníci - Nemci. JélJk by ji
mohli nalézti, když nevidí ani toho, jak v cizine a zejména
v zemích s telesnou výchovou sportovní (Amerika, Anglie)

zniká cím dál tím mocnejší proud venovati se více výchovc
po vzoru sokolském než VÝchove dosavadnÍ. K tomu, abychom

pronikli do sveta, chybí nám ovšem mnoho, chybí nám pre
devším vule delat propagandu svojí soustave, chybí nám k to
mu prostredky hmotné i pracovníci, protože Sokolové mají
více než dosti práce ve svém vlastním hnutí a odborníci mimo
okol, nemohou sokolskou soustavu nalézti, nevedouce kde ji

hledat a v cem je její puvodnost. Jan Pelikán.
*



lhtomnosL.,

(P>o zná m k are d a k c e. Bohužel naprostoO 'nemužeme
s Vámi souhlasit. Verejný život se nemuže tacit kolem cito
vých mamentu - tedy také ne kolem toho pahoršení, které

v zrízencích elektrických drah vyvolává psaní "Vecera« a "Ná
roda«. Ukázali jsme ve své adpovedi, že ta dovedeme ocenit,
ale naprosta odmítáme se tím rídit. Kdyby se ruzné kategorie
pracujících rídily tónem, jakého vuci nim užívají tyto dva
listy, tedy bycham ze stávek a manifestacníha klidu práce
vubec nevyšli. Zájem verejnéha porádku je vyšší Mž byt spra
vedlivÝ hnev elektrikárCt. Pro klid práce na 1. kvetna platí tato
zásada: verejné podniky pracují, soukromé nepracují. Elektriky
jsou verejný podnik a nemahau delat výjimku.)

ti ašicku ",žíti se da pastavení takavého elektrikáre, který si
precetl spoustu nafoukanÝch projevu »Vecera« a »Národa.,
tedy by si rekl: »Elektrika nesmí jezditi ani letas ani bu
doucne - a tom rozhadl definitivne Ve c e raN á r o d«.

Prasím, uvedomte si: Na elektrikárích se žádá úst u p e k

z na byt é h o 'O r á v a, jež se jim pred lety uznalo bez ná
mitek. Tento ústupek vymahají nafoukanci, kterým nejde o nic
jiného - o žádné práva, a žádný porádek, a žádné blaho, 
než dokázati, že pracující clavek musí paslauchati. To je po
stránce citavé. A po stránce vecné? Sravnávati elektrikáre
s lékarem a hasicem je naprosta nevecné. U elektriky není
žádnéha nebezpecí v pradlení jaka u lékare a hasice - jinak
by musily elektriky fungavati i v noci. Muže admítnauti lékar
pomoc v na ci pro ta, že nejede elektrika? Proto oháneti se

lékarem na 1. máje je nevecné, je to praste demagagie. Elek
trika je padnik sice velmi užitecný, ale pastrádatelný; jsou
zeme, kde nejezdí ,každou nedeli, nikoliv jen jednou za rok.
Pres to možno snad s elektrikári jednati o ustoupení od jejich

vymaženosti, kterou neprávem nazýváte privilegiem. Ale to
se musí vyj e d n á vat i, nikaliv diktavati, a vyjednávati za
nejakou k a m 'O e n s a c i (kdo se vzdá beze všeha nabytého
práva ?).

K tomu bych chtel pripajiti nekolik slov všeabecných. Mj'
inteligenti ve svém falešném smyslu pro absolutní spravedl
nast rádi vážíme príliš jemne vymaženosti pracujících vrstev
(není ten bankovní úredník prífiš placen? nejsou výhody želez
nicárel prílišné? není ta privilegium, když elektrikár slaví
I. máj? atd.). A prece meli bychom ve svých sympatiích a anti
patiích uvážiti tu samazrejmost: že kdyby si pracující clovek
- delník ci úredník - vymohl sebe více, jest to jen velmi
malý padíl na tam, co vytvárí, a prota k a ž dá jeho vymo
žcnast jest s 'O r a v e d I iv á. A mocní toha sveta mají tolik
síly, žc je zrudnast ad inteligence pasilavati tuto znásilnující
sílu svými sympatiemi. Tak jiste se dopustíme méne nespra
vedlností, dopustíme-li se nespravedlnosti vubec.

Nehnevejte se, pane redaktore, na mne, že jsem vás ctením

svého listu pripravil a cas, ale nemohl jsem potlaciti tyto
své námitky.

111 O v é IIo p r u mys I u - kde jsou? Nejsou ovšem nikde,
nebof kontingent, t. j. právní ochrana domácího výrobku, má
teprve dáti záJklad k vytvorení prumyslu.

Dr. Kolár správne podotýká, že milionové ztráty, tak casto
pripisované filmu domácímu, padají vetšinou na vrub dovoz
cu, tedy na film zahranicní; prodelalo-Ii se na filmu domácím
(tyto p,rípady ovšem jsou!) nese na tom vinu práve tak náhod
ný financník, jako nesvedomitý režisér nebo »podnikatel«, ne
bof existují již radu let odborné korporace ciste seriosní r(Csl.
spolecnost pro ved. kinematografii, filmová liga csl., nejnoveji
pak Klub za nový film), které mohou dáti (a rády by daly)
príštímu filmovému financníkovi posudek, dává-li peníz do do
brých a poctivých rukou. Zatím však vidíme, že titíž lidé, kterí
by požadovali mnohé záruky pri zapujcení nekol~katisícové
cástky do nejakého podniku nebo obchodu, sverují sta tisíce
s trestuhodnou lehkovážností, pouze snad pod dojmem slibo

vaných (ovšemže fiktivních!) stoprocentních zisku! To t o zá
kulisí je ovšem rovnež verejnosti neznámo a nelze se proto

diviti, že je filmu uzavren nejvýhodnejší financní zdroj - ka
pitál bankovní, jenJž se na film dívá jako na podnikání daleko
riskantnejší než je nejpochybnejší spekulace bursovní.

A konecne neco ryze techniokého: naše filmové ateliéry! Je

jasné, že se dokanalé dílo dá vyrobiti jen užitím moderních,
dokonalých pomucek vÝrobních; mám však dojem, že našim
dvema studiím lichotíme, ríkáme-Ii jim byt jen provisoria. Ne
myslím pri tom na americká filmová mesta nebo nemeckou
Víu. Videl jsem v Kodani ateliery Paladium filmu a Nordisk

filmu; není to snad na dnešní evropské pomery príliš mnoho,
ale je v tom cílevedomost a systém: nevydati zbytecne jedinoú

korunu, ale dáti tisíce tam, kde se obrátí ve vec dokonalou
a potrebnou. Je ovšem fantasií, že by se dalo nejaké vyho
vující studio poríditi za nekolik set tisíc; potrebný kapitál milí
onový se však nalezne zase až v tom okamžiku, kdy bude míti
vedomí, že slouží veci, státem právne chránené.

Ze je konecne kontingent vecí v podstate zdravou, toho du

kaz byl již podán v prumyslu' csl. fotografických desek. Za to,
že dnes se na trh dostanou domácí výrobky stejne kvalitní

jalm nemecké, francouzské a anglické, vdecíme jenom narízení,
jež asi pred peti ci šestí lety bylo provisorne vydáno minister
stvem obchodu a stanovilo, že na urcitý pocet balícku desek
importovaných jest treba odebrati urcitý pocet desek domá
cích. Nebezpecí, že tuzemský prumysl ustrne pod ochrannými

krídly tohoto kontingentu na puvodní velice nedokonalé basi
(tak casto prehazované odpurci kontingentu filmového) bylo
tu daleka vetší - a ukázalo se nakonec planým: domácí pru

mysl proste prekonal své detské krucky.
Tím spíše se ovšem nemusíme tohoto nebezpecí báti pri kon

tingentu filmovém, nebot ten má hned od pocátku poskytnouti
podporu nikoli vše m csl. filmum šmahem, nýbrž jenom vý
robkum d o k o n a I Ý m. Mluva císlic, vyjadrující, jak se na
na tento problém dívá cizina, Drem Kolárem ve clánku uve
dená, jest ostatne argumentem nejpádnejším!

Prosím za prominutí, že se tech mých nekolik slov tak
roztáhlo.

S úctau Ba. lfk.

V úcte Váš

*
/(arE!l Smrž.

NOVÉ KNIHY

Elektril(y na t. kvetna.
Pane redaktore,

pokládám se (a doufám právem, jak snad svému odberateli a
ctenári priznáte) také za rozumného cloveka a prece nemohu
uznati za správné stanovisko, jež prohlašujete za stanovisko
každéha [Q.zumnélIo claveka k svecení 1. máje elektrikári.

Kdyby p. O. St., který se Vás na to táže, se snažil jenom
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Za Kc 23.-, vyšlo v nak1. »Orbis({ v Praze XII., Fochova 62.
Mladý ceský saciolog infarmuje zde o novém vedeckém na·
zírání na problémy mravní tak, jak bylo vypestováno úsilím
myslitel li, hlavne francauzských, na pude sociQllofie. Hlavní
zájem venuje autor užití sociologické metody na jevy mravní,
podává jasne a preh;ledne ,názary Emila Durkheima a jeho
žáku a podrobuje je kritice.


