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stále ješte plne delnickou, i když podle statistiky neni
více než 57 procent jejího clenstva delníky. U jiné socialistické strany, v níž prevládá více charakter malo. buržoasní, jsme videli, jak ochotne podléhala svodum.
Ale sociální demokracie vedome setrvává v ctnostné
etaily
chudobe. Sjezd odmítl povoliti zvetšení »Vecerníku
Práva lidu«, který by ocividne potreboval nejakého
ociální demokraté jsou velmi nedutkliví, pokud se prilepšení; odmítnutí oduvodnil tou prísnou zásadou,
že každý z podniku strany muže podnikati jen v mezích
týká kritiky jejich sjezdu, a jdou ostre jako drábi
svých vlastních financních možností. Uvážíme-li, jak
iPO každém slove, které se jim nelíbí. Rekl bych, že je
tisk ostatních stran bez ostychu podniká v mezích ciV tom až neco malichernosti.
Cítí-li nekdo vskutku
zích
financních možností, souhlasili bychom s tím, aby
proudit sílu ve všech svých údech, bj"vá trochu lhostejtento
prípad byl pojat jako vzor ctnosti do nejaké cínejší a nevšímavejší k tomu, co se o nem povídá. Netanky pro politickou mládež.
bot se spoléhá na to, že za neho dríve nebo pozdeji
Tedy toto konstatujeme na výslovné prání strany,
promluví fakta. Sociální demokracie, ac se od rozuznávajíce, že každý se muže hlásit o to, co mu patrí.
chodu s komunisty již znamenite sebrala, prece ješte
Nebrali jsme ovšem referáty se sociálne demokratickétále je v situaci, že o její mohutnosti více musí svedcit její vlastní reci než fakta. Rekne-li se na pr. na sje- !:lo sjezdu zvedave do rukou proto, abychom se presvedcili, pocíná-li si strana poctive ci nepoctive. Socizdu, že »souboj náš se stranou komunistickou je rozhodnutvítezne pro nás«, tedy každý muže videt, že je ální demokraté po této stránce mají obecne dobrou povest. Daleko vetší zvedavost platí myšlenkové situaci
to více rec než faktum. Vždyt jedenactyricet komunistrany. Co je s marxismem? Jakou teorii dovede stratických poslancu proti devetadvaceti sociálne demona postavit proti komunistické teorii? Do jaké míry
kratickÝmdaleko ješte nemluví o tom, že boj byl rozhodnut vítezne pro sociální demokracii. Dalo by se na bylo ci bude v programu na místo toho, vec strana kdysi verila, položeno to, vec nyní verí? Jak se vede revitakovéprehánení odvetit: neríkejte hop, dokud nepresionistickému,
zásadne
státotvornému
socialismu
skocíte. Ale vlastne je to špatné príslovi, ponevadž
u
nás?
Je
ve
strane
jasno
o
cílech
a
metodách
hnutí?
ho p se ríká jenom v rozbehu a nikdo nikdy nevolá
Pokud se týká situace sociální demokracie, budiž doho p, když už preskocil. Sociální demokracie je dnes
ve stadiu rozbehu a sebepovzbuzování. Má za úkol po- voleno ríci, jak jsme se ostatne už zmínili, že tu zatím
vznést bojovnou chut svých clenu, která dosud není
na jeden fakt prijde pet slov. Sem patrí hned ozdobprvotrídní. Proto sjezd byl pln volání ho p. Bytost,
ný název, který dal tisk strany sjezdu: sjezd výboje.
která je pokleslá, nemuže býti povznesena skeptickým
To odporuje celé situaci socialismu u nás, který není
rozlišovánímmezi pravdou a zdáním" Sjezd potreboval
ve vývoji, nýbrž v nesnadné obrane. Slova o výboji
hlavneširokého okraje nadeje. Proto dštil na sebe sa- jsou troušena více jen pro povzbuzení. Nebereme je a
mochváluz ruhu hojnosti. Odtud také ona dávka poujiná podobná príliš presne; víme, že jsou urcena hlavhé spolkarské nervosy vuci kritikum, která prekvapuje
ne pro vnitrostranickou
potrebu a že jsou brána ze
ze strany tak staré, zkušené a ostrílené.
starého arsenálu, na který si straníci zvykli a bez neJe-Iiu nás strana, jíž uprímne prejeme všehó zdaru.
hož by jim bylo smutno. Dnes ve strane ani nemuže
býti mnoho skutecné útocnosti, nebot delnictvo samo
pak jest to na prvním míste· sociální demokracie. Je
v obecném zájmu, aby delnictvo bylo vedeno solidní
(i komunistické) je zachváceno cástecnou apatií, a strana nedoskocí dále, než kam ji donese nálada mas.
stranou, která už mela príležitost na shromáždit vlastní zkušenosti ze státního, administrativního
a výrobOpravdová Chvíle výboje muže prijíti teprve, až obníhochodu a oddavši se temto zkušenostem, rozešla se canská vláda nakupí na hromadu nejaké hríchy a až
demagogií a fantasiemi. ALe ani tyto sympatie nebude nutno je napravovat. Dnes se zdá, že verejné mímohounás pohnouti, abychom na sjezdu videli, co tam
není, at právem nebo neprávem, spíše souhlasí s revisí
nebylo,a nevideli, co tam bylo. Chceme realisticky odnekterých do predu posunutých posic socialistických.
hadnout možnosti sociální demokracie v dnešní poliNení si možno na zavolanou opatrit ovzduší výboje,
tice.Nekterí sociální demokraté se nespouštejí nadeje,
ani když by si toho velmi vyžadovalo povznesení náže budou zase nejvetší stranou v parlamente. To je
lady na sjezdu. Prijde, až budou splneny objektivní
tarost budoucnosti. Možná že ano, možná že ne. Cím
podmínky. Sjezdem výboje neoznacil sociálne demokratický sjezd realistický pozorovatel.
všakje sociální demokracie dnes?
Slavnostní reci prednesli hlavne muži staré terminoNekoliksociálne demokratických orgánu, poukazujíc
logie, jako Soukup. Cteme-li sjezdové referáty, zaráží
a financní zprávu sjezdovou, žádalo, aby verejnost
nás, jak casto tu proti sobe stojí soudnost, solidnost a
výslovneuznala cistotu rukou strany. Ano, v tom vystrízlivost proti starosvetskému dutému patosu a zvetovetje možno i nutno. Této strane by se dela krivda,
šelým frázím, za jaké by se už mnoho jiných stydelo.
kdybynebyla uznána péce, s níž ostríhá poctivost ve
Leckdy se tu ozývají tóny, které by patrily do hrdla
'ch radách. Je to vlivem starých tradic delnického
prvních socialistických buditelu. Musíme ríci po pravutí - po té stránce zustává sociální demokracie
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ze sociálne demokratického
sjezdu.
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de, že na komunistickém sjezdu se nevytrubují tak nápadné a starosvetské fráze. Na cem se zakládá ten rozpor mezi strízlivostí cinu a dutostí frází? Sociální demokracie sama není založena na frázích; je lepší, než
její slavnostní recnictvÍ. Zdá se, že sociální demokraté
touží preklenouti nejak rozpor, který se ukazuje mezi
strízlivostí drobné práce, k níž je odsuzuje positivní
socialismus, a patosem a romanticností, jíž se vyznacovaly pocátky delnického hnutí, ješte ne zcela zapomenuté. Tomu dovedeme porozumet všichni, kdož vidíme
v této dobe nutnost ríditi se rozumem, nikoliv citem ..
Dnešním strízlivcllm se leckdy zasteskne po starém
patosu; obávají se chvílemi, že nedávají svým stoupencum dosti citové potravy a že nelze vecne apelovat
jen na suchý rozum. Spor techto dvou tendencí možno
v nekteré reci ze sjezdu sledovat témer slovo za slovem
a zjištovati, které slovo pronesl sociální demokrat z r.
1927 a které sociální demokrat z r. 1900. Vezmeme si
za príklad rec Habrmanovu.
»My nejsme stranau
refarmní«,
pravil Habrman,
»my
nejsme stranou ade dneška na zítrek, my jsme stranau života s minulostí, prítomností
a také pro veškerou budO'ucnast. Náš
prO' g r a m nám
s i c e ber e 1 u z n Ý a br a z
minulých
mladistvých
let,
v nichž jsme acekávali, že 'Snad všechno, cO' nazýváme
sacialistickým
úspechem a vítezstvím,
j e m () ž nad
a cíl i t i z e dne
na
ten t o 1lJ á š p r 0'd e 11, z á z r a k e m . . . A prátelé,
gram
nám
O'd p a v í d á 11 a
a t á z k ~1 :
ver í m e
v krá s 11 Ý a vel i k Ý, vít e z n Ý den .s O'c i á 1 n í r eval u c e? Ten t a náš prO' g r a m nám
p r a ví: a na,
my vne j ver í m e. My veríme v tentO' pragram úspešnéhO' vítezství sociální revoluce, ale my víme také, že ten
velký, radastný den taha úspechu a vítezství nebude praveden zázrakem a jednou ranau, nýbrž že musí býti dabýván den ze dne, tlýden ad týdne, mesíc pa mesíci,
že
vlastne je to vec nepretržité
cinnasti a usilování a prata,
že jsme stranou tvurcíhO' revalucníhO' sO'cialismu, který stále
pracuje, stále buduje, aby se mahl stále tešiti úspechum
a vítezstvím ze své práce, caž znamená, že nejsme sacialistlickými klerikály, kterí všechnu svou víru upírají v zázrak, až jednou se veliká vec stane, nýbrž my jsme prO'
vykanáme,
niknuti presvedcením
a vedamím, že jen ta,
cO' vybudujeme
den ze dne a mcsíc po mesíci, jen to že,
bude trvalým úspechem a vítezstvím
práce a sacialismu.«
CCY

Odpustte, že tak široce cituji rec, která sotva bude
zachována budoucnosti. Ale je to pozoruhodný dokument, který nás, precteme-Ii jej pozorne, múže udi·
viti tak, jako by grafologa udivil rukopis, v nemž by
vždy jedna rádka smerovala velmi zretelne nahDru a
druhá neméne zretelne dolll, což by ukazovalo na docela neobvyklé strídání nadejné nálady a pokleslosti.
Zcela tak vypadá rec Habrmanova. V každé vete je nekolik velmi dúrazn~'ch h)'! a nekolik tejne dllrazných p r r1. Strucne a jasne parafrazována, povídá rec
Habrmanova
asi toto: náš program nám sice bere
víru v revoluci, ale náš program nás ucí verit v den revoluce; my veríme ve vítezství revoluce, ale víme, že
to revoluce nebude. To jsou protimluvy, pocházející
z toho, nechce-li se recník, který sám už v revoluci
neverí, vzdáti tohoto slova r e vol u c e, na než jsou
straníci nacviceni. Proto volá ve starém patosll,
že prijde den revoluce, a pak vynakládá celou svoji
výmluvnost, aby vyložil, že to nebude revoluce, nýbrž
evoluce. »Den revoluce« je tu myšlen tak symbolicky,
242

jako v bibli onech šest dní, za které Buh stvoril svet'
neví se, jak dlouhou epochu znamenají. Mluví-li komunista o dni revoluce, míní tím opravdu jeden urcitý
den; ale Habrman dnem revoluce míní celé desítiletí
a užívá toho výrazu pouze ze starého zvyku.
Jakási ctižádost, která se v sociální demokracii casem ukazuje, pudila pana senátora Habrmana, aby
ucinil výrok: »My nejsme strana reformnÍ.« Kdyb)'
tato veta mela nejaké chance, že bude brána vážne,
byla by nebezpecná, nebot by vnášela do strany zmatek
a kolísání mezi dvema principy. Každý, kdo v tomto
státe jen neco vi O politice, ví také, že sociální demokracie je stranou reformní, t. j. takovou, která hodlá
k prestavbe spolecenského rádu dospet nikoliv revolucí, nýbrž cestou postupných reforem. Vedí to dobre
také všichni sociální demokraté. Nemužeme tedy citovanou vetu p. senátora Habrmana pokládati za více
než za recnický rozmach. To platí také o p. senátoru
Soukupovi, jenž pravil, že sociální demokracie patrí
do fronty »mezinárodpího
revolucního
socialismu«.
Tolik prece je všem sociálním demokratum jasno, že
se svou stranou a svým chtením patrí do fronty mezinárodního evolucního socialismu. Takové vety jsou
pronášeny jen ,za tím úcelem, aby nevymrela všechna
poesie v sociálne demokratickém hnutí. Poucky v nich
obsažené zapíše si sociální demokracie cernou krídou
do komína. Nerídí se jimi. Kdyby opravdu mela
úmysl býti clenem mezinárodní revolucní fronty socialismu, pak by si zasloužila naprosto nemilosrdné kritiky, asi takové, jakou ji castují komunisté, nebot
opravdu nic pro revoluci nedelá. Totéž kolísání mezi
polorevolucní poesií a celkovou strízlivostí a positivností, jaké se ukazuje v proslovech starších vudcu,
objevilo se i u prostých delegátll, kterí - zajímavá
episoda - tleskali radikální reci, ale hned na to i re,
plice, která onen radikalismus výslovne odmítla. Bylo
tedy pozorovat, že tleskali cernému i bílému. Je to
totéž, jako když p. Habrman rekl, že verí v den revoluce, a pak dokazoval, že to vlastne není revoluce,
nýbrž evoluce. Ty dva potlesky, z nichž každý smeroval jinam a souhlasil s necím jiným, byly tak nápadné, že je odmítl plzenský delegát, který pravil:
»My nemužeme a nesmíme nalstoupit cesty, které strhuj!,
my musíme nastoupit, cesty, které presvedcuj í. TytO' cesty
jsme také nastaupili a já naprasto nesauhlasím s tím, cO'zde
prednesl saudr. dr. Sverák (patlesk), nesouhlasím s tím, co
zde prednesl soudr. dr. Kostecka (potlesk). Saudruzi, nemám
radast, že mi tleskáte, protože jste také tleskali hlucne
baurlivácké
reci, která nebyla nicím padlažena.«

Jak patmo, dve duše, ach, sídlí v sociálne demokratické hrudi. Ovšem nutno poznamenati, že mezi temi
dvema dušemi je zaveden prísnÝ porádek a že jedna
z nich se smí projevovat jen o svátcích, kdežto druhé
patrí všechny všední pracovní dny. Na praksi sociální
demokracie nemají zuytky revolucní fraseologie žádného vlivu. Poesie má prísne ohranicené místo, z kterého se nesmí odvážit. Jednou pro vždy bylo v sociální demokracii rozhodnuto rozlouciti se s radikalismem. Vudcové vedí, co škod by zpl'tsobilo, kdyby si
- byt v oposici - nasadili radikální ostruhy, a kolik
krisí a obtíží by vyžadovala zpetná prevýchova clenstva, až by jí zase bylo zapotrebí. Však to již jednou
zakusili merou vrchovatou:
abnormálne silné komunistické hnutí v této zemi je dítkem takové chyby.

~tomn~
praksi dbá sociální demokracie velmi, aby každ~
en dobre vedel, na cem je: jsem clenem strany, ktera
i v oposici neprestává být umírnenou a státotvorno~
naprostou uvedomelostí. Z pana Astera promluvIl
utecný duch sjezdu, pravil-li:
»Když se s tahato
místa rekne, že máme radikálne
jít dO'veci, pak jsou ta "lova, která na tato místa a na
tentO' sjezd nepatrí...
Musíme
býti pamet1ivi taha, že
1 pri agitaci musí být úcelem vésti lidi k razumnému,
seriasnímu pojímání veci a k takavé výchove lidí, abycham
a nich mahli plným právem
ríci, že jsou presvedcení
a
vedamí demokrat!ictí socialisté.«

~ení naší vinou, že se musíme zabývat jen detaily
hoto sjezdu. Sjezd neprinesl žádného velkého ododlání ani nestvoril nové perspektivy - schválil jen
0, co je už všem známo a co strana dávno delala. Za
. diné novum mohl by býti pokládán ponekud zvýšen}'
ájemo agrární otázku, a ten zdá se býti vzbuzen kounistickým vzorem. Sjezd neudelal nic rázného ani
otázce levého bloku; nerozhodl se ani energicky se
kusit a dahadu s nemeckými sociálními demokraty
spokajil se celkem platonickým projevem, po nemž
šechna patrne bude zase tak jako dríve.
Ani novéha programu se soudruhum zatím nedotalo. Pan poslanec Stivín, referent o tomto bodu
rogramu, oznámil, že program strany bude projedán až napresrok mimorádnÝm sjezdem, mimo jiné
é z tech citavých a historických dtlvodu, že 7. dubna
928 bude tamu padesát let, co se konal u Markéty
Brevnove první ustavující sjezd ceské sociální deokracie. Myslíme, že víc než tyto historické a citové
uvodyplatily tu obtíže a rozpaky, s nimiž se potkává
rana, která" poprvé cerné na bílém se má prizna~i
reformismu. V praksi je ceská sociální demokraCIe
'ž úplne na tom stupni poznání,
které za Labour
arty vyjádril Macdonald:
»Dagmata zprvu si asabuj í absolutní platnast a pooléze
se spokO'jují s uznáním skutecnasti,
že jejich význam je
relativní ... Je úplne zbytecn~ theoreticky
budavat úplnou
sociální budavu., dokud. ruzné prvky, které dO' ní patri,
nebudou vytvareny, vyzkaušeny a aceneny padle vedomasti,
jež se získají teprve za sfu.vby.«

Sociální demokracie cele ztotožnila svou vec s vecí
ozumu, zkušeností a klidu. Míti rozum není vždy
bavné, a nejvíce kratochvílí zarucene poskytuje nezum a vášen. Proto lidé, kterí dají neco na pathe'cké zábavy, budou radeji hlídat dvere u komu~ist{'~
eba li fašistu než sedet ve výkonném výboru socláll11
mokracie.
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ARODNI
• Kolárík:

Pl'umy~l pod pantoflem.
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alná hromada K a í n s k é pe t r a e j k Y se
stala událastí velmi významnau s taha hlediska,
. byl a da jisté míry je pomer mezi prumlslerTI: a
'ami. Už byla hodne, ba více, než hadne akclOh spolecností, jejichž hospodárský výsledel~ pramála
pokajil akcionáre, už byla proto hodne ramusu na
ých hromadách, ale dasud z toha rámusu v podte mnoho nebyla a zvlášte neukázal tento rámus

pravé príciny úpadku talika spalecností. Až pri Kalínské petralejce se zvláštním rízením asudu stalo, že patranisující banka se acitla v menšine, nemahla prehlasavat aposici a apasice si vynutila revisi celéhO'
haspodárství padniku, jenž k 30. dubnu 1926 vykázal
ztrátu 13,165.76I·37 Kc.
.
Zvedavast apasice za techtO' akolnastí byla POChOPItelná. Její pastup byl v}'tecn}' a lišil se velmi významne od pastupu opasice v jiných akciavých padnicích.
ŽádnÝ rámus, provede se revise a uvidíme. Revise se
pravedla a uvidela se. Hlavní recník aposice byl
vlastne mluvcím oposice nejen Kolínské petrolejky,
nýbrž všech tech podniku, které už pred tím a z. duvadu tak podabn}'ch vykázaly neméne tíživé ztráty.
Ki:irperava rec a haspadárství Kalínské petralejky nebyla recí pastiženéha akcionáre, který prO' samau žluc
neví, co by dríve vytýkal, byla ta rec praktickéhO' abchadníka, který se právem diví, jak je možnO' tímto
zpusobem hospodarit, byla to rec státního zástupce,
který žaluje a který získává saud verejnasti, byla ta
rec smutná, ale pramísená vtipem a sarkasmem; tentO'
recník aposice mluvil jakO' dánský král Klaudius,
v jednam aku smích a v druhém žal, tak jaksi s pakasenau radastí a vyhrál prato na celé cáre.
Historik
ceskoslavenského
hospodárského
vývoje
v prvních létech po prevratu se neobejde bez revisní
zprávy a hospodárství Kolínské petrolejky, ponevadž
tato revisní zpráva je typem.
» ekt'eré knihy Petrolejky
jsau v Praze, nekteré knihy
Opet s veškerými daklady k jednatlivým
palažkám v archivu v Kalíne. Archiv tentO' jc v tak ohramném neparádku, že byste padabný prípad v abchadním živate marne hledali. DO' 62 beden, jež jsau ve skladišti HaspadárskéhO' družstva naházeny byly bez ladu a skladu knihy,
záznamy a daklady Kalínské Petrolejky,
takže když se
hledá jeden daklad, musí se otevríti všech 62 beden, ježto
neexistuje ani seznam, co se v které bedne nalézá. Nejlepším dukazem našeho tvrzení je prípad,
že když jsme
hledali nejduležitejší
dokument,
kantakarenty
Pražské
úverní banky, ze kterých jsme se meli presvedciti, jakým
zptlsabem
vznikla
nekolikamilianavá
pohledávka
tétO'
banky proti Kalínské Petrolejce,
trvala to plných ctrnáct
dní, než se nám oznámilo, že kantakarenty
se nenašly.«

Kdyby nebylo nic jiného mažna vyt}'kat Kalínské
petrole jce, ci lépe receno Pražské úverní bance, která
její správu vlastne vedla, stacilo by to. Takto se hospodarilo se svoerenými pe?ezi nejen, v Kol.ínské ~trv~lejce, tento zpusob vedem obchodmch kmh nem pnznacný jen pro podnik, na nemž byla zúcastnena Pra~ská úverní banka, podabný zpLlsab, byt snad ne tak vyrazný, bycham nalezli i u jin}'ch »výtecne« prosperujících podniku a byli bycha~ o nem u~ slfšeli, kdybl
se k jehO' revisi dostala 0poslce tak senaSl11 a obratna,
jaká byla v prípad~ K?]jnsk~ p.~trol:j~y: Když ,se ~ekdy vytýkalo bankam, ze vysl1aj1 svt' 11(11dO' spravl11ch
rad podniku, ackoli to ne~uže mít jin,ý l~~aktický. vý~
znam než že tito exponent! bank dostavaJl ze spraV11l
rady ,tucné tantiemy, znela vždy stereotypl11, Ol)rana
bank: »Banka posílá dO' správní rady prLlmyslov~'ch
padniku ~vé zástu~e protO', aby ~01:1íže!i na ,haspodár.ství podl1lku do nehoz banka vklada sve pe11lze.« A aj,
zde zástupci'banky dohlíželi také na hospodárství podniku který má obchodní knihy v 62 bednách.
A' když se nekdy vytýkala, že funkce revisorú dosazen)'ch do akciav}'ch podnikl't nemá žádného prak-

,
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tického významu, krcilo se rameny. A také o hospodárství Kolínské petrolejky
byla vydána oficiální
zpráva revisoru, která konstatuje, že pri revisích byly
knihy
shledány
v porádku
a jednotlivé
p o I o ž k Y v s o u h I a s e s prí s I u š n Ý m i d ok I ad y.
Je na snade otázka, proc Pražská úverní banka se
spokojovala tímto krásným
stavem obchodních a
úcetních knih podniku. Všimneme si dalších odstavcu
zprávy oposicních revisoru:
:,Nejvetší pozornost venovali jsme bankovnímu spo31. prosince 1921 ciní pohlejení Kolínské Petrolejky.
dávka Pražské úverní banky vuci Kolínské Petrolejce
1,584.045 Kc, 30. dubna 1922 již 5.448.164 Kc. A tak ta
cástka roste a roste a dne 31. prosince 1926 tvrdí Pražská
úverní banka, že Kolínská Petrolejka jí dluží 9,170.200
Kc, kterážto cástka k 31. breznu 1927 se zvyšuje na
9.472.541.23 Kc. Jen úroky za dobu ,od roku 1920/1921 do
kor.ce února 1926 ciní 5,675.85(>.41 Kc, bankovní výlohy za
stejnou dobu 752.972.82 Kc."

To však nebyl jediný zdroj príjmu Pražské úverní
banky, zjištuje dále revisní zpráva. Byla tu ješte prodejní kancelár, která prodávala za Kolínskou petrolejku zboží a ze které plynuly bance slušné zisky, nebot
dostávala Pražská úverní banka za tuto svou cinnost
2'10 až 25'10
provise. Až do konce února 1926
dostala z tohoto titulu
celkem 3,332.046'60 Kc.
Pri tom však Kolínská
petrolejka
plati.la bance
výlohy i za korespondenci,
kterou banka s ní vedla a tak dále. Pak ješte je zde Pragolea,
spolecnost s r. o., která byla založena za úcasti Pražské úverní banky a Kolínské petrolejky. Tato spolecnost odebírala zboží Kolínské petrolejky a z tohoto
zboží dostávala banka onu provisi. Pak se zacalo spolecnosti Pragolea špatne darit a Pražská úverní banka
odkoupila podíl Kolínské petrolejky za 240.000 Kc,
což znamenalo pro Petrolejku ztrátu 120.000 Kc. Revisní zpráva sarkasticky poznamenává, že kdyby ten
podíl za nic nestál, byla by postupovala banka vuci
Petrolejce tak, jak bylo vždycky zvykem: nechala by'
ten podíl Petrolejce. Dnes prý se Pragolei vede zase
dobre.
A tak to pokracuje ke smlouve s Vacuum Oil a
k prodeji pozemku ve Vysocanech, celkem je to historie, názorne ukazující, jak muže být pro banku výnosným obchodem úcast na prumyslovém podniku, ale
jak málo výhodnou muže být tato úcast pro akcionáre
tohoto podniku.
Chceme-Ii vyvozovat obecne platný úsudek z tohoto
prípadu, pak ovšem musíme objektivne uznat, že nekteré veci u Kolínské petrolejky jsou zcela speciálního
rázu. Situace tohoto podniku byla obzvlášte težká
proto, že obchodovala s benzinem a petrolejem, tedy
výrobkem, jehož surovina jen v malé míre je domácí
a jehož výroba je odkázána na dovoz. Pan president
Peterka má jiste do znacné míry pravdu, když hájí
banku tím, že nákup suroviny a celý ráz tohoto obchodu byl tak riskantní, že banka se musila krýt pred
risikem. Chyba je, že sebe kryla tak dukladne, že Kolínskou petrolejku ve svém krytí málem pohrbila.
Tento prípad je príliš cerný, ale odmažeme-Ii z této
hluboké cerni to, co je zpusobeno speciálními potížemi
naftového prumyslu ve státe, jenž nemá nafty, zbude
prece jen ješte hodné oné cerni prumerné, která není
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charakteristická
jen pro Kolínskou petrolejku, nýbrž
pro pomer bank k prumyslu.
Je až príliš málo bank u nás, které si uvedomily, že
úcast banky na prumyslu zavazuje banku k tomu, aby
prumysl podporovala, aby z jeho zdravého rozvoje
mela zisk spolu s ostatním hospodárstvím,
a aby si
nedelala z prumyslového podniku dojnou krávu. Celá
úverová politika našich bank svedcí o tom, že banky
této své úlohy v prevážné vetšine nepochopily, nebo
že jí sice jsou si vedomy, ale spokojují se s vykoristováním prumyslu krátkou cestou. Prípad Kolínské
petrolejky vrhá svetlo na celou radu ztrátových bilancí
našich akciových podniku a skoro volá po šetrení, kdo
tyto ztráty zavinil ve vetším rozsahu. Byl a-I i to
d e f I a c e, n a k t e r o u s e s vád í t a k r k a
vše c h n o, ne bob
y I o-I i to ne o d p o ved n é
I a j d á c tví,
k j e h o ž o d h a len í d e f I a c e
p o u ze pri s p e I a. Šetrení toto bylo by jiste zajímavé, bohužel lze se jeho výsledku jen dohadovat.
nebot kdy pak se to stane, aby zase jednou mela aposice na valné hromade vetšinu proti bance a kdy pak
si oposice vynutí revisi tak promyšleným zpusobem,
jak se to stalo u Kolínské petrolejky?

Restaurace kapitálu.
Lidése sepoprece
všelicemus
naucili,
jsme nuceni
ríci, ohlédneme-I!
dávných
financních
rozvratech,
vleklých
a bolestne
beznadejných, jež krome francouzských assignátu nebyly nicím proti divoké devisové vichrici poválecných let. Naucili se
ovláda~ »mazání« hospodárského stroje - peníze - že prece
jen stroj beží tak, jak sami chtejí. Za dva až tri roky do roku
1923 hyla snížena hodnota marky v Nemecku na neuveritelnou cástecku, jednu billiontinu. Za tri roky po tom byla ob·
nOvena stará kupní síla zlaté marky a v roce 1926 nastala
vNe m e c iku ob e c n á r e s t a Ul r a c e k a p i tJ á 1u, který,
poIkud byl vyjádren markou, byl znicen a pokud byl vyjádren
jinými hodnotami, živoril a skomíral, neboi .chybelo »mazání«,
aby stroj mohl jíti a tvoriti snadno nové kapitály. Restaurace
kapitálu se projevila na burse oh r o m n o u z hod noc o·
va c í h a u s s o u, která trvá od minulého roku, vlastne až
dosud a jež se vyjadluje vzestupem kursu, prumerne o 300%
a v jednotlivých prípadech až o tisíc procent.
V Ceskoslovensku nebylo takových valutových extrému jako
v Nemecku, ale prece je zde obdoba v obou smerech, trebas
rozložená na delší dobu. Pd poklesu koruny na pet zlatých cen·
timu ke konci roku 1921 do,stavujc se do konce srpna 1922
vzestup témer o ctyristla procent a pak od roku 1924 nekolik
let stabilisace na dnešní úrovni. Valutové presuny zasáhly ne·
jen financní kapitál '(úspory renty, pevne zúrocitelné papíry),
nýbrž i výrobní kapitál, jenž svou celou hodnotu nemohl ucho·
vat jen pomocí jiných statku. Trpel i valutovými presuny,
jež se udály od pocátku výroby do prodeje výrobku, trpel
zmenšenou kupní silou spotrebitele /I. rozvratem úverového
trhu vubec.
Tato hospodárská krise a k a pit á lov é o c h u ze n í se
projevilo velkým poklesem kursu cenných papíru jak absolutním, tak také pomerným ve srovnání s kursovou hodnotou
v létech predválecných. Pražská železárská spolecnost mela
v roce 1914 akciový kapitál 36 miL korun, rozložený na 72.000
akcií po 500 korun nominale a v cervenci ~hož roku kurs 2000
korun. Cinila tedy v tomto mesíci kur'sová hodnota spolecnost!
144 miliony zlatých korun. V roce 1922 byl nejnižší kurs akcii
485 Kc, zaokrouhleno na 500 Kc odpovídala tedy kursová hod·
nota spolecnosti akciovému kapitlálu" jenž byl tehdy 72 mil Kc.

~tomnost..,
adž soucinitel valutového znehodnocení
jest 6'5, byla
á hodnota spolecnosti trináctkráte
menší než v posledroce predvá1ecném. Dne 25. dubna 1927 stoupl kurs akcií
1445 Kc. takže pri stejném poctu 144.000 kusu akcií zvýKc cili tése kursová hodnota spolecn05~1 na 200,280.000
trikrát proti roku 1922. Podobné pomery jsou i u ostatspolecnstí, pokud ze zvláštních duvodu nepatrí jejich -akcie
plrum nehodnotným.
ursa nejen zaznamenává zhodnocovací
postup, nýbrž prik nemu svými koupemi. Pokud se akcie dostanou do t.
pevných rukou, znamená to rozšírení financní a úverové
dny výrobního kapitálu. Podnik se stává méne závislým
lVé patronanci a tato se muže spíše venovat financování výa její organisace, když zbytecne velké položky akcií vlastpodniku neváží její volné prebytky. Tento pochod znatedy také n á v r a t z d r a vej š í h o p o m e rum
ez1
itálem
financním
a výrobním.
pri vzestupu kursu státních pujcek jsme poukázali na t,o,
jejich zhodnocením byly vytvoreny nové ctyri miliardy náiho jmení. Totéž se opakuje pri zhodnocovací hausse didových papíru, nebot dokud hodnoty nevstoupí ve smenný
er, v cenovou relaci,
jsou
mrtvými
hodnotami.
To
teprve vzetýká t. ZVI. skrytých reserv, jež se zhodnocují
kursu akcií, nehledíme-li
k výjimecným
prípadum
ného rozdelení pri likvidaci:. Vet š 1 k u r s () v á ho dta akcií, odpovídající ovšem vnitrní hodnote, rozš i ru je
z á k 1 a dnu
spolecnosti.
Konecne
prodeúv e r vou
nostro-akcií muže zlskati potrebný kapitál bud provozoI nebo investicní.
aussa samotná má základ na stabiliJsované mene, kterou
trvale vyjádriti skutecnou hodnotu statku se zretelem k dríII menové jednotce. K vyjádrení tohoto pomeru slouží chyÝ zákon o stabilisacních
bilancích. Spolecnostem se netreba
obávati konfiskace jmení premrštenými
a hO\Spodársky
ravÝmi danemi a také konsolidace úverového trhu pokrojiž' tak daleko, že vysoké debetní sal:by nemohou býti
o prekážkou výroby
a obchodních
úspechu spolecností.
jitO!'t nádob pokud jde () úver se projevuje
v tom, že sníÍ1rokových sazeb ze vkladu podnítilo koupe výnosnejších
'I, vzestlup
pak jejich kursu prispívá
ke snížení
o k o v é mír y v u b e c. N edost<l;tek vhodnejšího
uložení
vynucuje si totiž vetší ochotu poskytnouti
kapitál vý• za mírnejších podmínek. To je hlavní užitek haussy.
ejím stínem jsou nekteré kursové výstrelky
a snad vetší
ce, která se leckde dostaví. Bylo by chybou, kdyby spekusázela vše na jednu kartu, na stabilisacní bilance, a nepfiela k celkové situaci podniku, zejména k zamestnanosti
a
ledkum, jaké bude míti v každém jednotlivém
prípade ZVÝakciového kapitálu.
eheth.

Technik der gelstlgen Arbeit«),
podle nehož clánky
prumeru nemeckých profesoru a ucitelu nemuže otisknout žádná vážnejší revue, protože jsou psány zvláš,tním slohem, který težko pusti,t za zdi gymnasi'í a
školské administrátivy,
To prosím: nebrat paušálne.
I opacné tvrzen.í je pLatné: profesO'rstvo a U'ciltelstvo
jsou dva hlavní káJdry sty1istu, spisovatelu beletristickÝch a vedeckých. I Kurz mluví o prumeru a radí
dutklive, aby každý profesor, který chce spisovat nebo
vyucovat stylis,tice, byl dán po zkouškách aspoi'í na dva
rok.'Y do ucení ke zkušenému žurnal1lstovi velkého denního listu.
Beze sporu, velké noviny jsou znamenitou školou
slohového remesla a hlavne, myslím, školou stylisao'
konkrétností, ponevadž noviny žádají tlumocení vecí,
'krátce, zhuštene, plasticky, vÝrame a nesnesou psaní
samozrejmostí a obecné pládní - halabala sem tam.
ii
Noviny nesnášejí prá~dného krasorecnictvi.
dobré!
noviny vyLucují každý slohový pathos, prá'V'e jako sentimentalitu, a nikdy neupadají svým stanoviskem v e~trém optimismu ci pesimismu. Drží se vecí a hledí Je
pozorovati ostre se všech stran, a tato morfologie verejného života je proste nezbytností každému, kdo
bere ostre vypreparovaná fakta z novin a chce domýšlet
pravdepodobnou
funkcionálnost seskupených jevu ve
vývoji, v budoucnosti. Noviny, tot anatomický atlas sveta v minulých 24 hodinách, jenž není už pravdivý, protože je minul,ý a s,klutecnost je už zmenena, však to~o
zachycení nedávného dení sveta, práve proto, že Je
tak p'lynulé, nepretržité a v,lastne nikdy hotové, vyžadu je zvláštní slohovou formu soustredenou k vykonaným cinum, s'klutecnostem prímo a na míste smyslove
zjišteným, nesporným, dokázaným, jež jediné mohou
být pro ctenáre spolehlivým východiskem vlastního domýšlení a soudu nejprav;depodobnejšich.
Z takových
novin prýští k ctenári cit bezpecnosti, jistoty, at už sau~
hlasí 6Ii nic.
I '
Což požádat redakcí Naší Reci a zár.oven redakce
nejvetších ceských denních listu, aby se vyslovily o 510hové stránce profesorS'kých a ucitdských
rukopisu?
Slyšeli bychom hlas naší nejvyšší ústredny i hlasy
z prak se, obou, nebot pravda b}rvá uprostred a je možno. že vynikající muž teorie slohové stránky našeho jazyka za ctmáct dní cinné práce ve velké redakci musil
hv svázat své veci do uzlícku a pouhý praktik, casto sa~ouk
(kterÝ žurnalista. spisovatel není samouk?).
klopýtající leckdy mluvnicky a zle hrešící proti všem
slohovým pravidlum, je, svým zpusobem, v listu skvelý,
neprohrešitelný pracovník
Kval,ity styhstovy netvorí
jen snad správné užití
mluvnkkých a syntaktiokých pravidel" spíše nedefinovat'elná s'chopnost vyjádrit písemne, cím je naplnet,la
atmosféra, co každý cítí, aniž to sám dov,ede vyslovIt,
co
se zdá nevyjadritelné, nepopsatelné. neurci1telné, co
omír John:
se zdá známým, jednoduchým, všedním a 00 otoceno
v v.
o 180° ukáže se novým, složitým a neznámým, to znareCl.
Nepekné
o·
mená videt veci na rl\}by a s jiný'ch stran, cinit z matII.
ných prusvi,tmostí cirá skla, z vecí omrzeIe známých
do chce ucit slohovému remeslu, musí být aspon
humorné zajímavosti
a dovést slovy kresl,it podobu
sám tovaryšem, když ne mistrem. At se náš prodrobných denních událostí zpusobem, jak by se nikomu
rský stav, k nemuž mám cest patrit, jako celek r:e~ ani nezdálo.
Skm·o byl by na míste stesk, jak je málo tech, kterí
ú, zvlášte ovšem filologové, konající beztak praC1
se zabývají slohov<ou stránk-ou naši- reci a ne jenom
nou a ducha škrtící, když se odvolám na berlí?univ. profesora Dr. Friedricha Kurze (b>DI!e vecmi mluvnickými.
(JI

TERATURA A UMENÍ
•

veci

;psané
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thtomnost....
Sotva lze si predstavit, že by tak mohl~ ci,niti nekdo,
kdo nemá umeleck)'ch fondu. Jak je málo tech, kdož si
uvedomí, jaká muže být míra mistrovství a leta stylistických zkušeností uložena v napsané, dvaceti rádkové
lokálce, kterou' si prectou ráno, pri káve, pánové zab)'vající se slohovou v)'ukou na strední škole, s vhazem pov)'šenosti práve nad sloll')V~'mi úkony tohoto
rázu, Meli by si tuto lokálku vystrihnout, ve škole žákum precíst, rozebrat, ukázat, proc je dobrá, a dát za
domácí úkol napsat· podobnou, o pocasí, o nedeli, o
požáru, o povodni a stu vecí jiných.
Svou presností, poctivostí údajtt a konkrétnostmi
z nejbližšího prostredí studentova, negativne pro nemožnost 'opisování a užití jalové frázovitosti bylo by
sepsání novinárské lokálky pro slohovou výuku prospešnejší
než sebe ušlechtilejší
úvaha o pastuchove
chyšce.

místné náradí. Tak vznikly »Vecery' na slamníku«,
jako pokús. PremÝšlel jsem o rehabilitaci toho, cemu
ríkáme trivialita a banalita, dvou složek, vždy prítomných v živote prostého cloveka a ve všem jeho výrazu. Naucil jsem se chápat psychologii a citovou
hloubku »srdecné sprostoty« vel~i brzo, ale nenaucil
jsem se a nenaucí se žádný, aby týchž slov umel užít
v písemném výrazu tak, aby pusobila t o u bez p r os tre dní
s i 1 o u, živou, lidskou, jal<:o ve skutecnosti, Všechno umení písemnictví, výtvarnictví, všechny estetické a technické jejich normy, úhrnem byly
tehdy, za války, jako slabé, bedné prkénko, zmítané
morem slz lidského hore.
Tehdy jsem si uvedomoval
malomocnost,
úzkoprsost, ješitnou zaujatost a omezerJ.Ost všeho, co se
jmenuje shh a spisovatelství' a že je vedle, mimo,
proti nemu v nesmiriteLné príkrosti,
majestát nahé
*
pravdy, skutecnosti, drsné životnosti, svet, který má
Bylo by klamné domnívat se, že slohové rozpaky . své vlastní a povznesené hodnoty a krásy a který zaujate nenávidí anthracenový inkoust.
má jen mládež. Jsou tytéž a ješt~ snad horší, ba trapVeril jsem nejaký cas, po egyptsku, bláhove, že lze
ne jší u dospelých, lidí nevzdelaných
i vzdelaných.
nejak balsamovati skutecnost a uchovati cosi podstatKdo si nenavykl, v míre vetší nebo menší »spisovanejšího, byt to, co dostalo se na psací stól, bylo už
telskému názoru na dení sveta«, kdo neprekonal pominulé, mrtvé, neexistující, v puvodním živém tvaru,
cátecní technické obtíže, tomu je pri psaní vždy úzko.
rozpadávající se, uschlá kvetina, sotva zachovávající
Je povzdech filosofuv: nejlepší veci jsou ty nenatvar
a trochu vune. 'Stylistická paštika varená nad plapsané. Zdálo by se na príklad, že ten, kdo je vedecky
meny
»duchovního ohne« mela chut odporne horkou,
cinnÝ, má zároven i »spisovatelský zor«. A není to
A všechno dohromady byl jakýsi nevkus.
pravda. Máme vedecké pracovníky nebo universitní
Prírodní skutecnost a lidské dílo jsou dva svety pro
profesory, osobnosti na svém míste, u nichž dát neco
sebe,
rozdílné tím, že nezbadatelná skutecnost, pás
ze svých myšlenek nebo pracovních výsledku do vet,
hnaný casem, je prísná uzavrenost sama, dílo však je
na papír, napsat clánek nebo dokonce knihu, je botragicky osudne závislé na skutecném živote, jenž jelestné harakiri. Jsou vedectí pracovníci, u nichž je výdine dává horký dech, puvab, humor a dojímélv011
konem napsat dopis.
krásu.
Nepríjemnost, ba trapnost psaní, slohové práce stup. To jsou ona zašerelá pole stylistických, spisovatelnuje se, cím dále jdeme do obortt literature cizejších.
ských rozpaku. '
K cemu - konec koncu - potrebuje František
*
Vymlátil nebo Marie Zavadilová, aby byli dobrými
Svet slov psaných je svetem pro sebe. Kdo musí
stylisty? Jsou-li na obecné škole ci meštance, pttjde
mnoho psáti, porozumí, co tím myslím. Jsme druh lidí
on za kocího, za kováre, ci truhláre, ona do továrny
vnitrní produkce odlišné: kudy chodíme, lhoste}no,
ci sloužit a škola, je naucila tolik, že si slušne svedou
písemnosti své životní administrace.
A bude-li mít
kde jsme, nac se díváme, s kým mlúvíme, vše plyne
Marie Zavadilová milence, který ji hodlá opustit, a do slova vet. Je v nás svet slov psaných. Svet slov,
byt jen v duchu psan)'ch, je jiný než svet slov jen
František Vymlátil bude v nejaké nové válce, daleko
na fronte, dovedou oba
s temi svými skromn),mi
myšlených nebo mluvených. Píšeme, i když mluvíme,
dovednostmi napsat své milé, žene, matce, bratrovi
premýšlíme, jednáme a otázka: jak to ríci? zní u nás:
jak to· napsat? Tento svet má svá utrpení, zklamání
dopisy, že by skála pohnutím zaplakala. Cetl jsem
í radosti jako každý jiný. Však to jsou veci známé
sta, snad tisíce dopislt VOjáktl i jejich príbuzných. cejako povzdechy nad chudobou, omezenými vÝrazovými
sk~'ch. nemeckých, chorvatských, a nemohl bych dnes
prostredky psané reci, již nelze srovnávat s recí mluani vypsati, jak jsem byl pohnut temito prostými dovenou, bohatstvím
a jejími
pomocnými,
životne
pisy a historiemi, jichž vývoj mohl jsem sledovat.
úcastnými ciniteli.
Nejchudším slovníkem dramaticky vyhrocená zoufalNebylo by horšího cinu na mládeži, než kdybychom
ství, v)'kriky, volání, v.hazy nehy, a také nejsmelejší
lži, podivné fantasie a hruzné stavy - spisovatelství
ji navykali této jednostrannosti,
neustálé vnitrní práci
bez »slohové vÝuky«, samovol11lé, pudové a svého úcinstylisacní, místo aby žila, jak jí patrí, životem plným,
ku, práve snad pro tu primitivnost, dosahující leckdy
svým, i nevedomým a pudovým, ci polovedom)rm, aby
hra.jíc na sportovních hrištích, aby pri výlete nebo
prímo drtive. Tak - samo od sebe a bez spisovatelské
nepekné vypocítavosti »chytit za srdce«, Bez beletriskautování, kde hoši a devcata jsou takrka bytostne
vrostlí do prírody, morili se otázkami, jak tohle, ci
stické, divadelní ci filmové techn~ky. A prece s gradacemi, úlevami, vrcholením a koncem.
ono napsat, ponevadž pan profesor »slohové výuky«
nejradeji dává témata sportovní, výletní a skautská.
Ctyri roky války žil jsem v tesném styku s prost)rm
clovekem všech rakouských národností a zamestnáAby, místo her konaných s celým mladistvým zápalem,
val jsem se jím. Nahlédl jsem brzo, že tu treba neco
s celou duší a telem, brali ke všemu svému pocínání,
z toho všeho uchovat, vedel jsem, že hodit všechno
okolí a sobe samým kritický odstup, s trí z 1 i vou,
»spisovatelství«, všechnu vybranost a stylistiku
do ved o m e p o z o r ují c í ú c a st; premýšlející, prehazující, do sebe ponorené, úporne zabodnuté ú ilí.
kouta, jako nepotrebné, tu prímo rouhavé, zhola ne-
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~tomnost...,
vyjádriti slovy situaci

tu ci onu, jak si zapamatovyjádriti
veselý dialog, smutvypravování, žertovnou
scénu, jaký vzíti z toho
k, jak zhustiti, prekresliti,
nadnésti,
slovem, komnovati úlohu, clánek, zprávu a na konec snad ješte
uciti ze sebe vhodný nadpis.
Ne, takové mládeže si neprejeme ani za cenu, že by
v
rec byla vzdelávána a zruznována
'tolika pilnými,
alézavými mladými hlavami.
To necht radeji at
ých šest nedel prázdninového
skautování
se scvrkne
Vest,osm ledabylých vet školní úlohy, vet vzájemne
uvisících (jak to bývá), mezi nimiž je hlavní a
jcituplnejší ona, obsahující
tradicní
»zurcicí
po-

ti a zkrácene písemne

V

k«.

Skutecnost prímého, smyslového
zážitku,
bez poanních úmyslu jinoúcelných,
pro »poucení«,
»obocelli poznání«, »rozšírení obzoru«, pro »mravní tenci« a beze sporu také i pro všelikou
tak zvanou
ásu«, a ovšem i pro »napsání
úkolu« je cosi tak
'znamného a hodnotného,
že by bylo možno s jeditouto myšlenkou zrevolucionovat
celou naši ceoslovenskou pedagogiku, rozumej, ten ryze nemecký
'sob, který nazírá na veci sveta ne pro ne samy,
'brž pro užitek, který prinášejí,
hlavne vedomostem,
rý je také s címkoliv brzo hotov, ponevadž
stací
it na vedomost tvar a zaradit
do príhrady
príbuz'ch, kam patrí poradem,
podle systému,
utrídení,
'hrad a podpríhrad. Pozorovat
svet »pojetím«.
Prí, smyslové zážitky provázené
radostnými
citovými
vy, samovolnými, nepoutanými,
libý souhlas vlastní
e s prostredím, jež vstupuje ve vedomí samozrejme
jako bez chtení, stav upoutání
vecmi, jakoby nevemky, prostým splynutím lidské bytosti s prírodou,
j ký stav, v nemž jsou deti v lese, jež šly tam
vlastní vule, ze své zvídavosti,
- nenahradí
žádná
tanická exkurse s panem ucitelem, žádné ctyri steucebny ovešené obrazy krajin
sebe lepeji barvoem provedenými,
žádné slovo ucitelovo,
který je
oj mluvící, a porád mluvící, a žádná knížka poeti'ch ríkání o prírode, cloveku, lidské práci, duvtipu,
oženostech. Hry za prítomnosti
ucitele telocviku
bez neho, tot velký rozdíl, v neprospech
veci, nebot
'tel tot symbol slova psaného,
tot vešák
knížky,
patrí mu do ruky, práve jako katalog,
notýsek,
pirky a všelicos jiného, nac a do ceho lze psát, psát
zase psát.
Ucitel ž i v o t p í š e a m 1 u v í, d e tiž
iv ot
j í. T o jet a pro pás t n a š e h o š k o 1 s tví.
nad bude jednou vynalezena škola bez ucitelu.

*

Chci naznacit, že naše školské pojetí »slohu« je neco
lmi ustrnulého. V zorných
syntaktických
kvetinek
užije František Vymlátil ani jako absolvent stred·koly, ve funkci úredníka berního, železnicního,
ani
O stavitel ci advokátní
koncipient.
I jejich dopisy,
i, na vojne, musil jsem císti a pravda, byly nekteré
ány lak, že kdybych byl filolog a profesor
»slo, v)'uky«, sotva bych odolal a nenapsal cerveným
li tem: Ze slohu - výborne! Ve skutecnosti neduchaprázdnejších dopisu, jalovejších
frází a tak
ých vzorn)"ch synovských vet, jako podle nejakého
. ovatele, který se úzkostlive
drží nejširší
obecti a dotýká se sotva povrchu veci, z obavy, aby neporušen slohový bon ton. I úprava dopisu techto
dovaných« a »vzdelaných« bývala školsky vzorná.

Nahore
dva prsty, dole dva prsty.
A bez kanek.
A jako mi bylo volno mezi prostými
vojáky, z nichž
mnozí se neumeli' ami podepsati,
tak byl jsem nesvJ j
v dustojnických
jídelnách, kde jedla tato stredoškolská
inteligence
necím,' co nemel každý: vidlickou,
s cím
si nemohl svá nevzdelaná
ústa utrít
každý:
ubrouskem, a kde se bavila, s cím nemohl každý, a nejméne
ovšem mohl s tvárí tak dul e žit o u, sobe a jiným
imponující:
tak zvaným vzdelanÝm hovorem
o vecech
velmi vzdelaných.
Té ironie!
Kultivovat
rec, mluvenou
však se vším složit;'m,
pomocným
aparátem
g es t i k u 1 a c e,
mim i k y.
fy s i o g n o m i k y, vypestovati
kulturu
všeho z e vn í h o výr a z u ces k é h oci
o v e k a, cím se projevuje na venek, cím prijímá, dává, reaguje, je zajisté
potrebnejší,
než všechno pametné,
filologické
slovíckárství. Recnictví
a spolecenská
kultura jsou tu kapitolami pro sebe. Jsou-li to statky pro praktický
život
nedocenitelné,
priménrí,
je slohová
obratnost
vecí
druhoradou.
Kdo dobre mluví, kazil by jen své schopnosti, kdyby se zacal cviciti ve psaní, ve »vyšším« slohu, nebot recník užívá a rozvléká fráze, které v reci
mluvené
mají znacný význam,
ale jež by nenapsal
nikdo, kdo je na svuj sloh jen trochu pozorný. Dobrí
stylisté sotva budou zároven dobr)"mi recníky, prednášeci, ponevadž
píší, i když mluví, zvyklí zhušteným
náznakum,
trídení, volbe výrazu. Své prednášky
mají
napsané a predcítají
je. Mluviti a psáti, tot rozdíl, a
úsloví »mluví jako když tiskne« treba
bráti
ne se
zrnkem soli, ale horcice a ješte nejpeprnejší,
holandské. Pro naši inteligenci
je zajisté duležitejší
svet
prirozeného
slova mluveného,
každému
vždy a všude
potrebného,
lidsky jaksi, nejvlastnejšího,
než odlišnÝ
svet slova psaného, který rídí se príkazy zvláštními.
Však k pestení reci, mimiky, k vytvorení
kultury
zevní výrazovosti
jediné myšlence váhu dávající
(nebudiž tomu rozumeno jen snad po té povrchové stránce
ve smyslu spolecenských
katechismu),
jediné rozhodující v prosté životní praksi práve jako v pracovním
prostredí,
svou urcitostí,
znhneností,
prizpllsobivostí,
k zdokonalení
toho složitého aparátu,
který je clovek
svým držením tela, chllzí, posunkem, tvárí, okem, mluvou, k tomu bylo by treba, aby naše strední školy byly
více v)"chovnami,
než vyucovatelnami.
A aby mohly b)',ti výchovnami,
potrebují
vychovatelll. A aby bylo vychovatelu,
treba instituce, jež by
je rodila, nebot tou nejsou ani naše university,
tím
méne ucitelské ústavy.
Robert

L. Duffus:

Neameric]{ý American.
(T h e o.d o r Dr e i s e r.)
o Dreiserovi, nejvetším soucasném
americkém romanopisci. neví se u nás
skoro nic. Ponevadž :Jreklad jeho spisu pocne vycházet' i u nás, pokládáme
za vhodno preložit o ncm tuto studii.

Dvacet
let uplynulo
od také
té doby,
Theodor
psal apetjistým
zpusobem
vydalcosvuj
první Dreiser
román, nanazvaný "Sestra Carrie«. Na vysvetlenou jest treba podotknouti,
že nakladatelé, když uvážili, že Carrie byla vlastne velmi nehodné devce, které za to nebylo patricne potrestáno, velmi se
zdesili a po rozeslání redakcních výtisku vzali knihu z prodeje.
Zanechali ctižádostivého mladíka - bylo mu teprve dvacet de-
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lhtomnosL-vet let - se srdcem plným horkosti, a se zklamanými nadejemi.
Od té doby dostával Dreiser ránu za ranou. Nikdo jiný mima
snad Whitmana nedos~al v Americe tolik ran do své tvrdé
hlavy. Snášel snobism akademické obce kiitiku, príkorí stydli.
vosti nakladatelu dobré cetby pro staropanenské teticky a vážný hnev nescetných pocestných, bohabojných, zákonu dbalých a
vždy slušne cítících mužu a žen. Ba ani jeho prátelé nemohli mu
odpustiti jeho styl.
Ale jeho hlava nejen že se neschýlila, ale ani nebyla zkrvavena. Dovedl se nad vše povznésti. Nezdála se mu, že by mel
zapotrebí kompromisu nebo aby poslouchal to, cemu se ríká
»rozum«, ale šel dále, zustávaje velkolepe a slavne sebou samým. Dnes se tycí jako starodávný dub nebO' strmá skála, prísný, nepodajný a nezmenený, zo,sobnuje jakýsi druh básníka a
brucavého medveda zároven, neco s koží tvrdou jako hroch a
se srdcem mekkým jako máslo. Jest záraven romantikem, realistou i mystikem. Jest clovekem, který poslouchá své vnitrní
pudy, clovekem zurive kritisujícím
svoji rodnou zemi, ale
je pri tóm také pln pochopení, soucitu a adpouštející lásky
pro tu zemi a lidi.
Jak to 'dokázal, aby nejen mohl žíti, ale aby také sklidil ovoce
své práce v té Americe, která jej tak špatne prijala? Nikterak
snadno, budte ujišteni. Vstoupil do živoa a potácel se jím dlouho citlivý a bezbranný. Byl a jest dosud sentimentalistou, dokonce jakýmsi druhem sentimentálního dobráka. Jeho hrdinové
váží si druhých lidí »z celého srdce«, jejich hrdlo se stahuje pri
zvucích 3entimentálních písní a /Svou bolest pri rozchodu s milavanou bytostí vkládají do veršu. Soucit vine :se jakO' zlatá
nit každým jeho odstavcem, aniž by to byl pocit', pro nejž by
mel autor zvláštní respekt, Stále ješte v nem žije, až do dneška, to toulavé velké díte s udivenýma ocima, odchované ve
zbožné nemecké domácnosti ve Warsaw ve státe Indiana. Mohl
by býti žurnalistou sto let, milovati tisíc žen, jíti tisíc mil ulickami zkázy a prece by nebyl nikdy blaseovaný. Svežest vládne
stále v jeho nazírání na život; nikdy jím není unaven,
V nem uplatnuje se též ocelove nepodajný duch. Není pochyby, že tato vlastnost byla ve svém vývoji uspíšena úsilím
jeho otce uciniti z neho poslušného katolíka. Odolal, a z tohoto
odporu 'vyrostla po celý život jej provázející nenávist k autorite,
k ustáleným institucím. k zákonitému postupu - krátce k všem
tem vlivum, jimiž je omezována individualita.
Mladý Dreiser byl plachý, nevinný, vznetlivý, a kdyby jeho
ucitelé jej byli dostatecne chápali, byli by jej nepochybne získali do svých nebeských pastí na myši. Své mládí prožil jak sám vypravuje - v jakémsi pohádkovém snu, z nehož se
pred svým desátým rokem jen zrídka kdy probral. Ackali se
velmi casne zabýval ožehavou otázkou sladkého tajemství pohlaví, jsa od prírody stydlivý, zachoval si dlouho cistotu.
»Zenství mne vábilo svým kouzlem. Bourilo muj mozek i moji
krev. Zil jsem v jakémsi extatickém království, které melo
málo, melo-li vubec neco spolecného s životem kolem mne.
Obrazy nebo state, at se objevily kdekaliv, jestHže pojednávaly
o lásce nebo ji pripomínaly, povznášely mne do nebeských
(·blastí. Byl jsem jako ona jeptiška v Davidsonove básni, již
pouhé pomyšlení, že druzí hreší, tolik rozrušovalo. Nikdy jsem
se nemohl dosti navyhledávati a tajne znova a znava nacísti
všech tech myšlenek a vet, které se sugestivne a y poetickém
smyslu vztahovaly k lásce.«
»Je pravdou,« doznává, »opa-jel jsem se životem a byl jsem
napolo šílen a pomatlen sny lásky a nadej emi. Byl bych chtel
zpívat, tancit, jíst, milovat!« Zpocátku to nebyla touha umelce.
Ani si tak príliš neprál líciti vírivé scény, které ,se mihaly kolem neha, jako spíše bati na nich osobne podíl. Vyjádrení
sama sebe napsaným slovem bylo jeho poslední myšlenkou, kte248

rou mel na zreteli, když se mu podarilo dostati se do toho potrešteného Chicaga a když se rozhodl, že se !'otanereportérem.
»Myslím,« priznává se, »že jsem si vždy pletl reportéry s velvyslanci a slavnými lidmi. Jejich život je spojen se životem
velkých lidí, boháci'l, celebrit, mocných toho sveta a jsou svým
pavoláním a schopností vyjádrení i pro duševní kvality prijímáni všude jako spolecensky rovnarodí. Pomyslete si tled, že já,
neznámý, mladý, chudý, jsem prijímán tímto zpusobem!« Videl štestí víriti kolem sebe v divokých perejích a chystal se
každého st'ébla. Mládí, mládí! Zaznívá stále jako refrain. "Mládí se nevrátí! Láska se nevrátí.«
Zrejme to byla citová hloubka a síla touhy a byla práve tak
ohromná. jako ta, která zrodila americké železnicní, ocelár.ské,
dú1ní, financní krále. Jak chápal pozdeji Rockefel1ery, Yerkesy, Harrimany, Carnegie! Svým duchem byl ve dnech svého
snení jedním z nich. Když se stal romanopiscem, nepotrebaval
vymýšleti své naálidi nebo skoro nadlidi, nebot sám prožíval
jejich životy. Toto vysvetluje mnohé, co by se jinak zdála záhadným v jeho knihách, totiž: obrovitost a strohost jeho stylu,
pláve tak jako jeho nepredstižitelný realismus. Vyžadujete od
neho rytmické a vybroušené fráze, zhuštenost a jasný smysl pro
uhlazenou skladbu? »Ale, dobrý baže,« zdá se vám. že jej slyšíte volati, »vždyt já si nehraji se stavebnicí! Tahle je skutecpost!«

III.
Nekterí umelci utíkají od skutecnosti, druzí se zase utíkají
k ní, Dreiser patril nesporne k druhé skupine. Pripadal si jako
vezen náboženských a morálních preludu, které se stavely mezi
nej a mezi tu strašnou a svudnou zmet sveta, do níž tolik toužil vstoupiti. A když se tedy vzpamatoval, setrásl se sebe ramantismus - nebo spíše t()l, co od tehdejších uznaných literárních velicin bylo za romantism považováno -. jakoby to byl
jeho úhlavní neprítel. Pocítil divokou rozkoš v poznání, že politika je: »kalné bahno«, náboženství:
»príšerná smyšlenka",
obchod: »zurivá vojna, v níž méne zchytralý a hbitý nebO'silný
musí podlehnouti,'( a ženy že »nejsou nicím více než práve
takoví dvojnožci jako my všichni.« S jistým uspokojením díval se ve tvár »nahé pravde, které život sám ucí, totiž, že lidská
povaha je nespolehlivá, že pouhá náhoda rozbije a zmarí naše
nejkrásnejší sny, že clovek ve všech svých ohledech není ani
dobrý ani zlý, ale obé!« Na rozvalinách jeho ilusí povstává
svoboda a svoboda byla vždy pokrmem statecným a velkým vyznavacum lásky.
Svoboda však prišla pozde a dráze vykoupena. Pracoval v redakcích denních listu v Chicagu a St. Louis, maje príležitost
videti spousty hruzy, sprostoty a korupce, avšak teprve když precetl v Pittsburku kolem roku 1893 Balzaca, Huxleye, Tyndalla a Herberta Spencera, probudily se v nem »jakési váhavé
plaménky katolicismu - víry v Kristovu existenci, správnost
Jeho morálních a sociologických dedukcí o bratrství lidstva."
Tyto praménky víry byly náhle prervány težkými ranami, zasazenými Huxleyovou logikou, a hvezdy na nebi z:1caJyse povážlive tociti.
Bylo to, krátce receno, jakési obrácení. Pripadal si tak bídný jako Svatý Pavel. Bloudil ulicemi Pittsburku a pozdeji Navého Yorku v tak zaufalé nálade, že už nemohla býti ani zharšena tou okolnostl, že pocítil nedostatek a že byl blízek toho,
cemu se ríká napros~ ztroskotání.
Z této temnaty vyšplhal se silou své selské krve zdedené po
predcích. Dospel k presvedcení,' že generace se nebaurí proti
svému zrození, že mladí a sHní jsou lacní života: to jest dukazem alespon pro fysický smysl života. Ackoliv ad té doby nemohl už nikdy upadnoui do »pošetilého romantismu a nadejí,"
prece poznal, že lidská existence má svou cenu, i kdyby to bylo
jen pro její úžasné dramatické vlastnostli. »Bolest života«; »život

RtomnosL.
svých základech jest krásný pres veškeré zdánlivé hruzy«;
to dlouhá, PQ<livná zmet kroku nebo pocinu, kterými život
je jako rak 'Od niceho k nicemu;« »život je podivné, barvité
leidoskopické hnojište.«

IV.
Stále ješte v nem nezemrel ten starý sentimentální
hoch. Ve
ch 54 le1lech je stále ješte schopen vet jako je tato: »Jest
mne duch kdesi opušteného dí~ete, které se zoufale drží ruky
velké Mámy - Života a pláce, kdykoli mu je úzko; a pak
tu hrubá, vulgární skorápka" která neduverive vzdoruje svea vše hamižné posílá k certu.« Na jiném míste praví: »ldálo
mi to velkým, smutným, heroickým úkolem tehdy, k;dyž jsem
prostým nádeníkem. Mám dojem, že chudí, nevzdelaní a dii mají v sobe neco velikého po stránce umelecké. Ten dojem
eem mc! vždy.« Nehovorí to Lincoln? A jinde: »Pro- zachování
• ného snu bych si prál, aby tato Republika žila...
Jest tak
jecná, Vak neúnavná. Její lidé pres všechny své nedostatky
svou omezenost zpívaj í pri své práci. Má své stíny, ale také
é vynikající svetlé stránky.
Jednou z nich jest jejich ne• Ol;t, dokonalá a pevná; druhou jes~ jejich víra, v ideály a
Republiku. Tretí jest jejich optimism
cili mladická duše,
vaha, s níž ráno vstlávaj í a vrhají se da víru života se zpenebo hvízdáním. Oh! ten hvízdající
a zpívající American
srdcem lehkým a veselým a s paprskem humo'Tného pochoí ve -svém zraku! ... Snílkové! Verící! Snad zmizíte jako
oM jiné sny - ale necht, jaká slavná a nesmazatelná vzponka!« Whitman by to nebyl rekl a mnoho lépe nebo mnojinak.
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V jiné nálade prišel k presvedcení,
že »žádný jiný národ neispel tak malou hrivnou, filosoficky
nebo umelecky a duovne k nynejšímu vývoji intelektu a ducha«; obvinuje AmeU nebo aspon její vládnoucí kruhy - »z financních a soních zloCinu... « pravidelne provázených,
alespon
na vek, náboženským a pohlavním puritanismem,
»cemuž by clok zteží uveril, kdyby ta nebyla pravda.« Konec koncu však
.1Americané pres to, že maj í dlouhé uši, ocaruj í. Jej ich veou, detinskou energií !se opájí. Pri jejich tanci a pochodech
tej - nechtej bubnuje si prsty do taktu.

Zivot mu pripadá pak jako veliký pruvod, který hlavne púbí svým hlukem a pestrostí. Vidí zacátek a v dálce, po inter-'
lu rušného dení, konec; krácí od jednoho bodu k druhému
vnosl1llea odhodlane:. Je úmyslne vážný. O jeho stylu nai toho kritikové více než dosti;
ackoli dovede hluboce
ati hudbu a dáti Ise jí strhnouti
až k slzám, jest mu
dba slov naprosto lhostejná. Jemu slova- jsou jen kameni stupínky, po nichž krácí k cíli. Život je pln nudných
vil, proc by se také v knihach nemohla vyskytavati
nudná a
udební místa? V techto pasáŽích u neho slova mašírují jak'O
jáci - ale podle jeho vlastní dresury.
Kdyby mel bYlstrejší cit pro slovo, snad by jich patreboval
e než 300.000, kteréžto císlo obnáší jeho poslední román:
erická tragedie." Je sice pravda, že rukopis prehlíží, prepie, piluje a opravuje svedomite, ale pri tlom myslí na celou
vbu a situaci, nikoli na jednotlivé slovní kameny a maltu,
nichž je vybudována. U neho však toto plýtvání materiáÍem
vecí stylu. Faktem je, že má oci malíre. Snad mel vubec
malírem. Smysl pro barvu a linku prozrazuje
snad každá
ka, kterou napsal. Pozoruje kraj ne bedlive, je abdaren ne• jnou pametí a v zachycení detailll má svedomitost dobrého

I
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léra.

V.
lesne receno, spíše popisuj e, nežli tvorí. Jeho veliká dokospocívá méne v tvorbe charakteru
než v opravdava'sti
tredf, v ncmž se jeho lidé pahybují. 'vV. M. Reedy jednou
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poznamenal: »Díky bohu, že Dreiser nemá styl! Jestliže ho jednou nabude, pak je konec.«
Jeví-li »Americká tragedie« stbllY zrnen v jeho filosofii a
v jeho technice nebo ne, jel5t otázkou, kter()fl1 je lépe ponechati
casu a kritikum.
Autor priznává, nikoli bez pýchy, že si není
vedom nejaké zmeny. Presto se zmenilo jeho théma. Ani New
York,
ani které jiné americké mesto nevykazuje
už tako-vé
extremy chudoby a bohatství, moci a servilnosti
jako na zacátku let devadesátých. Doba nadlidí a pošetilcu velkého stylu
prešla a nová generace vydelává peníze, nikoli po-dle mravu pirátu a násilníku,
nýbrž investicemi,
nesoucími
j istlý zisk ve
zdravých podnicích. Wan Street vypadá dnes jakO' nedelní škola.
Obyvatelstvo
predmestských
brlohu,
jehož hlavním životním
úkolem bylo - jak se druhdy zdála - vymýšleti a provádeti
stále nové preciny vuci slušnosti, prestehovalo
se da Kingdom
Come. »Bowery«, sídla velkomestské
spadiny,
jest nyní tak
bezpecné a morální, jako venkovské ulicky. Živ0't je zajímavejší než byl, proto méne lidi pouští se na cestu nepravosti, jen
aby unikli nude. No-vé generace jsou nabity energií a jelikdž
hospodárská struktura
jest zmechaniso~ána
a stabilisována,
puskytuje tím výbojným
duchum stále méne a méne nadejí na
dobrodružství,
bude se výsledek jeviti v tbm, že dríve nebo pozdeji obrátí pozornost
také ke krás nu, které zdubí civi1isaci.
Drei5er nemá príliš mnohc) víry v pokrok. Souhrn dobra a zla
zustává si približne stejný. Avšak povaha lidského konání postupuje s casem a program se mení každým rokem, nebo· sko-ro.
U Dreisera není viditelného
enthusiasmu.
Jeho pero je plna
románu, her, essayí, memoáru, básní, které tvorí svým zpusobem, podle své chuti a bez ohledu na nakladatele, kritiky nebo
ctenáre. 2ije nenárocne a nechodí da literárních
kroužku. Pred
zavedením
prohibice
byl naprostým
abstinentem;
dnes však,
tam si
jako zastánce svobody a bratrství,
cítí potJrebu tu
hrdlo svlažiti, a to tak~ ciní. Po »Sestre Carrie«, J ennie Gerhardtové, po »?itano",~,
nyní po »Americké tragedii« má jiste
ješte mnahé velké veci pred ,sebou. Snad, na padzim svého živ-ota, když napsal a prepracoval »Hamleta«, dá nám také »Bouri« .
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PSYCHOLOGIE
Robert Saudek:

Ceští' spisovatelé v zrcadle
grafologie.
1.
K úplnému pochopení clánku tohoto
a následujících
je treba podotknouti,
že autor zde postupuje podle methody,
kterou podrobne vyložil ve své knize
»Vedecká grafolagie«.
Tam 'odkazu.leme každého, kdo by si prál dalšího
poucení.

(D r. Jan
P r, e d bež

Her b e n.)
11

á z j i š t e n í.

i I:

Rukopis souvislého clánku, cítající pet stran
Mat e r á
formátu 'Obycejnéha školního sešitu. Cetlné stylistické 'Opravy a
doplnky svedcí o tom, že pisatel byl intensivne zamestnállJ obsahem a nemel tudíž casu dbáti krasopisné st'Tánky psacíha výkanu. Pro reprodukci
byla použito 8 rádek z konce pát'é (a
poslední) stránky predložené ukázky.
Mechanické
predpoklady
písma.
Pisatel používal
pera dosti PTužného a špicatého, ale apatrebavaného.
(Tím lze
vysvetliti
»pastosnost(, <tahu, jevící se zejména
vyph'í.ováním
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smycek.) Jinak lze pero považ'Ovati za dostatecne
vyhovující
podmÍ.!lkám normálního
psacího výkonu. Držení perJ. hylo normální. (Tlak v tazích dolu.)
H i s t o r i c k é u r c e n í. Pisatel

je

let stár,

íO

Cech.

Tem pop
s a ní:
Ukáznená
rychlost. Odllvodnení:
Rychlý
prubeh písma dokazují diakritická znaménka, která jsou psána
na pravo od kmene písmene ve formc »accent grave«, znacnc
stoupající rádky, trochu se rozširující
levý okraj a nahražování
levcsmcrných
smycek u písmen y, j, h, I, prostými tahy dolil.
Duležitý znak rychlosti, totiž svižmi rázovitost tvaru, sice chybí,
to však lze vysvetliti stárím pisatelovým.
Naproti tomu svedcí
snaha zmíri'iovati stoupání rádek, dále tesnost písmen, znacná
nespojítost vedoucí až k rozkouskování
písmen a peclívá a zretelne psaná písmenka na konci slav (a to casto zvetšene) o tom
že pisatel brzdí svuj prvotní popud.
F y s i o log

i c k ý pop

i s.

z vrh
pí s ma: Pisatel píše na linkovaný papír a proto
zachovává nahO're i dale okraj stanovený linkováním. Ježto však
píše hned na první linku a ne na druhou (jak je zvykem ve
škole), pmzrazuje již ,tím šetrnost s plochou. Táž snaha je zrejma
z toho, že pisatel ponechává jen úzký okraj v levo. Na pravo
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jlonechává sice predepsaný okraj pro opra"y (Ilaznacený kolmou
carou), ale velmi casto ji prepisuje.
Rádky i slova jsou od sebe delena jasne. Je zajímavQ, že
pisatel nepíše na rádkách, jsa poslušen svéhO' vlastního rytmu
co do r·ozdelenÍ plochy.
Rádky stoupají, staupání je však brzdeno.
Písmo je casto nespojeno', mnohdy jsou i písmena rozkouskována.
Zdurazn'ení
tlaku:
Neprichází v úvahu.
jednotka
velikosti merí I}4 mm,
R a z pet Í: Individuálni
m111" minimální
I mm;
tedy písmo
maximální
velikost 2~
menší, stupen menivasti
normální.
Délkové rozdíly t. j. pomer stredních a dlauhých písmen k písmenum v lince) j sou malé. Zretelnost tím netrpí.
Slabá prevaha spodních délek.
Malá menivost délkových pomeru.
Pocátecní písmena casto ponekud vetší, vetšinou však nevynikají svou velikostí.
Š Í r e: PÍsmu je vyslovene úzké, vzdálenost
mezi písmeny
jest ponekud vctší, menivost nepatrná.
Z j e dno d u š e niÍ: Písmo jest naprosto zjednodušeno,
bez
jakýchkoli
prídavku, používá však casto 2 i 3 ruzných tvaru
téhož písmena.
Z p U s o b v á z á rl í: Pokud jsou pí,smena spojována, jeví se
znacná promenlivost
co clo zpt'isobu. Strídají se girlandy s arkádami, ale setkáme se také s hroty ;,l, se školním zpusobem.
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Ú h e lpí s m a: Prumernc asi íO stupnu, menivost v písme.
pech strednírh a dlo'clhých normalní, v celku ponekud vetší. Ke
konci rádky bývá úhel sklonu ponekud ostrejší.
Di a k r i ti c k á z n a nt é n k a : Jsou kladena celkem prostredne vysoko, nekdy i nízko a ne daleko na pravo od kmene
dotycného písmer..e.
P a s t o s n a st: Vyplnené smycky, stí nové tahy málo ostré.
Prícina mechanická.
S a u h r n: Silná pravidel no t v jasném delení slov a rádek,
normální menivost v pomerech rozpetí, duslednost
v zjednodušení písma, normální menivost úhlu písma v tazích hlavních,
v celku ponekud vetší. Naproti tomu znacná menivost co
do tvaru písmen a co du zpusobu spojování. Zmíri'íování stoupání rádek.
U r c e n Í trí

dY

II r

o vne.

Priroeený a rychlý prllbeh písma; ukáznenost.
Ro,zvrh plochy dobrý, žádné plýtvání.
Pokud se originality tvaru týce, representuje
zkoumaný rukopis velmi dobrý standard.
Ackolív postrádá tvurcí originality,
nese prece známky vysoké kultury a jeví znacnou mnohotvárnost, pokud se týce výrazových prostredku.

R e S U mé: Pisatel je clovek znacné inteligence a
vysokého vzdelání; myslí a formuluje jasne a presne.
Nemá sice prubojných, originelních myšlenek, ale je
vecný a dovede se obratne vyjádriti. Jest si presne
vedom svých sil a neplýtvá jimi. Myslí a cítí žive, lec
má smysl pro disciplinu a harmonickou vyrovnanost.
Psychologické

zhodnocenÍ.

P r v n í psy c h o log i c k é hod noc e n í f ys i o log i c k é hon
á I e z u: Pisatel nemá sice originelního, prubojného ducha, ale jest za to poctivý,
má smysl pro detail, dobrou schopnost pozorovací, cit
pro povinnost a vecnost. Myslí jasne a presne, opíraje
se ne tak o smelé kombinace, jako o fakta, v nichž má
neobycejnou zálibu. V souhlase s tím jest i ieho slovní
výraz presný, peclivý, hutný a obratný a -prozrazuje
i silný smysl pro estetickou formu. Myslí a cítí žive,
ale nepoddává se impulsu, nýbrž je silne disciplinovaný. N adán smyslem pro harmonii neprecenuje svých
sil, šetrí jimi stejne jako jin)Tmi svými prostredky.
Má chut k drobné, nenárocné práci a jest osobne velmi
skromný. Má smysl pro skutecno, ale dívá se i na neradostná fakta života se znacným optimismem povahy
vyrovnané.
K on t r o I a a pro h I o u b e n í pro z at í mn í h o psy c h o log i c k é h o hod noc e ní: Zjistili jsme pri urcování rychlosti, že pisatel svou rych"
lost brzdí, jak jest vedle jiných symptomu videti
z toho, že jeho písmo jest úzké. Na základe teorie dominant máme možnost toto zjištení prezkoušeti. Cítí-li kdo odpor proti širokému písmu a chce psáti písmem úzkým, muže toho lehce dosáhnouti, pocne-li
soucasne psáti stojate. Stojatost písma jest tedy znakem príbuzným. Kdo však má odpor proti rozvlácné
obšírnosti, bude vedle toho písmo zjednodušovati. Jest
tudíž zjednodušování tvaru tretím duležitým znakem.
V našem prípade vidíme skutecne písmo, které není
sice zcela stojaté, ale jehož úhel sklonu je vetší než je
tomu u školní predlohy, a které jest velmi zjednodušeno; jen tu a tam shledáme prodloužené koncové
tahy, které prozrazují vnitrní živost pisatelovu. Náš
horejší záver, t)Tkající se discipliny, jest tudíž správný.

lhtomnosG
V souhlase s tím jest též naše zjištení

spolehlivosti
tálosti, které jsme cerpali z pomerne nevelkého stupe menivosti - rozpetí, šíre a úhlu sklonu. Ale proti
mu stojí fakt, že písmo vykazuje silnou menitelnost
do zpusobu spojování. Zejména príkrý jest protiad tak zvané arkády (»u« psáno jako )}n«) a girdy, jež se obe v predloženém rukopise vyskytujÍ. rkáda jest jedním ze znaku neuprímnosti. Jakkoli tav~,v)'klad odporuje vysoké tríde úrovne, jsme prece
ucenitímto znakem se zabývati. Za tím úcelem musíse novou zkouškou presvedciti, nevyskytují-li se
písmetéž jiné znaky téhož komplexu. Ze všech znaneuprímnosti (pomalé tempo, kolísavé rádky, uzavá »a« a »0«, korektury písmen, prerušování tahLl,
esmyslnéteckování, zduraznení pocátecních písmen)
•skytují se v naší ukázce jen uzavrené hlásky. Jak
mejiž nahore predpokládali, nelze tudíž mluviti o neprímnosti pisatelove.
Uvedené dva znaky svedcí
zdrželivosti a mlcelivosti povahy v jádre uprímné a
evolentní, což jest v souhlase se zjištenou sebekázní.
Jež bližší zkoumání zmínených arkád poucí nás jev o jiném. Arkády tyto jsou napodobením
t i s k a c ío »n«, pisatel má vubec sklon používati nezrídka tygrafických tvarLl. Jsou tudíž arkádové tvary v této
uvislostiznámkou vzdelanosti a nemalé formální kulry. Horejší protiklad, spocívající v malém pomerne
pni menivosti co do rozpetí, úhlu sklonu a šíre pri
'Inémenivosti zpusobu spojování (Ze
ukazuje tudíž, že pi=
tel má schopnost asimilovati nové myšlenky ve znacém rozsahu bez bolestných vnitrních otresu, bez kolí'ní n2.venek. Dovede se vnitrne prizpusobiti ideov)'m
enám a novotám, aniž je to na úkor jeho spolehliosti a ustálenosti ~evnejší, nebot jest založen více rozove nežli citove. Potvrzení a vysvetlení tohoto nao \'~kladu skýtá další komplex. Pisatel zdLlraznllje
nekud spodní délky, což vedle malého písma, cástecv nízko kladených znamének
a zjednodušení' svedcí
jeho smyslu pro skutecnost. Jakkoli jsme však v písv zjistili ukáznenou vnitrní
živost, postrádáme prece
uraznení tlaku - symptomu to silného impulsu, cirodé energie. Z toho plyne, že pisatel má sice živý
jem o skutecný život (a zjistili jsme, že si s velikou
kou všímá drobných jeho fakt), ale že jest to zájem
clovekaživotní prakse, cinu, nýbrž zájem vzdelaného
zorovatele.Pisatel jest typický homo literatus, který'
brojen velikou sectelostí, blíží se otázkám a potrem skutecného života, ne aby je reformátorsky rešil,
rž aby si jich všímal, je registroval a srovnával. Mú
íž od života odstup nedoktrinárského
pozorovatele
e ira et studio.
Zbývá ješte jedna dominanta rozporu. Pisatel píše
pojite, což v souvislosti s vysokou trídou úrovne
á symptomem intuitivní inspirovanosti,
která prií nové originelní myšlenky, odporující Uznan)Tm
témum. V našem prípade máme sice nekteré znaky
ké úrovne (rychlé a prirozené písmo, dobré rozde, plochy), hlavní však znak - ori~inalita tvaru í dostatecnezrejmý. Proto si uvedený komplex vyle v~'klad jiný. Pisatel j.est neprítelem spekulace
álenéživota. Skutecnost, fakt jest mu argumerttem;
jen argumentem, nýbrž i estetickou hodnotou. Jevenuje všechnu ·svou oddanost, celý svuj zájem:
dprttmernou schopnost formulace.
ím jest naše zkoumání u konce a proto prehlédne.ouvislosti jeho výsledky.

Jak

Pisatel jest clovek vysoké duševní úrovne, ale jeho
inteligence jest spíše asimilacnÍ. Není geniálním razitelem nových myšlenek a hodnot, je však velmi sectelý a
dovede se snadno prizpusobiti novým ideám cizím. Nelibuje si však v abstraktních spekulacích, nýbrž má zájem o skutecný život, jehož jest oddaným a nenárocným pozorovatelem. Není doktrinár a proto jest ochoten ciniti koncese jak cizímu mínení tak i faktum. Jest
objektivní. Myslí jasne a ostre a vyjadruje své myšlenky s velikou obratností a dokonalostí formální. Není
ješitný ani ctižádostivý. Jest si vedom svých predností
i mezí svého nadánÍ. Proto se ani neprecenuje ani nepodcenuje. Je spokojivý a skromný, nechce znamenati
více a bez bolesti uzná svoje nedostatky. Pro tuto svoji
spokojivost není zmítán náladami a lze se na neho spolehnouti. Myslí a cítí žive, ale není neklidnÝ, nebot
ochotne se podrobuje sebekázni, kterou mu diktuje vyvinutý smysl pro povinnost a vysoká duševní úroveií..
Toto hospodarení silami jest jeho velikou predností;
umožnila mu dosáhnouti s menšími prostredky více,
nežli se podarí mnohým s vetším fondem. Uložil dobre svou hrivnu. A proto se dívá na život, který plyne
kolem neho, s benevolencí a optimismem, jaký propujcuje duševní jas povahy vyrovnané.
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vždy je život t. zv. )}velkých lidí« nejzajímavejší.
Bývá prímý, zracionalisovanÝ,
vyložený,
bez
drobných kamínku starostí a príliš vedome vyrešený.
To spíše životy malých lidicek, klopotne a bezútešne se s vezdejším hytím potýkajících,
jsou knihou,
v níž nikdy nemrzí císt. Zdánlive jsou na svete jen proto, aby hodne pracovali, spali a jedli pokud možno
málo a jinak se nad nicím nepozastavovali, ani netrápiji. Ale jejich život je retezem nekonecných starostí pro cizího pozorovatele snad nepatrných - pro postižené casto neprekonatelných. Takový bohatý velkoobchodník nebo bankér si nenechá dlouho kazit náladu
rozbitým automobilem ci nezdareným obchodem ani vzejde-li z toho škoda tisícerá. Pocuchá-li ho verejné mínení více, než jeho popularite zdrávo, privede
ho to sice trochu z míry, ale celkem se u neho nic valne nezmení. Za to u malých lidicek je ztracená desetikoruna, nemocné dobytce nebo zlá pomluva sousedLl
strašným malérem. Vezme životní radost a i hmotne
. velmi ublíží. To jsou ty drobné, obycejné kamínky, jakých má malý clovek v živote naházeno. Zavalí-li jeho
cestu balvan skutecného neštestí, je malý clovek bezradný, jako mravenec. Místo co by se rozhlédl a prekážku obešel, leze na ni, hmoždí se s ní, a vubec se nedostane z místa. Ve své bezradnosti nevidí ten ubohý
clovícek jiného východiska než každému na potkání
svuj žal sverovat, jako díte nastrkuje uskrípnutý prst,
aby mu jej po foukali. A nenajde-li pochopení, politování a pomoci u sousedu, prenese své životní svízele
na papír a pošle je redakci )}svého« listu. Takovými
zpovedmi vynikají ovšem nejvíce ženy a tak jsou redakce zejména ženských listu zpovednicí i tribunálem
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všech nepravostí a hríchu manželu, detí - i samotných
vím kým, byla poucena o úcelu té záhady. Snad bylo to
poucení trochu jednostranné, nebo to byla »svatá prozoufalých žalobnic. Korespondence se ctenári lidového
stota« prímo dukladná, zkrátka panenka si vzala do
týdeníku by byla neocenite1ným materiálem psycholohlavy, že dotekem té zpropadené veci otehotnela. Strach
govi. Co všecko dovedou ti lidé prožívat, jak to prožíbyl tak silnÝ, že si devce vsugerovalo i všecky príznaky
vají a jak o tom píší!
tehotenství a fakticky jimi trpelo, jak sdelovalo poplaVetšinou jsou bolesti stejné: muž ženu klame, nebo
šeným psaníckem.
Od takového tehotenství se dá
ji, starou, sedrenou mámu nekolika detí, opustí, aniž by
ovšem
snadno
pomoci.
halérem prispíval k živobytí. Se stanoviska muže je ten
Tyhle ošklivé predmety ale natropily horší svízel, jak
odchod pochopitelný. Devcata jako kytky se na každénás informuje dopis neštastné matky. Její deti si hrály
ho jen trochu slušnejšího muže smejí - a doma je
na louce kdesi na predmestí, našly v tráve pohozené,
šedá, žlutá, na kost vyhublá a strhaná žena, kterou neupotrebené
ochranné prostredky, nafukovaly je, aby
vidí jinak než v umácené špinavé sukni klecet na pomely balonky - a obe onemocnely
težkou prijicí
dlaze nebo stát u necek, nebo jak se hádá s neupravev ústech. Než matka pochopila, že je to neco vážnejšího
nými nezvedenými detmi. Zapomene se lehce, že ta
než bežné opary a vyrážky a vyhledala pomoc lékarstará popelka bez puvabu, stále podráždená a neprískou, zachvátila nákaza i krk. A byly to hýckané deti
jemná, obetovala všecku schopnost životní radosti dojemné inte1igentní matky.
mácí robote a únavné, nikdy nepolevující starosti. Její
K tomuto dopisu se radí nescetná psanícka jiných
síly jsou houževnaté, ty nevypoví, ale úsmev a svežest
postižených.
Jsou to srdce trhající nárky devcátek, ktese už vykouzlit nedají. Jen vecne uplakané a straré zaplatily svoji lásku nejen nevinností, ale i zdravím.
chu pred novým možným neštestím plné oci obrací
Jak už to bývá, neverily v možnost nebezpecí i z této
k muži, který by musel být opravdu velmi ušlechtilý,
strany. Nevenovaly pocátecním príznakum žádné poaby uznal tragiku jejího osudu.
celkem málo sobecké
zornosti. K lékari se stydí, je to opet jen redakce, jíž
lidi popuzuje príliš na j vo dávaný smutek okolí. Másverí svuj strach - a ted každodenne behají na poštu
lokdo najde v sobe tolik spravedlivosti, aby se pokusil
pro své »poste restante«, které má prinést uklidnení.
zmírniti to, co tu neradostnost vyvolává - skoro každý však cítí, jak je mu tou neradostností ubližováno, a Prinese výzvu redakcní lékarky: »J ste velmi vážne nemocna, hlaste se ihned v nemocnici.«. Zase se musí clopri první príležitosti utece. Mimo okruh neveselé dovek vžít do situace devcete z rádné rodiny, které žije
mácnosti je mu lehce. Ubohá žena žije od té doby jen
v rodine a závisí na ní. Jak má jít do nemocnice, kde
v jakési agonii. Volá muže zpet, zkouší všecky prose má lécit, nechce-li zpusobit katastrofu priznáním,
stredky, a když vidí, že je všecko marno. shroutí se do
kam se až dostala. Sleduji prípad devatenáctileté dívky,
uzlícku smutku a pocíná žalovat každému, kdo posloujediné dcerky vynikající rodiny. Rodice jsou presvedchat chce i nechce. A pak napíše redakci »svého« listu
ceni, že mají cistého andelícka, a zatím devce bylo pred
psaní. Že ji muž opustil k vuli takové ochechuli napurokem svedeno (tvrdí dokonce, že znásilneno) clovedrované, v krátké suknicce, že s ní, porádnou ženskou.
kem, který nekolik týdnu po skutku ji upozornil, aby
už dva roky nic nemel. Pokud byl s ní, že se ani nemyl.
se
dala vyšetrit, že je nemocen. Lékar skutecne konstaani neprevlékal, a ted že je samá pomáda a vodicka a
toval
nákazu, narídil lécení, ale devce neprovádí jeho
»puky« na kalhotech - a vlasy že si cerní krémem.
narízení. Nemuže. Je stále ve spolecnosti rodicu, kterí
t to redakce netrpí a proti tomu zakrocí. Jeho adresa
se v ní zhlížejí, ale hodinu svobody jí nenechají. Nemá
a té ochechule je ta a ta. Napíše to, pošle, vyloží sousvého
zamestnání, následkem toho ani žádných príjmu.
sedl<ám, že už to zarídila, »aby to tak nezllstalo«, a je
Tak radeji nechá nemoc v sobe hlodat, než by se priplna nové nadeje - a snad i trochu ukojené pomstyznala. A ostatne ví, že by staroušky priznáním zabila.
chtivosti. Psala
mi, že ceká na léto, aby se »neštastnou náhodou«
Devcátko, ružové. pekné a hloupoucké, se zamiloutopila.
V tomhle prípade se to musí rodicum napsat
valo. Neštastne ovšem, protože - do mladého pana páale
je
to strašne krutá povinnost.
tera. Aby žádný nic nevedel, chodilo s ním, jak zákon
Vedle
nemocí
skutecných je mnoho hríšnic nemocvšem milujícím predpisuje, po ztracených pešinkách a
ných jen ve fantasii. To je už veselejší kapitola. Škoda,
zapadlých zákoutích. A jednou si sedli do pekného meže thema je príliš delikátní, než aby mohlo být do dechu a pan páter tak hezky hovoril a mesícek svítil tailu
rozebráno. Svet nemá pametí, z ceho všeho muže
a když se devcátko vzpamatovalo, vedelo, že se s ním
povstati pohlavní nákaza v obavách tech hríšných
neco stalo, co se stát nemelo. Že se to opravdu stát neosubek.
melo. poznalo dukladne za nekolik týdnu. Maminka to
Probíráme korespondenci
dále: Hrst bezv)'znamvedet nesmí, je to taková staromodní, velmi prísná a
ných žádostí a dotazu. A pak jeden zajímavejší než
velmi rádná maminka, která by se radeji sama zabila.
všecky ostatní. Dvaadvacetiletá švadlena nám píše:
než aby dcerin poklesek snesla. Tak si predstavte, co
se v takovém osmnáctiletém devceti deje. Nemá penez:.
»když jsem prišla ,na svet, bylo moje pohlaví neurcité,
nemá zkušeností. nemá prítelkyne a žije na zapadlém
rodice mne tedy zapsali co dívku a co dívku vychovali.
venkove. Je sama se svou strašnou úzkostí, jak to doKdyž mi bylo šestnáct let, zemreli. Já nyní žiji v malém
padne, až to maminka pozná, co tomu reknou lidé a
meste, vyucená švadlena, ale nejsem ženou. Jsem daleko
co si vllbec s tím pocne. Nikomu by to nesverila, ale
spíš mužem. všecky moje sklony a záliby jsou mužské,
dukladne to vypíše redakci - a pomozte, mužete-Ii.
nemohu déle žít jalro žena, strašne tim trpím a jsem
vystavována stálému pokušení - co -mám delat, abych
A jiná. - naivní (bože, že ješte dnes jsou lidé tak '
byla úredrie uznána co muž - a pak, cím se mám živit;
naivní), služebná dívka. Uklízela ložnici manželu, kterí
ve
svém rodišti zust:at nemohu, žádný netuší, co se mnou
nikterak nestáli o potomstvo. Pri úklidu našla záhadje.«
nou vec, kterou zvedave prohlížela. Za nekolik dní, ne
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Pri ctení dalšího dopisu beží mráz po zádech. Pro. žena žaluje na svého muže a lící jeho zvrácené povní choutky, které jsou strašné. Mimo to ten zvrhlík
utí vždycky své dve deti (6- a 4Ieté), aby se na jeho
rácenosti dívaly, že prÝ ho to více vzrušuje. Dokonce
užívá svého ctyrletého devcátka, které sice dosud
rímo neznásilnil, ale již vícekráte vážne poranil. Žena
chopitelne velmi trpí,
ale nemuže se odhodlati
trestnímu oznámení - je pr)1 to prece otec jejích
í.

enÍ však každá žena tak trpné povahy - ac taková
vetšina prípadu. Nekterá se opre s ohromnou vehencí - a casto vyhraje. Na pr.: Byl otišten dopis
teligentnÍ ženy úrednice, kterou muž podvádel a bil.
ustila ho a vrátila se, zase utekla a prišla na jeho
ihy znovu zpet - a tak ješte nekolikrát. Nechala se
zvést a ted neví, má znovu uverit slibum bývalého
anžela,nebo si vážit konecne nabytého klidu. Má á? Bodrá ženicka z venkova posílá radu:
>lAt vás to paní ani ve snu nenapadne
uverit tomu darebákovi. Také jsem mela takového
lumpa na krku.
Nejdrív mne bil, ale nedala jsem se, vrátila jsem mu
železnákem, co on mi naložil pestí. A když mi jednou
utíkal za jinou, tak jsem zavrela dum, aby nemohl ven.
Chtel utéct okénkem ze záchodu.
Ale stáhla jsem ho
zpátky (mel už trochu v hlave)
po hlave jsem ho
vstrcila do toho otvoru na prkýnku,
smeták tam stál
v rohu, tak jsem mu jich naložila,
že mu na dlouho
chut na jinou prešla. Když pak znovu zacal, došla jsem
si za ním do hospody (práve se tam v kole s tou svou
frajerkou natrásal) a obema jsem klícem od domu povedela, co si o nich myslím, až on zustal na míste ležet.
Odvezli ho pak do m:mocnice a já mela s pány od /loudu
opletacky, ale pak už delal dobrotu.«

Veríte, že dopis takovéhle statecné bojovnice cloveka
eší mezi temi všemi bezradnými, slzavými žalo'?
\.

ješte jedna žena nad jiné energická. Tentokrát neona sama, žaluje na ni její muž - a posílá obrá. On, naddozorce financní stráže, chlapík jako hora,
dý, statný - ona hezoucká a jako hracka malinká.
ta krehká hracicka bije svého manžela hromotluka
va nehlava. Videt ho nechce, sotva on po návratu
službyvstoupí do dverí, hodí po nem co v ruce drží
hrne ho nezadržitelným prívalem slov ne práve litivých. Manžel zajisté jediným sevrením ruky by
tou ženušku rozdrtil - ale je to dobrý clovek,
cí se to jeho zásadám, tak to snáší. Jen si do ree o dobrou radu napíše.
ásleduje neumelé psanícko ctrnáctileté dívcinky.
redakce mamince domluvila. Že tatínek má zatnání na Slovensku, maminka s dvema detmi žije
árním meste v Cechách. Tatínek píše domu pekná
ícka,posílá domu skoro všecko co vydelá, ale mazve domu pány, pije s nimi likéry, chodí pred
. v krajkových kombiné a deti posílá ven i když
ež ti páni prijdou, nemá maminka nekdy ani koa po jejich odchodu posílá deti menit stovky;
dcerka prosí, aby pamatovala na tatínka, tak jí
'nka nabije. na dobrá duše kdesi z Moravy prosí o pomoc tachudince,že i tvrdé srdce se nad ní sevre. Malá,
vs~ švadlena, asi ctyricetiletá, žije v malé, .vlhké
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komurce, živí starou slepou a chromou matku, dále nemanželskou, krivicí stiženou dcerku své sestry, která se
toulá svetem, a jakousi šílenou ubožacku. Sama má
meknutí pátere nebo podobnou nemoc. Nesmí vubec
nic pít, jíst jen zcela neslaná jídla. Trpí nesnesitelné
bolesti - ale od rána do noci šije. Šlapat na stroji
ovšem nemuže, ale ta šílená, jež chvílemi vyráží pronikavé bolestné vytí, jí tocí kolem. Tak pracuje za
smešne malou mzdu a skutecne sebe i ty ubohé lidské
zríceniny živí. Nejhorší pri tom je, že ze sporých vydrených korunek si musí každ)' rok poríditi zvláštní
orthopedický korset (v cene asi 700 Kc), jinak by se
její nemocí zmrzacené telícko ani na židli neudrželo.
Je neprehledná rada tech okének do lidských strastí. Nekdy pusobí výhled do nich bolest, nekdy ošklivost. Ale nekdy se prece pozorovateli otevre výhled
trochu veselejší a ukáže se kousek lidské dobroty.
O tom nejlépe mluví následující malický románek.
Dvacetiletá
studentka,
hýckaná
dcerka
úrednické
rodiny velmi staromestských názoru, seznámila se na
prázdninové ceste s mladým továrníkem - a vrátila se
domu s pošramoceným svedomím. Poplakala si nad
svým hríškem a myslela, že casem zapomene. Nezapomnela, protože se vzpomínka na neštastné prázdniny
prihlásila necekaným zpusobem. Zdešené devce napsalo
p. továrníkovi dopis. Dostala poštou 1000 Kc a adresu
jednoho lékare - víc ani slova. Ale devcátko nebylo
z tech, které se chtejí z následku slabé chvíle snadno
vyvléknout. Nepripouštela vubec možnost nejakého zákroku. Rekla si: nemám práva zabít své díte, nechci-li
jít sama za ním. Zavrela si své zoufalství do srdce, ve
kterém uzrálo odhodlání odejít se sveta, až to nebude
lze déle tajiti. Mamince se prece sverila - ale otec to
vedet nesmel. Obe bezradné ženy kuly plány - bez
ja kéhokoliv východiska. A prece se našlo. Napsali dopis, sverili náhode jeho osud - ale dostal se do rukou
žene vzácné ušlechtilosti, která chtela dívku zachránit
za každou cenu - a zachránit i její dobré jméno. Nalezinec - adoptování, k tomu ke všemu je zapotrebí
hlášení na úradech, poptávání a jiné nepríjemné komplikace. Šlo o to, aby nikdo, ani starý churavý otec, nic
netušil. A paní, jež chtela pomoci, jednala velmi energicky. V rodine dívky byla vec usnadnena tím, že
devce bylo vždycky kulatoucké a plné, a trochu vetší
objem boku se dal svésti na odpocinek po zkouškách.
V rodine dámy, jež chtela díte prijmouti, se avisoval
jeho príchod vhodne volenou, na urcitých místech trochu vatou vyloženou toiletou. Manžel s malickým podvodem z lásky ke své žene souhlasil (ac nešlo zde o žádného dedice, který se musel za každou cenu opatrit, naopak, byla zde již vlastní, clesetiletá dcerka). A tak cekali robátko s radostí, jako by melo být skutecne jejich.
Nebyli bohatí, meli jen menší obchod - ale tolik lásky
a dobroty, že museli ji rozdávat. Ctrnáct dní pred
slehnutím oznámila dcerka otci, že odjíždí prodelat
potrebné kursy - ubytovala se v rodine oné paní a tam
dala život hošíkovi. Lékar i asistentka úmyslne povolaní ze vzdálenejšího okolí byli v domnení, že ošetrují
chot obchodníkovu (služebná byla vcas propuštena).
Sousedé nebyli prekvapeni, jeiikož videli, že paní X.
poslední dobou nápadne sesílila, vzali prírustek rodiny
na vedomí jako neco samozrejmého. Díte bylo zaneseno pod jménem svých nepravých rodicu, jeho pravá
maminka je pohýckala a po nekolika dnech se vrátila
domu k mamince, jež ovšem o tom vedela. A paní X.
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-i její manžel ošetrují s radostí a láskou malého broucka, který je slabounký a potrebuje nejvetší péce. Paní
nemá jediné noci klidné, na chvíli se nesmí z domu
hnout - ale delá to ráda.
Veríte, že neceho podobného je dnes ješte nckdo
schopen? Snad je to podvod; klamání úradll ci co jiného - ale kdo by se odvážil to soudit. Jisto je jen to.
že je to skutek, jakých nepotkáváme mnoho.
Ano, tak lidé žijí.
H. R.

VEDA

A

PRÁCE

Celý svet na ctyrech kolech.
• II.

O ataké
u t o mobil
nestarají,

o v é z á vod y se široké
vrstvy
protože každý ví, že seriový vuz
nemá se závodním nic spolecného. Závodní vozy konstruují specielní dílny, které neprodávají široké verejnosti, nýbrž jen úzkému kruhu velmi bohatých sportovcu-amatéru
nebo profesionálum,
kdežto velké továrny se výrobou techto typú vúbec nezabývají.
Americké továrny publikují pravidelne a casto velmi podrobne výr ob n í c i f r y, práve ty, které
v Evrope tolik tají. V USA dávají si naopak záležet
na diagramech, znázornujících pohyb výroby po mesících behem roku nebo v nekolika letech. Jde jim
o to, aby si klient uvedomil, že vozy jsou z továrny
neobycejne výkonné a úspešné. A na konci roku uverejnují s príslušným propagacním
komentárem
podrobné bilance: vždyt veliký zisk svedcí o dobré jakosti výrobku.

*

Se r i o v á výr o b a vedla ovšem k tomu, že prodejní organisace byla od továrny úplne oddelena a
vybudována docela samostatne duchaplnou distribucní
sítí s velkolepým systémem agentu. V Detroitu vám
neprodá ani jedna továrna prímo vuz, nýbrž vás pošle
k nejbližšímu zástupci. Samotný Chrysler má 14.000
akvisitérú. V Americe je célkem 69.600 obchodníkú
automobily a zástupcu továren, takže r. 1926 pripadalo
na jednoho 49 prodaných vozu. Nejvíc vozu prodáno
v osadách pod 1000 obyvatelú, totiž 280/0, pak v mestech nad 100.000 obyv., 240/0, nejméne v mestech mezi
25 a 100 tisíci, t. j. 130/0. Nákladních vozu, prodaných
r. 1926, pripadá .nejvíc na mesta od 1~5000 obyv.,
300/0, nejméne na mesta s 25 až 100 tisíci, totiž Il%.
Americký a u t o a gen t dostává 250/0 provise, z náhradních soucástí 40 až 500/0. V Evrope 100/0, nejvýš
15%. Za to ovšem americká továrna má velmi prísné
požadavky a své zástupce kontroluje dukladneji než tomu je v Evrope. Zpravidla zastupuje agent jen jednu
továrnu, lépe jen jeden vuz. Jen v malých mestech
má obchodník právo zastupovati nekolik známek soucasne. U evropského obchodníka si muže zákazník
vúz pohodlne vybrati podle vlastního vkusu, americký
agent musí se však snažiti, aby klienta presvedcil
o .výhodnosti práve jen toho jednoho vozu, který za-stupuje. Klientela americká má ostatne urcité všeobecné, davové vlastnosti, psycholo~ické rysy všem
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automobilistllm
ve vkusu.

_

spolecné, Je tam méne individualismu

*

Nejv)Trazneji charakterisuje boj amerických agentil
o kupce pojem klienta »customer« a pojem zájemce,
to jest cloveka, kterého by bylo lze získati jako kupce,
»prospect« - klient budoucí.
Obchodním problémem agentovým, upozornil-li již
interesenta na vuz, který prodává, není cena, kterou
klient zná z novin a z prospektu, nýbrž k o u p e s t ar é h o voz u. V devadesáti ze sta prípadu se agent
zavazuje vzíti pri prodeji nového vozu ojeté vozidlo
zpet; a s uhájením ceny, kterou za ne nabízí, má nejvetší práci. Financne silnejší pak casto radeji pridají
50 nebo 100 dolarll, aby obchod zachránili. Risiko jest
v každém prípade znacné, takže zástupce továrny stává se mnohdy ku konel roku obchodníkem ojetými
vozy.
Dbá-li továrna toho, aby nehromadila zboží ve svých
skladištích, snaží se tím spíše, aby se nové vozy nehromadily u obchodníkú a dostaly se co nejrychleji do
konsllmu. Odbyt jest regulován platební schopností.
S p lát k o v ý s y sté m udržuje ji na stejnomerné
výši.
Ztráty ve splátkovém obchode amerického autoprumyslu jsou pomerne tak nepatrné. že velké financní
organisace, které byly k tomu úcelu továrnami zrízeny, skvele prosperují a mohou poskytovati velmi výhodné úvery na splátky dvanácti- až ctyriadvacetimesícní. Celý tento ;;ystém má ovšem stinné stránky
v torn, že lze na príklad ríci, že témer neustále zustává
polovina vozu, za rok vyrobených, nezaplacená; jinými
slovy: výroba jest po šest mesícú v roce zajištena smenkami.
S tím souvisí povaha americké i n f I a c e. V Evrope delají inflaci vlády tiskem bankovek, za prísné verejné kontroly. Americk)T zpúsob kupovat domy, pozemky, odev a automobily a podepisovat za ne smenky
vede k individuelní inflaci, nekontrolované. To znamená, že v Americe sice bojují proti inflaci oficielní,
avšak pripouštejí inflaci soukromou tím, že dávají každému možnost, aby svého úveru využil až po nejzazší
mez. Amerika si tak vybudovala spolehlivou pojistnou
organisaci pro doby prechodných krisí výrobních. Deflacní politika státu i v)Trobní politika prúmyslu má
na techto ochranných opatreních rovný podíl.

*
Americký autopnimysl a obchod uvedomily si brzy,
že nestací dát klientu dobrý vu? a usnadnit mu k nemu
cestu výhodnými platebními podmínkami,
nýbrž že
majitel vozu musí míti predevším naprostou jistotu ve
spolehlivosti a pohodlí jeho užívání. Drobné poruchy,
obtíže nejrozlicnejšího druhu, casto nového automobilistu znechutí. American proto zarídil »službu« s e r v i c e -, jíž továrna a agent se vší peclivostí obklopuj svého klienta, takže štastný majitel nového vozu muže bezstarostne sedeti za volantem. Zástupce továrny obslouží jej do nejmenších podrobností, at jde
o svícky, akumulátor, tlumice nebo d)Tsny, o oleji a
benzinu ani nemluve. A tohoto pohodlí váží si nejvíce
dámy, které jsou v Americe i v Evrope velmi duležitým obchodním cinitelem. Každý nový kupec vozu
jest zahrnut záplavou cirkulárll a prospektu výrobcu
a obchodníkú autopotreb, kterí rovnež zavádejí splát-

Rtomno~
V)' obchod, takže na úver dostanete
krome mnoh}'Ch
• radních dílu, odebíran)'ch pres agenta z továrny,
príklad i tlumice za týdenní splátku I dolaru.

*
Velký pionýr automobilismu,
H e n r y For d,
ožnil tisícum a statisícum, kterým se o automobilu
ohdy sotva zdálo, aby z vlastní zkušenosti poznali
raky moderní dopravy. Dal americké vláde podnet
rozvinutí velkorysého silnicního plánu a konecne vyoušel ve prospech ostatního prumyslu výrobní mey seriové práce, jež jest základem ohromného rozchu tech, kterí jich užili.
Ve státe New York, kde bylo r. 1926 5884 obchod, osobními vozy a 1717 obchodníkll vozy náklad·
• i, prodal Ford 452.800 vozu, ostatní
firmy
008.100. V Californii Ford 472. roo, ostatní 9 I 2. I 00;
Illinois,Michigan, Wisconsin, Wyoming je Ford zaupen témer tak, jako všichni ostatní dohromady.
Texasu má dvakrát tolik vozu jako konkurence.
aprosto prevládá v Arkansas, Virginii,
Tennesee,
· Dakota, S. Carolina, Oklahoma, N. Dakota, N. Calina, N. Mexico, a v 13 dalších USA státech. Na
oho Fordova agenta pripadalo r. 1925 80,937 dohodnoty prodaných VOzLl,na konkurenci 53.503
t; r. 1926: Ford klesl na 72.750, konkurence stoupla
6097dol. na 59.600. 40ro všech Fordových agentu
t v mestech o méne než 1000 obyv., 66ro v mestech
1000-2000 obýv. 86% Fordových zástupcu zabývá
též velmivýnosným obchodem autopotrebami, které
á\'á jen 7oro konkurencních agentu. VZrLlstajícím
•.emobyvatelstva v mestech Fordových agenttl ub)'kdežtozastupitelská sít konkurence jest rozvržen~
omernejiv mestech i na venkove. Pouze 220/0 všech
dních vozu prodá se ve velkých mestech, 24%
ních vozu. V mestech o méne než 1000 obyv. prose 28% vozu osobních a 21% vozu nákladních.
Fordova
konkurence
prodala r. 1914 mivozu; r. 1917 odbyt techto vozu poklesl, r. 1922
áhl minima. Roku 1926 prodal Ford pres 9 mlu vozu, proti pul milionu r. 1914, a jeho konkuce témer deset miliontl. Témer rooro Fordova extu pripadá na t. zv. »assemblies«, z nichž se vozy
. ine montují.
imo USA a Francii jsou dnes na svete asi 3 miy vozu. Roku 1930 jich bude snad dvakrát tolik.
áží-li dnes Amerika pul milionu, vyveze r. 1928
tisíc. Po celém svete lze v nejbližších desíti letech
minimálníhozvýšení dosavadního odbytového tern-umístitiješte alespon 50 milionú VOzLl. Jsme-li co
výkonnostisvého prumyslu ve svetové souteži autoilu na osmém míste, máme zajištenu práve v tomto
skvelou budoucnost, uvážíme-li, kolik evrnph inc1ustriízmohutnelo vedle a proti am.:rické
renci. Náš automobilový prúmysl, kter5' se práposledníchdvou letech postavil na širší a moder'robní ba5i, speje dnes pres všeobecnou neprizdí.
kého hospodárství ku predu.
J asycení trhu až
kamžikll,kdy kolísání odbytových cifer bude uro mírou vyrazených VOztl, jest ješte daleko pred
'. Prllmysl automobilú je~t v USA nejvetším prtlzeme; následuje ocelárství, prumysl jatecní a
" slévárny a strojírny, bavlnárství, petrolejoVÝ
sl. drevarství, elektrotechnika,
prtlmysl tiskáo

renský a pekarský. Amerika i uvedomila, co znamená
doprava v organisaci moderního života. Její príklad a
její zkušenosti platí celému svetu.
P. L.

•
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A ODPOVft:tDI

OTAZKY

AM;; 4enu

-

Považujeme
za velmi Jfastn.V nápad p. pr?f.
Kozáka,
který dal pred nedávnem
ve svem
clánl~u v "Prítomnosti«,
a venujeme
jeho ~!skutecnení rubriku "Otázky a odpovedi«. Zde chceme jasne odpovídati na VŠi!cky otázky, které ná'm
budou ctenár stvem predlo.feny. Donfcime, že to
pOJ/H"!že k zaplaJení mnohé neinformovanosti
a
mnohé zlov/lle.
Pan prof. Kozók má pravdu,
soudí-li, že hlavní zlo je neinformovanost.
Na
ní se darí ntzným
jedovatým
muchomttrklim
fantasie. Je nekdy podivno, cemu všemu u nás
lidé verí. Prosíme své ctenáre, aby se v této
rubrice ptali na veci, které jim nejsolt jasny.
B~tde naší snahou odpovídat spravedlive.

Otázky.
Vážený

pane redaktare!

K l1ámetu p. J. B. Kozák~ dovoluji
tické úsudky, které slyším od ruzných
jsou to lidé akademicky vzdelaní.

si Vám predložiti polilidí. Podotýkám
jen, že

I. Masaryk prý je ... (následuje výraz, který z úcty k nemu
potlacuji), ponevadž cestuje incognito. Kdyby to udelal obycejný
clovek, byl by za.vren pro podvod.
2. Beneš prý bere vedle ministerského
platu plat universitního
profesora, který ciní rocne 74.000 Kc. Urcití lidé zjistili t'o v ministerstvu financí.
3. Velice strucne a pregnantne shrnul mi jeden pán se stredaškolským vzdeláním bilanci Ber,eš:JVY zahranicní. politiky:
Bt.
neš promarnil 20 miliard, zptlsobil, že ve Francii se nám vysmívají a zneprátelil nám Polsko.
Divíte se prostým
gence je tak nízká?

lidem, když úroveií. urcité
S veškeroll

cásti naší inteli-

úctou

JUe. A.. Romp~.
Odpovedi.
Posíláte nám tri 'Otázky, které hrají, jak se zdá, duležitou roli
mezi nekterými lidmi, s rJimiž se obcas stýkáte. Jsme Vám za
ty otázky opravdu vdecní. Leckdy se nám zdá proste nepochopitelnou nechuf, která vládne v urcité cásti naší verejn05ti proti
Masarykovi a Benešovi. Není dabre videt, cím se t'a nechut živí,
na jakých faktech je postaver.a. Tušíme jen, že .se zakládá na
klepech,
které rostou a rozširují se v podzemí jako žampiony.
Není nic záslužnejšího
než vytahovat to, COI se šeptá od jednaho
k druhému, na svetlo boží. Pak se aspon pozná, co vlastne mají
národní demokraté a fašisté proti Masarykovi a Benešovi, a jak
nekanecne je to ubohé a prolhané. Rozdílu od atmosféry mezi
babami na trhu není žádného.
A nyní k otázkám,

které

nám predkládáte:

1. Už z první otázky je videt, že ani akademic.ké vzdelání nechrání pred hloupostí, což je ostatne stari! zkušer,ost.
Je dosti
trapno vykládat takové primitivní veci, ale co naplat'. Jezditi
incognito je výsadou všech hlav státu. Proc specielne Masaryk
tentokráte jel incognito, má dve príciny: predne, jeho cesta je
cestou 1,'20 zotavenQu, kdyby jE:! oficielne, musil by býti ve všech
státech,' jimiž projíždí, oficielne vítán a podrobit se všem abradllm mezinárodní
kurtoQsie, což by jeho eeste vzalo ráz odpo-
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fhtornnost.-cinku. Incoguito
jezdí hlavy všech státu, zamýšlejí-Ii
podniknouti ryze soukromou cestu. Pooivuhodný
názor, že je to podvod, zasluhuje
být vystaven v museu národní hlouposti. Kdo,
pro boha, je tím podváden? - Za druhé: kdyby Masaryk jel za
hranice oficielne, musil by jeho cestu platit stát; jede-Ii incognito, platí si ji sám; to byl také jeden z dllvodu, proc se president rozhodl pro cestu incognito.
Náhodou naopak, drazí pánové 1 ,- dnešní vláde je nekdlik
universitníeh profesoru, a dr. Beneš je j e di n Ý z nic h, který
k ministerskému
platu nedává si vyplácet plat universitního
pro·
fesora. Nechceme jeho kolegum vycítat, že ciní jinak: mají na
to podle zákona jasné právo. Ale je grot~kní,
vytýká-Ii se to
práve Benešovi, který toho neciní, a mlcí-Ii se o ostatních, kterí
to ciní. Benešuv plat, jako universitního
profesora cinil by asi
50.000 Kc, nikoliv 74.000. Dr. Beneš však od té chvíle, co byl
jmenován
universitním
profesorem,
dosud a i j e dno u ne·
prijal platu, který mu patrí v této hodnosti. Jen to a nic jiného
mohli tedy zjistit '''urcití lidé v ministerstvu
financí«. Ale pravdepodobne vubec nic nezjišfovali
a proste žvaní.

že je u neho napro,sto vylouceno, že by skákal pres stul. To, co
se jeví :z této otázky nám predložené, je vzpoura národních var·
buchtu, jejichž nohy nejsou méne t'ežké než jejich mozek.
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3. Bilance Benešovy zahranicní
politiky
je neobycejne žertovnfl. Práve tak by bylo možno ríci: Beneš nám promarnil 100
miliard, zpusobil, že se nám na Marsu vysmívají a zneprátelil
nám Jupitera. Kde se neco proste tvrdí bez dokladll, je ovšem
možno tvrdit všechno. Ale bylo by zajímavo vedet, jakých dvacet miliard páni myslí. Ponevadž
však pravdepodobne
Thersitové, kterí toto pronášej í, jsou národní demokraté, je užitecno
vzpomenout, jak je to s tím neprátelstvím
Polska: r. 1920 mel
Beneš mnoho práce, aby od nás odvrátil válku s Polskem, do
které štvali národní demokraté pro tešínskou otázku. Tehdy národní demokraté ríkali na schuzích, že Beneš pro svou smírlivost k Polákum by zasluhoval provaz; dnes ovšem tvrdí, že BeUleš nám Polsko zneprátelil. To podle zásady: nejvíce dopálíš
protivníka, obviníš·li ho z neceho, co jsi sám delal.

President, který skáce.
Vážený pane redaktore,
hle, jedna vec, která mezi skalními
mnoho zlé krve: Masaryk prý se
prísluší úradu presidentskému;
když
nech., skákal prý Masaryk pres stul.

národními demokraty ptlsobí
nechová s dustojností,
která
byl u neho FairbanJks v LáTo se docela vážne tvrdí.

V úcte

o šeti'ení.
Pane redaktore,
dovolte, prosím, abych položil panu Jirímu Hejdov1
otázku k jeho clánku »Za hotové nebo na splátky«.

jednu

Pan Hejda pr<IJví: »Kdyby každý místo cokolády nebo cigaret si koupil v automatiU strádací známku, mohly by cokoládov11lY zavrít a pekné miliony z tabákové režie by zustaly
v bankách« a t. d. Pokud se týká cokoládoven - v porádku.
Cokoláda je hodnota <IJmení se zase v hodnotu (výživa - energie). Avšak v CO' se mení peníze, které jsou vydány za cigarety - tabák? V dým. Jest dým hodnotou? ~eprchá jím do
vzduchu vlastne lidská energie a hmota, jíž se použilo k výrobe predmetu
menících se v dým? Hospodárský
život jest
Lavreným kruhem. V nem na pro 1000 osob se stroji a kapitály zamestnaných
výrobou kuriva konsumuje potravu, obydlí,
odev a t. d. a produkuje dým. Jsou príteží lidské spolec·
nosti. Nejsou pouze pasivním zlem. Jsou i aktivním zlem,
nebot dým kazí lidem zdraví.
Mám za to, že mi pan Rejda, který jiste toto všechno ví,
dá za pravdu. Domnívám
se, že pe v té vete prepsal. Úplne
souhlasím s jeho jinými vývody v tom, že nemístné šetrení je
škrcení života a že ve zdvihnut~ konsumní schopnosti °;'0 lidí
je lék pro hospodárský
život sveta. Byli bychom mu však
velmi zavázáni, k;dyby nekdy uprel svou pozornost
na ony
rány, jimiž uniká krev a životní štávy z hospodárského tela
spolecnosti.
V technice j sou peclive studovány
cesty úspory
energie (spalování hmot, rošty, karburátory
a t. d.). V národním
hospodárství a sociologii nevenuje se valná pozornost podobným
»dýmum«, at již uniká z cigaret!, hyperluxusních
predmetll, vy.
rábených mnoha lidmi pro nekolik.
Náš hospodárský život (celého sveta krome snad U. S. A.)
se podobá tím pacientu, kterému ustavicne pouští žilou. Nekdy
víc, nekdy méne. A proto je chudák porád rekonvalescentem.

v. P-ý.

V srdecné

oddandsti

Váš
A. Cekota.

TaJe tedy ješte jeden príspevek
k národne demokratickému
prírodopi.su.' Jak samozrejmo,
neskákal v Lánech pres stul což není vec lehká, zejména pro starého cloveka - president,
nýbrž mistr Fairbanks, který to hro=e rád delá a který si tím
vysloužil slávu svetovou. Ale mužeme ríci, že bychom si z toho
velmi málo delali, kdyby i Masaryk byl pres stul skákal, a že
by mu to v 76 letech bylo spíše treba pripocítati k dobrému než
k zlému. Kdyby neco podobného dovedl v 76 letech americký president nebo anglický král, tedy by tím získali rázem ohromnou
lidovou a spont1ánní popularitu, a zeme by se tešila, jaké to chlapíky rodí, jestliže ješte ve stárí tohle dovedou. Ale u nás predstava dustojnosti splýVá s predstavou težkého bricha., nehybných
údu a dlouhých vousu, které se všude pletou. Dustojní lidé mají
býti polomrtví už za živa,.. Docela otevrene ,se priznáváme,
že
bychom si takového dukazu mladické krepkosti - jako je ská·
kání pres stul - u Masaryka spíše vážili než odsuzovali, a že
by nám to bylo dukazem i jeho svežesti duševní. Národ, rodící muže, kterí ješte v stárí skácou pres stul, byl by na tom
dobre, ne špatne. Nikdo na svete nám nemuže imponovat proto,

256

Zlln 24. 4· 27·

NOVÉ

KNIHY

G. Meredith:
R hod a F lem ing o v á. Preloženo
z angliciny. George Meredith jako by svými postavami (všemi, i nejzvrhlejšími!)
bojoval za presvedcení,
jež nejkrásneji
vyslovovali spisovatelé ruští: že ani nejhorší clovek není prost svetlých
chvil a že naopak nejjasnejší
duše nechodí svetem bez temného
stínu. Podle relativismu Meredithova
není bytostí ani absolutne
ctnostných ani absolutne hríšných a zlých. Román Meredithuv
je veliká galerie postav kentských
venkovanu
i lidí žijících
v Londýne. Vyšlo nákladem Družstevní
práce Praha-Dejvice,
Starodružinníku
SoS, I. a II. díl dohromady Kc 39'-, str. 648.
Jan H erben:
O t á z k a n á b o žen s k á v na š e m p r oHerben pristupuje
b u z e n í. 19'50 Kc. Vydal "Cin« v Pnze.
v této knize k podání úbrazu náboženského a CÍrkevního života
doby Josefa II. a Marie Terezie - doby našeho probuzení.

