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z presidelltsl{é volby.

videli a slyšeli boj a vždyt hluk zápasu se rozléhal celou
zemí! Oc se tedy vedl ten skutecn:\' boj? Nebyl to vážn:\' zápas o Masarykovu kandidaturu. V té veci i nejzarytejší odpLlrci byli bez ilusí a napodobovali jen »hlas
volajícího na poušti«. Ale b) 1 to velmi vážnS' zápas
(I Zpllsob. jakS'm má pro budoucnost bS,t dovoleno
() Masarykovi mluvit a psát. L\Ž dosud byl Masaryk
tichS-m souhlasem národa chránen pred hrubostí, která
jinak všude se roztahuje, a musilo se pred nej pristupovat s jist)'m ostychem. Jde o to. aby to prestalo, nebot všichni lidé jsou si rovni, a nikdo nesmí být zvlášt
chránen pred temi porcemi hrubosti,
které ze svého
bochnícku ukrajuje pan Borský. Stojíme již uprostred
zápasu o Masarykovu památku. Padesát nebo kolik
mužt"t si reklo: nemt"tžeme sice zmarit jeho volbu, ale
mltžeme aspon podkopat jeho autoritu, a vy dostanete
ua presic!entsk)' stolec už jen velmi zrízeného Masaryka: je nad naše síly ho odstranit. ale d~lme lidu do
ruky zmenšovací sklo. aby se na nej díval; rozhlásíme,
že ceskoslovenskJ"' národ nemá za presidenta muže,
n)'brž legendu: vyhlásíme. že nemá zásluh o osvobození: zásluhy takové se zrušují. Je u nás rada mužll .
kterí mají dosti prícin. aby sebe a Masaryka pokládali
za dvojhvezdí. v nemž vždy jen jedna hvezda svítí a
druhá je neviditelna: vychází-li jedna, zapadá druhá.
Tito muži jsou nyní neobycejne pilni. postrkujíce na
nebe vší mocí svou hvezdicku. Není už idealismem,
prohlásil v »Národních Listech« pan Viktor Dyk, zapomínati na sebe. Druhá garnitura mužll revoluce má
hlad a pak mají hlad také nekterí muži, kterí nepatrí
vt"tbec k žádné revolucní garniture. Má-Ii býti, u všech
všudy, panu Borskému vecnou prekážkou, že roku T91.j.
odmítl jeti do ciziny? Mají klerilGilové stále trpet za
to. že se drželi šosl't Habsburgl't? Nikoliv, vyhlašuje se
m h a z a nám i, m h a pre d n [l m i, a v té mlze
necht vezmou za své rozdíly. které byly mezi první a
druhou garniturou a mezi Masarykem a monsignorem
Šrámkem. Ceský národ sám se osvobodil, prevaHv se
s hoku na bok. Není zásluh; už i pan dr. Kramar to
píše a to neco znamená, nebot nikdy po nicem nežíznila
tak jeho mysl, jako práve po zásluhách. Je jen jedna
obecná. všem spolecná prostrednost.
Pozorujíce vše toto,
dáváme za pravdu dobrému
znalci lidské povahy, jenž kdysi napsal: lidé by se
snáze zrekli svobody než rovnosti. Nebot nikomu není
nic tak milé jako vedomí vlastní dl'tležitosti, a nic ho
tak nesklicuje, jako pocit nedl'tležitosti.

as~ryk je tedy opet presidentem a nekolik lidí patrne ?~huraví zá~etem žlucníku. To je bilance posledo l11e~lcc.Poohledneme-li se nazpet, vidíme. že vážho hOJe o l\bsarykovo presidentství vlastne vLlbec
~y~o.Když, loni na konci léta pan Švehla po návratu
IZIllYoclmJtl prelask;~vé rekomandované nabídky, jiz ,by~z~h,r:lut.vh~la ,,,-ec,rozhc:>rinut~. .Nebot ?vehla by
I )edIn~ skut:,cne vazn)' protJkandldat protl 1\IasaryVI pro ten pt1pad, že by se byla dnešní
vetšina rozla využíti své moci a korunovati své dílo »obcanm preidelltem«. Když nechtel Švehla, nebvlo ovšem
oleno alJi menším hO'lnostárllm chtíti. Když ustouvé\·nda. u-foupí jeho garderoba s ním. Rozhodl-li
v~dce ko~lj~e, z~.opetné zvo,lení 1\1asaryka je v ná."1111
a ~tatnJll1 zajmu. tedy tJm myslil práve to a nic
e~o a nechtcl t!m ~prázdllit místo pro nejakou cizí
z~d?s~.Od chv~le, Svchlova rozhodnutí, které v patI hdl spraveclltvych nesmí b~,t zapsáno cernou kríu do ~()111!!1a:
bylo všechno povÍd[lllí o nejak)'ch kanatll:ach J~nych pouhou fantasií,. Stáli prj', sice ješte
..kvdn~ prcd parlamentem muž], kterí se vyptávali,
bk hlasu dostal Kramár,
ale to byli lidé naprosto nelí pomerll. Neumíme ovšem povedet. co vše se ho..~lav:)Jlpa.na d~a Kramáre. J\Illž~ býti pokládáno
jIsto, ze tohk dba na svou reputacl. aby se neexpoval ve vcci predem ztracené. Ale zl'tstane asi jeho
bnÍm tajemstvím, kdy mu prišlo naprosto jasne do
vy. že ,by jehov kandidatura byla vcc predem ztracel\lonslgnore Srámek je ctverák a dovolil si k nemu
malou zlo111yslnost,že ustanovil definitivní rozhod•.wého kluhu až na poslední chvíli v den volby. DíI se pan dr. Kramár na veci špatne, prikázal snad
II garderohierovi. aby až do této poslední chvíle
I pripravenu jeho togu otce národa. To ovšem, jak
pravili. zllstane jeho osobním tajemstvím. Komutická kandidatura hyla pouh}'m scítáním komunisti"
ch hla 'u. na které nikdo nebyl zvedav, protože kaž1 bez toho ví. kolik posland'l a senátOrll komunisti
Jí. \hy humor docela nevymrel.
prinesla fašistická
b ,tráž« zprávu. že pan senátor Dyk by neodmítl
*
)oužíti jako kandidát.
1Jl)jproti l\Jasarykove kandidature nebyl bojem
Sluší se skládati si poctivý pocet z boju. Co by bylo
bývalo ztraceno, kdyby Masaryk nebyl znovu zvolen
tech dusledki.'l,Heré prísluší vážnému.hoji.
o tom
cí už to, že rftnové sice velmi bl)'skali a hrmeli,
presidentem?
neuhodili: vykládali sice literami velk\'mi i m:J.IÝmi
Nemy"líme ovšem, že by hyl s námi konec a že by
vy ~Iu;n)-mii neslušl1}'mi, jaké tajem~é, ale pr;ninastal úpadek. Vec národa nikdy není postavena na jeúhony vzejdou z Masarykova presidentství, ale
diném muži, a bylo by velmi špatné, kdyby byla postali vrc porádne do rukou tím jediným Zpllsobem,
vena. Jak slabý, líný a nenadaný národ by to byl, kdyse dala vzít porádne do rukou. Nepostavili totiž
by sám byl ztracen, ztrativ pomoc a vedení jediného
Ollprotikandidaturu. Bez ní však neml lžeme pomuže. V té veci tedy meli Masarykovi odpLlrci pravdu,
tvrdili-Ii, že nás nezahubí, udeláme-li z Masaryka sout hoj za úplne vážn~'. Ale vždyt jsme prece všichni
Y
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~tomnOsL
krom~íka. Jen v bájích se vyskytují muži, kterí nesou
na svych bedrech celou zemi, a jako by nás nezahubilo
kdY,by Masaryk prestal ?)'t presiclentem, tak by ná~
take nezahubl.t0' kdyby SI bohové chteli poprát legraci
a stal se presIdentem - odpustte - pan Borský. Skutecná moc jedince velmi schopného nebo velmi nesChopnéh.o je v techto dobách znacne omezena, a jsou
monarchIe, kde na nejvyšším míste representacním
sedí mírní pošetilci, aniž by se proto zeme rítila do
zkázy. :t;Techtelijsme :,šak míti nikoho jiného presidentem nez Masaryka, I když jsme si uvedomovali že
() celk?vé, naší sitL!aci naprosto nerozhoduje on, n~'brž
kolektlvl1l spoluprace.
Nevstoupila nám do hlavy myšlenka, že by Masaryk
byl berla, bez n~ž ceský národ nemLlže chodit. Kdyby
byl Masaryk, dejme tomu, podlehl své chorobe pred šesti lety, nesmeli bychom ovšem také být ztraceni a zbylo
by nám více než beznadej. Nekdy se potkáváme s docela naivním preceúováním moci Masarykovy. Nežijeme pod naprost)'m vedením Masarykovým. Zdá se, že
nás dLlkladneji vedou jiní. Nepochybne je tento stát
více veden Švehlou než Masarykem. Na štestí Švehlou
který objektivne zkoumá Masarykovy
pripomínk/
Není vLlbec dobre preceúovati moc úradu presidentského. Vede to pak k takov)'m klamn)'m ocekáváním
jako byla domnenka, že Ma aryk odepre podepsat
agrární cla. Pokud se týká skutecné moci, mel pravdu
orgán pana Šrámka, když napsal: dLlležitejší je vládnout než representovat. Nebude-li jednou presidentem
Masaryk a nebude-li nás másti jeho osobní autorita,
prohlédneme j~sne, že jeho úrad byl vybaven nepríliš
velkou mocÍ. Dmyslem ústavy bylo udelat z presidenta
nikoliv vládce, nýbrž representanta,
kter)' musí podlehnout ve vážném konfliktu s parlamentní vetšinou.
Nemužeme tedy ani od Masarykova presidentování
ocekávat zázraku.
Lze ovšem ukázat na obor, kde bychom bez Masaryka jeli daleko hLtre: v zahranicní politice. Zde bychom byli bez jeho moudrého vedení patrne napáchali
radu chyb. Ve znalosti Evropy a sveta se u nás nikdo
nemLIže s ním merit, a míti takového muže v cele je duležito zvlášte pro stát, kde diplomacie je nejmladším
ze všech zamestnání. Pro prvních deset let po prevratu
je pro nás Masaryk nenahraditelný, pokud se zahranicní politiky t)'ká. Masaryk ovšem v tomto prípade
Beneš. Ale lidé, kterí znají poznamená Masaryk
mery, nepochybují, že už hezky dlouho jsou pod poklickou takové pomery, že by bez Masarykova presidentství Beneš neuhájil ani týden svúj úrad. Zahranicní politiky se u nás vetšina poslancu trochu bojí a
proto v ní mel Masaryk ruce daleko volnejší než v politice vnit~ní, kde procento jeho vlivu na události se
nedá dosti dobre stanovit.
Jestliže tedy v boji o Masarykovo presidentství šlo
více o symbol než o skutecnou moc, proc jsme v tomto
boji delali tak horlivé vojáky? Už proto, že národ má
mít porádek ve sv)'ch symbolech. Bránili jsme se tomu,
aby na místo Masarykovo byl postaven symbol neušlechtilého, mst rého stranictví;
aby Masaryk byl
odstranen jen proto, že by to okamžitá konstelace snad
dovolovala, a aby nad zásadou »každému, co mu patrí«
zvítezila zásada »každému, co si urve«. Stále jsme
meli pocit, že nekonecne více než o necí moc bojujeme
o pravdu. Proti Masarykovi byly zmobilisovány lži ze
všech koutu. Bylo by nesnesitelné, kdyby temto lžím
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bylo dopráno zvítezit. V bojích o Masaryka je neco
podobného bojLlm o rukopisy: není hlavní to, že je
v sázce urcitá dávka moci (kterou nepreceúujeme). Ale
blavní je, že se má rozhodnout mezi pravdou a lží. Nemá-li národ podlehnouti zmatku, musí dobre rozlišovat
mezi temi dvema proudy, které se ucházejí o jeho
mysl. O jaké lži jde, lze snadno zvedet nahlédnutím
do luxusních
lidov)'ch orgánu protimasarykovské
fronty. Je vecí morálního citu, jakou intensitu má pro
toho nebo onoho požadavek, aby nebylo dovoleno lŽI
postavit se nad pravdu. A dokonce takové lži, která vystupuje v masce výbojné, predsudky a legendy borící
pravdy a která krade slova lidem mluvícím pravdu.
Nekdy je nutno vášnive se bít pro prosté pravdy, jako
že vysol:é je vysokým a nízké nízkým a že den je svetlý a noc tmavá. Šlo o to, aby se nepodarilo pomást národní úsudek a zmíchat národní hodnoty. Ukázalo by
St možná, že Masaryk v oposici a mezi lidem by si získal více moci a byl by pánum snad nepríjemnejší než
Masaryk jako president. Ale tady šlo už více než o osobu Masarykovu: šlo o abstraktní zásadu pravdy.

i

*
Když pan V. Dyk se mel odpovídat z toho, proc píše
a mluví dnes o Masarykovi o sto procent jinak než
roku 1918, kdy na nej navesil všechny perly, jichž byla
schopna jeho lyrika a prósa, odpovedel, že to on, Viktor Dyk, tenkrát úmyslne zvelicoTfaI, úmyslne idealisoval, nebot »legenda byla nám politickou a státní potrebou«: je prý nutno uznat, že ješte roku
1919 V. Dyk ani krivdami, jež se mu dely, nebyl priveden k tomu, aby útocil na legendu: až
když se legenda stávala nebezpecím pro stát, pan
Dyk se už nemohl zdržet ... Pan Dyk tu napsal zase
jednu pohádku z naší vesnice. Každý ovšem ocekával,
že se pan Dyk bude nejak kroutit. Není pochyby, že
dnes doma ve volných chvílích prísne trestá svou ruku,
která napsala ony verše o Masarykovi, jež mu byly
pripomenuty. Ale jde zde o skutecne vážnou otázku,
proc toho, co bylo nemožno nejen r. 1919, ale ješte na
jare roku 1926, dostalo se nám v tak hojných dávkách
letos. Musíme uvést tri dúvody, pokud tomu rozumíme: 1. lidé casto neco delají jen z toho primitivního
dLivodu, že si to mohou dovoliti; ve stínu cesko-nemecké vlády probudila se v nekter)'ch vlastencích lví 0(1vaha, a cím více musí pít vína s vodou, tím hlasiteji
kricí, že se musí pít jen cisté víno; 2. každá vec, i smelost, potrebuje urcité doby, aby vyspela; protimasarykovská smelost ležela pod srdcem matersk)'m ne devet
mesícLl, ale devet let; 3. pocit míru a bezpecnosti vllbec
prináší rozklad národní jednoty, která je zachováváncl
v dobách vážných. Rekli jsme už jinde, že boj proti
Masarykovi, ac to zní paradoxne, vypl)'vá z pocitu bezpecnosti. Holecek v jedné ze sv}'ch knih vzpomíná rozmluvy s cernohorsk)'lTI vojvodou o válce a míru. Lernohorec mu rekl: kelyby nebylo boje, neví se, kam až by
narostly zášt a neprátelství lidské; jakmile válka pominula; na Cerné Hore pocalo se šírit nebezpecné sobectví. A Holecek dodává: »Mír pLisohí na lidskou
duši jako slunce na jarním nebi: zprvu blahodárne, ale
když dlouho trvá, vysušuje ... Mír probouzí v mužích
vlastnosti babské. Delá je sobeckými, zištnými, závistivými.« Jak patrno, pokud se týká škodlivých následkLt míru, nezasluhujeme pred Cernou Horou žádnou prednost. Slavnostní a potrebná národní jednota,

r)

IntamnosL
erá vyšla z boju o osvobození a které bylo ješte trea k zabezpecení státu, prestala po osmi letech pllsobit.
rátilo se staré stranictví a lidé nic nezapomneli a
nohému se naucili. Pan Dyk napadá »legendu« nikov proto, že z ní vzniká nebezpecí pro stát; pan Dyk
!uví o »legende« proto, že nebezpecí pro stát zmizelo.

*
Prohlédneme si ty dúvody, které jsou predstírány
roti Masarykovi. Naším Ku-Klux-Klanem,
totiž cekoslovenským fašismem, se pri té príležitosti zabývat
ebudeme. Nejsme ze starých veštcu, abychom hádali
dle h~·kání. Tedy predne I u d o v á str a n a.
a vedle obecn)"ch katolick)'ch dllvodú má proti Masa'kovi hlavne vzpomínky na pittsburskou dohodu a
clí toho, že tIasaryk nicím neprispel, aby byla ztížena
dnota národa ceskoslovenského. Ludovci chtejí plnení
ittsburské dohody, protože zatím ješte popírají jednotu
skoslovenského národa. To jest prirozené. Trochu
Eticky perversní však jest, jestliže s ludáky proti
asarykovi sympatisU1e národní demokracie, která
rave ceskoslovenskou jednotu hlásá na plná ústa.
C'eská I i d o v á str a n a pred volbou v)'znamne a
rnzive zaváhala. Není treba šíriti se o dllvodech, jež
ohou míti klerikálové proti Masarykovi. Jsou známy.
klová strana pocínala si po ncjakou dohu pred volbou
ko muž, který by chodil po moste a ríkal: kdybych
hle!, mohl bych skocit do1ll. Pak neskocí a jde doml1.
'ak také lidovci ríkali: Kdyhychom chteli, nemusili
ychom volit Masaryka. Pak ho volili.
Pravou sbernou protimasarykovství
byla ovšem n áod ní demo k r a c i e. Vyneslo jí to zatím tolik,
e poslední národní demokrati z roku. 1918 z ní vytupují. Nemyslete, že vedení strany je tím n~jak
vlášt dojato. Pan Sís ani brvou nepohne, dozví-h se,
úctyhodní muži odmítají sedet s ním u jednoho
olu. Už dávno donutil stranu, aby vsadila na docela
nou kartu, než je souhlas lidí, kterí za neco stojí.
Dúvody, které prS' vedly národní demokracii k tom\l,
by nevolila Masaryka, uvolil se v »N árodních Liech« vyložiti pred verejností sám pan dr. Kramár.
cdy je tu preclne ten duvod, že Masaryk nekolikrát~
ápl národní demokracii na nohu. To je duvod, protI
erému se nedá nic delat. Nekteré dúvody jiné, které
n dr. Kramár uvádí, mohly by skoro vzbudit podeení, že není vlastním autorem clánku. Nebot ne kažÝ je hned ochoten
uverit, že politik, který neodmítá
chati se na SChllzi ozarovati reflektory, jež jsou jinak
~ichystányjen pro operní hrdiny, zacne u nás éru boje
oti »odpornému, byzantinismu«,
a že muž, který
kultu své osobnosti dal uciniti opern)' pilír své strany,
ohlásí pojednou za zájem verejné cistoty a demokraké svobody, aby se s kultem osobností prestalo.
Pan dr. Kramár se ve svém clánku zjevuje verejnojako bystrý a chápavý žák ze školy pana Borskéh?
všechno pan dr. Kramár ví, jak vyjasnený a knk' je jeho duch od té dohy, co pan Borský píše do
r lty«! Sotva kdy byl který prorok prijat tak ochot• j: 'o pan Borský p. Kramárem. Legenda o osvobotel \"ch zásluhách Masarykov)'ch je panu Kramá~i l proste smešna; hodí se leda do cítanek; »pri
~. ,vání pomníkú se mluví staré b[lchorky«. Hle, jak
hvným a kritickým se stává muž, kterého nic tak
ozkatilo, jako práve to, že se mu nepodarilo získati
nu ze »star)'ch báchoreh< pro sebe, ac po tom vášni-
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ve toužil. Jen lidé velmi naivní by mohli pokládat za
objektivní úsudek, jestliže muž, jenž pres všecka svá
prání se nedostal do cítanek, volá na druhého: jdeš z té
cítanky ven! Pan dr. Kramár príliš podcenuje verejné
mínení, pocíná-li si takto. Verejnému mínení se neklamne vybaví v mysli obraz lišky, která, sedíc pod
hrozny, jichž nemúže dosáhnout, volá: odstrante ty
škodlivé a nedemokratické hrozny! Za uprímného a
zásadního boritele osobní politiky nikdo ani pri nejlepší
vltli nemuže p. dra Kramáre uznat. Nikdo není tak
ochoten rozbíjet legendy jako ten, komu se pres všech··
no usilování nepodarilo míti SVOl! osobní legendu. To
je taková historie, jako když nekterým vysokým státním úredníkúm vezmou automobily.
Jde-li takový
zklamaný a do automobilu neštastne zamilovaný muž
domú a je postríkán automobilem kolegy, kterému
ješte automobil nevzali, jde a napíše do novin ostrý
clánek, jak je to nedemokratické, mají-li vyšší státní
úredníci k disposici automobil.
Pan dr. Kramár by ted nejradeji vyhodil polovinu
historie našeho osvobození do povetrí. Zásluh nebylo;
osvobozenská legenda leží ve strepech; »dnes už ovšem
nelze nikomu namlouvat, že byl nejaký jedinec osvoboditelem, dnes každý ví, co pro osvobození udelal ceský národ svou obdivuhodnou historií probuzení a boje
proti Nemecku ... « Doufáme, že nikdo nikdy nikomu
nenamlouval, že jedinec Masaryk sám ze své síly a
moci a rozumu celý národ osvobodil, a že vše záviselo
jen na nem. To by byla opravdu legenda. Ale prece
jen nelze odstranit zásluhy tak zhola: byla zde konjunktura pro naše osvobození, byly tu i národní podmínky, byli tu i nadšení spolupracovníci a lidé, ochotní
umírat; ale bylo treha, aby se nekdo celé té konjun~ture a tem podmínkám nebázlive a rozumne postavll
v celo. Padesát rocníktl »N ároda« nevyhladí ten fakt,
že to ucinil Masaryk a ne Kramár. Tem, kterí promeškali dobu, kdy bylo možno si získat zásluh, nezbývá
nyní, je-li v nich sebev v domí obzvlášte vyvinuto, než
pochybovat o zásluhách vúbec. Byl jednou: souzen jeden mladý muž za to, že zabil ženu. Tento mladý muž
nebyl pokrytec, a když se ho ptali, proc tak ucinil,
netvrdil že ona žena bvla skvrnou na tvári morálky,
n)"brž r~ld poctive: odrTI'ítla mne, a nechtel jsem, aby ji
mel nekdo jiný. Neštastní milenci politick)Tch zásluh
nepocínají si tak otevrene.
K svému podivení shledáváme, že dúvod germanofilství proti Masarykovi nevymrel ješte ani v dobe,
kdy všichni nenávistnÍci Nemcll sedí v jedné vetšine
s Nemci. Zdálo by se, že pro nežn)' organismus takových výtek je nepríznivé pocasí a že je lépe je nevyvádet. I jest této v)'tce patrne rozumeti tak, že dlužno
pokládati za germanofilství, jestliže nekdo touží, aby
se Ceši a Nemci dohodli z humanity a proto, že všichni lidé jsou si bratry. Ale naprosto je povýšen nad podezrení z germanofilie, kdo smírí Cechy a Nemce
z potreby agrárních cel a kongruy a proto, že sedláci
chtejí více vydelávat a kneží chtejí mít vetší platy.
»Vnitrní a zahranicní politika naší republiky musí po
našem soudu jíti jinými cestami, než temi, jež zastává
president republiky,«

uvádí dr. Kramár,
sarykovi.

ohlížeje se po dúvodech proti Ma-

»Je jasno, že zahranicní politika naše nedala nám onoho
pocitu zabezpecení, jehož potr'ebuje mladý náš stát, a nej323
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novcjsí vývoj politiky svetové ukazuje, jak neš[astné bylo
její odvrácení od jedine zdravých tradicí na;eho slovanstvÍ,«
o Dríve
než, rekne.me, co si o tom myslíme, uvedeme
dLlvo~, l~tery PI:Ot! ~las~rykovi pronesl Viktor Dyk,
neboL marne dOJem, ze Je to cll"lvod z téže kateo·orie.
~>Rozv:at nftrodní vlády a rtlSt komunismu poc~1 po
Jeho navratt:,« praví zamracene pan Dyk. Pan Kram[lr
a pan Dyl JSou mužové úctyhodní a mají ovšem naprvo~tOt:pr3;vdu: n.aší zahranicní politice nepodarilo se
Jeste. dat! nal~ POCitnaprostého zabezpecení, a rust 10mUlllsmu pocal opravdu po l\.Iasarykovu návratu. Pan
J?yk bohuž~l ~ nejak~'ch námv~e~ná~n)'ch dllvodu si poI~d.nou ukl~da reservu a nenka vsechno, co by mohl
nc}.: po n~vratu Masarykove zacala rádit španelská
cl;l1pk~ mer~)U, nebýv~lou, bylo nekolik podprumernych l;lrod, hde ~1ebyh t:1lavnÍ a procento vražd bylo
vyso~(e. Za too vsechno ~e Masaryk asi stejne odpoveden ~ako za r~lst komulllsmu. Vzpomínáme, že jednou
:a valky. k~yz bylo 11t}tno?slavovati narozeniny císa:ovy:. zhostilo se »Pra vo Itdu« toho úkolu s dobrou
1~'Ont,Ítak. že vYPo~,Í5~lovšech:1'y vynálezy a pokroky,
ktere nastaly a rozsJnly se za Zlyota Františka Josefa
Censor si precet1. že za života císarova byl vynaleze~
te}~fon a te~egl:af. ;zvd~cho12lavba, rychlíky. chudinská
pece a povll1na navsteva skolní. nepostrehl ironii a
byl spokoj~n. P3;n, D~k, chteje sebrati materiál proti
MasarykOVI, pocl~1a SI podohne: VYPocítává, co se za
~asaryk~va
prcs.ldentství stalo nepríjemného a nemileho a.!.;:cemu ma Masaryk asi tak intimní vztah jako
F~<:nt!s;k Jose,f l~ telefonu a telegrafu. Také pan Yramar ma forma1111 pravdu, praví-li. že naše zahranicní
pol}ti.ka ~edal<: nám P?cit naprosté bezpecnosti. Neuvadl ovsem, ze takoveho POCltu naprosté bezpecnosti
nedala své zemi zahranicn Í politika ani francouzská

zde nad tím, že p. Borsk)' pricítá Masarykovi vlastnosti
parvenuo;,sl~é. V novém. císle »Fronty« pripouští
p. ~orsky, :~ to!o, slovo Je snad nevhodné a nepriléh~ve. ale Pll1?OUS~1,to pouze proto, aby rekl, že pro
Masaryl~ovo ~edna111by snad hylo priléhavejší slovo
p I e b e J s t v 1. Jak patrno, p. Horskému velmi záleží
I:a tom, ahy uplatnil všechnu opovážlivost, jež v nem
Jest, ~. chce ul~~zat, že je mužem, kterému jeho protekto:'l dovolUJI. al?y kladl své umazané boty na stul.
Ve veku demokraCIe není pomoci, budeme se asi musit
seznámit s ceh'm obsahem nitra p. Borského.
Císti to, co. do J?oslední »Fronty« napsal p. Borský,
l~ylo by v~lml ~aJ:.t;navo pro psychologa, jenž má záltb,u pro blz,arl1l pnpacly. Poslyšte, co p. Borsk)' píše:
me heslo Je ne oko za oko, zub za zub n\'hrž
oci za oko, zuby za zub; není pro mne 'velikášstvím chtíti se stát zahranicním
ministrem; zejména dohre bych se mohl státi vyslancem' detinstvím
je, jestliže mne nekdo poucuje o zahraniCní politice,
ale .~ckoliv ~ejsem ~citelem na obecné škole, prece se
poltttkou .ma; Benes chce vždycky teprve asi tak za
snížím a poucím školácky. jak se to s tou zahranicní
še'St let po mne. co já chci už dávno; nevíte. jestli do
šesti rokli Beneš nedoro te clo m)"ch dnešních pláni'l...
('ta toto všechno, vzpomínám na poulicní príhodu,
kterou jsem kdysi videl: dáma náhodou zavadila loktem o starého pána, který se ohrátil a s tvárí plnou
strašné nenávisti zvolal: »Co si to dovolujete! Kdyhyste vcdeli, kdo já jsem! Kdybyste vedeli, kdo já
jsem!« V tom dorazil na místo mladší pán, který rekl
dáme: »Prosím. neracte si toho všímat.« Celá obtíž
s p. Borsk)"m spocívá v tom, že nikdo za ním nechodí
a nevysvetluje. jak to s ním stojí. K obecné charakteristice p. Borského dlužno dodat, že argumenty. které
uvádí pro své nároky na místo zahranicního ministra
nebo vyslance, nemllžeme pokládat za rozhodu jící. 1 euvádí nic jiného než to, že prý ne všichni mini. tri a
vyslanci našeho státu jsou velmi chytrí. To je jen negativní, ale ne positivní kvalifikace. Nedovoluii si posuzovat kvalifikaci tech mužll, které p. Borský jmenuje, ale domnívám se, že jsou-li skutecne nekterí mé·
ne chytrí muži v naší diplomatické službe, není to duvodem k tomu, aby tato chyba hyla rozmnožována
ješte o p. Borského, n)'hrž k tomu, ahy hyla napravena.
Velmi si p. Borský zakládá na tom. že o zahranicní
politice píše už osmnáct let hloupo:ti: domnívá se, že
mu to dává velk~' duvod k hrdosti vllci tem. Herí o zahranicní politice sice nepíší 'takové pošetilosti, ale de·
lají to teprve osm let.
Pan Borský, jak jsme rekli, je symptomem. Až jeho
umazané hoty zmizí se stolu. hude to dllkazem. že
Masarykovi nepr5.tdé uznali SVlIj hoj proti ncmu za
marný.
.
T

~ni anglick.á ar:i ::emecká. a vVlI,becŽÚdr:,á,proste proto,
ze v nevYJasnenych povalecnych pomerech POCit naprosté bezpecnosti neexistuje.
Proti Masarykovi se
tedy uvádí také ten dllvoc1, že není v jeho moci zmenit
p~:n~l:y c~léhov sveta, y To, co pan ur. 'Kramár pri této
pnlezltostl opet a opet pronáší O slovanství, je lidove
receno, k zbláznen~ Pan dr. Kramár obtežuje už
skoro devct let muze, odpovedné za naši zahranicní
P?liti~u. volaje na ne: opri se o slovanství! Jak si poCtn~t!, .ahy se clovek oprel o neexistující slovanskou
soltdantu, pan dr. Kramár za celou tu dobu neuznal
za hodno vysvetlit. R íb stále jen: opri se! Pokládal
by snad. spolek s rusk~'mi emigranty za schopný poskyt~10ut! nám .onen scházející pocit naprosté bezpec~lOS!I,?~le m;zl právy P?litil'ový'mi je také to právo,
ze zadnym zakonem nem nucen vysvetlovat to co
vlastne míní. Tomu se ríká svoboda mínení.
'
y

Z c~ánkt1 p.. dra Kt;amáre ze všeho nejvíce je patrno, ze z preslc1entske volby vychází trochu udýchán
a velmi nespokojen. Stala se mu zase jednou kfivda:
nebylo mu vyhoveno .
. ?petnéy zv~~en~ l\Iasary~a je ?všem úspech; ale nesmllne prehltzett, ze take prottmasarykovska
fronta
zí~kala jak~'si úsp~.ch a s~ce tím, že si vybojovala právo
p~"ato Masaryko~1 .hruhe a drze. V této souvislosti je
tr~ba zase .se zml111t o p. Borském, ne pro ncho samcho, ale jako o symptomu. Clánky p. Borského ve
»Fronte« predstavují asi vrchol toho, co je si možno
dnes proti Masarykovi dovolit. Pozastavili jsme se
324
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ského byl zvolen predsedou Všeruského ústredního
Yýkonné,ho Výboru, k nejmarkantnejším,
nejznámejSlm a nejpopulárnejším lidem po celém sovetském sva·

lhtomnOsL
. Prispela k tomu rada jeho vlastností i množství sicí, za nichž Valinin ukázal se nejlépe schopn)'m
tomu úkolu, k nemuž jej prozírav)' Lenin predcil.

Kalinin, který ])red bolševick)'m prevratem n hrál
komunistické, resp. tenkrát ješte sociálne-demokrat ié strane takrl-a žádnou v)'znamnou roli, rázem vyoupil do popredí, když vt"tci Trockému a Leninovi
ojevil SVllj napTost~r souhlas s provedením ozbroje'ho prenatu a dal SVllj byt v Petrohrade Je disposici
omu historickému zasedání Ústredního výboru bolvickéfrakce, na nemž za prítomnosti asi 30 až 3S lidí
~loproti sedmi hlasluTI rozhodnuto, že behem zasedání
. sjezdu sovetu bude povstání provedeno a vláda vyána z rukou Kerenského. Vzhledem k tomu, že vetna tehdejších bolševick:)"ch vudcu, a v prvé rade Lein, žila nelegálne a pribyla do Petrohradu výhradne
vt'Hitomuto usnesení a provedení jeho, byl cin Kaliinll\' vecí velmi eWležitou a zajistil mu pevnou posici
ezi bolševiky nejv)·znamnejšími. Po provedeném preatu byl také ihned odmenen tím, že v nove zvolené
trohradské mestské Dume, t. j. obecním zastupitelvu, byl jmenováln prvním bolševickým starostou mePetrohradu. Tento stupínek v kariére revolucní byl
jisté neobycejne v)'znamný, nehot Petrohrad byl tedy hlavním mestem státu a skutecnou bolševickou
rzí. O významu této posice svedcí i to, že po Kalinivi byl dlouholet)'m petrohradsk)'m a leningradsk)'m
arostou sám Zinovev.
Když tehdy Kaltnin, drobn:)" mužícek s rozcuchanou
lavou a malou bradkou, prišel v cele svých holševi~'chsoudruh II do mestské dumy petrohradské, jejíž
andáty byly bolševick:)"m prevratem zrušeny, ozval se
rad dosavadních zástupcu obce tu steží utajovan:)", tu
aprosto otevrený smích. Starosta Šrejder, socialistaevolucionáf, odeprel dokonce
odevzdati Kalininovi
ou funkci a úradoval pak paralelne, až príval revocní donutil jej k úteku a emigraci.
Kalinin byl zacátkem roku J919 zvolen za clelna
stredního výboru strany a dostal se tak do onoho reolucního areopagu, který rozhoduje o smernicích soetské politiky v první rade. Když pak v breznu zemrel
YedsedaVClK-u Sverdlov, vyzdvihl sám Lenin kanidaturu Kalininovu na toto nejcelnejší místo v sovetém státe. Ucinil tak zvláštní recí, v níž vyzvedl spefické vlastnosti Kalininovy, zejména jeho schopnost
sobiti na prostredí jak rolnické a mužické, tak i delické. Na podporu I alininovy kandidatury VystOl1pil
heJytaké Trockij, který v reci své pronesl tato slova:
a drí \'ejších dob, kdy jsi se vracíval z mesta do své
snice, b~'val jsi tam selsk)'m starostou. Nyní rac laa"e b),t u nás v sovetské federaci na prvním míste,
d prvním sovetsk:)'rm všeruským
starostou!« Tento
'zev mu zllstal do dneška a na každém sjezdu SOVetll,
e Yalinin b)'vá vždy zvolen predsedou, uslyšíme za
urilvého potlesku delegátu volální z mnoha stran:
( žije náš prvý sovetsk:)" všeruský starosta!«
této funkci byl Kalinin ješte jednou pov)ršen, když
~s utvorením Svazu sovetsk~'ch socialistick~'ch relk hyl zvolen za predsedu Ústredního
v~'konného
TU tohoto svazu.
Ovšem k mnohem duležitejšímu
;'šení náleží to, že byl jmenován v roce J923 nejve náhradníkem a v r. 1925 rádným clenem rozhoduího trediska v sov. státe, t. j. Politické kanceláre konistické strany.
T

K nejduležitejším v"lastnost.em Kalininovým ne'náleží ani jeho vzdelání, revolucní minulost, administrativní schopnosti, n:)'rbrž v)'hradne jeho puvod, Pochází
z mužického prost.redí, jeho st.arická matka dosud žije
v jeho rodné vesnici, Verchhaja Trojica, v Tverské g-ubernii.
Kalinin získal první vzdelání školní pomocí
tamejšíhovelkostatkáre,
s jehož syny se sprátelil a
s nimiž pozdeji jel clo Petrohradu, aby v petrohradském
clome onoho vell'ostatkáre byl jak)'msi sluhou a lokajem. Tu se mu ovšem nelíbilo, zihy primknul k revolucním skupinám a stal se radeji prllmyslovým delníkem, než by byl dále pansk)'m sluhou. Vyucil se soustružníkem kOVll a v tomto oboru pracoval v cetn:)"ch
závodech a továrnách po vetšine rtlsk)"'Ch velkomest,
nejvíce však v Petrohrade, Moskve a Tiflise. Velmi casto byl stíhán pro politickou cinnost a tu se obycejne
utekl do své rodné vsi, kde pracoval jako mužik na
drobném hospodárství svých rodicll. Tímto pestrým a
rllZ1lotvárn}'m zptlsobem života získal si velik)'ch zkušeností práve mezi nejprostšíni. lidem, jehož Zpllsoby
i bolesti výborne poznal a s nímž dovede snad nejlépe
ze všech predá! II sovets](ých hovoriti i dnes. Jeho klidná prostota, jeho neobycejne sympatická v}'mluvnost
rušená obcasn:)'-m namahavým hledáním Inejsprávnejšíh~
vS')azu pro danou myšlenku, ciní styk s ním velmi príjemný. Kalinin jakoby byl pecliv)rm, avšak rozhodným
lékarem, kterému se sverí všechno s dlIverou a který
také dovede nalézti pravý lék. Tato osobní vlastnost.,
spojená s dllsledností, otevreností a smelostí a doplnená
dosti znacn:)'-m sebevzdeláním - Kalinin je samouk rozhodla z:J.jisté nejvíce o tom, že Kalinin je konstitucní
hlavou sovetského státu. Toto spojení prllmyslového
delníka a zemedelského pracovníka v jedné osobe sám
Ka1inin považuje za veledltležité i z politického stanoviska. »Stát delníkl't a rolníkLI«, jak je ve všech projevech sovetskS'ch vedoucích cinitelll sovetsk)r svaz naz)-ván, musí i ve své ústavní hlave representovati toto
spojení dvou rozhodujících tríd obyvatelst.va.
Proto
také Kalinin po s ém zvolení prohlásil: »Své zvolení
vovažuji za symbol tesného spojenectví rollnictva s delnictvem, nebot v mé osobe soustreduje se delník Petrohradu s tversk)"'m zemede1cem«.
Ve své funkci predsedy CIK-u Ka1inin za osm let
Ílradování nahyl nesmírných zkušeností a olJrovské znalosti osob i sovetského území. Konal za obcanské válI')" i po 'ní veliké množství agitacních cest, byl takrka
ve všech i nejvzdálenejších koncinách Ruska a propagacne udelal pro sovetskou vládu a zejména pro její
upevnení na venkove více než miliony agitacní a propagacní literatury. Poh)'val na fronte proti Kolcakovi,
De<nikinovi, Judenicovi a \Vrangelovi, vedl tam pred
ohyvatelstvem i vojáky táborové reci v bezprostrední
IJlízkosti boje, zajel si do území stiženého hladomorem
a jako predseda výboru pro pomoc hladovícímu Povolží nebál se pob:)"vati v tomto zamoreném území za
podmínek nejtežších.
To ovšem tiskov:)"m aparátem
vládním bylo roznešeno po celém státe, Kalinin nabýval
na populárnosti takrka den ze dne. Když za Inejtežší
doby vojenského komunismu mužici odpíraJi dodávati
kontingent potravin do státních skladišt, posílal Lenin
do vesnic Kalinina, ahy tam svou prítomností zpusobil
prelom v nálade mužikll. A Kalinin s úspechem to vždy
vykonal, jakoby jeho šelmovsky mužický, poloprímý J.
polovychytral:)" úsmev umel s lT1užiky konati divy.
Kalinin v této cinno -ti stále rostl. Jeho hradka se za325
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tím ponekud prodloužila, a ponekud zbelela. Jeho temperament nabyl rozvážnosti. Kalinin stal se jistejším.
Jeho nejistota, zpocátku pri velkých verejn}'Ch shromáždeních príslovecn;'t, zmenila se v pevnost a vedomí
vlastní dllležitosti. Kalinin, který kdysi za nekolik nedel po svém zvolení dovedl sedeti v predsíni jednoho
podradlného redaktora »Jzvesti j« a hodinu cekati, než
dotycný redaktor jej prijme a zaznamená pro list clánek, o jehož obsahu se práve Kalinin poradil s Leninem, tent)'ž Kalinin dovede dnes velmi silnou rukou
predsednickou zkrotiti i celý obrovský sjezd sovetu,
usmyslí-Ii si sjezd, že provede svou jinak, než to bylo
rízením predsednictva pripraveno. Lec i pri velké své
predsednické praxi nedovede se vyvarovati n'hn)'ch
lapsu, které však príslušné orgány vždy berou s žertovné stránky a tím popularitu Ka1ininovu jen stupnují.
Dnešní posice Kalininova
na predsednÍckém míste
v ústredním výkonném výboru je tak silná, že nikomu
ani nenapadne, ;:tby pri volbách myslil na jiného kandidáta než Kalinina. Docela otevrene se pri takov)'ch
príležitostech mluví o »c1oživotním predsedovi CIK-u«.
Velmi mnoho prispívá jeho popularite zvláštní zarízení v jeho denním úraclování, totiž osobní prijímání
nejrLlznejších proseb a stížností prímo od obyvatelstva.
Kalinin den jako den má stanoveny hodiny pro tuto
sovetskou specialitu, kdy každý obcan má právo promluviti si sám s hlavou státu. Pri povaze ruského lidu,
která nácelníku státu pripisuje od staletí samoderžavnou moc, at již je hlavou státu car-bátuška, ci dnešní
predseda CIK-u, populárne na venkove zvaný »Kalinyc« nebo »Michal' Ványc«, je jisto, že techto hodin
používá obrovské množství lidí. Pricházejí žadatelé a
stežovatelé i žalobci ze všech stran, prinášejí do roka
celé náklady popsaného papíru a strucne pri tom vypravují Yalininovi své záležitosti. Kalinin rozhoduje
bud na míste. nebo nechá vec zkoumati sv)'m speciálním sekretariátem. Jsou prípady, že lidé zajdou k nemu jen tak proste proto, že jsou náhodou v Moskve.
V jeho kancelári se ocitne na pr. clovícek až od p,olárního kruhu a žádá, ahy mu byla snížena zemedelská
dan, která mu byla vymerena ve výši 18 rublt'1 rocne
a když Kalinin spráskne ruce a rekne, že cesta z Archangelska do Moskvy stojí více než celá dal1, prizná se
mužik, že prišel jen tak, »kdyby snad náhodou mu
Kalinyc neco slevil«. Je nepopíratelno, že toto zarízení
ciní sovetskou vládu lidu hodne blízkou, zvlášt když
rok od roku roste pocet tech, kdož »promluvi1i si od
duše s hlavou vlády a státu«. Ovšem speciální vlastnosti Kalininovy zde pomáhají nejvíce.
Je tedy jen prirozeno, že v okruhu Stalinovi nejhližším, musí býti na v)Tznacném míste i Kalinin, kter)T
sice nemá nadání pro teoretické spory, at již se týkají
cehokoliv, který však je v}'bornou a solidní firmou,
na niž dá úver zejména sovetský rolník. Toho úveru
má sovetská vláda nejvíce zapotrebí, nebot její prameny pr}'ští z prevážné cásti ze zemedelského venkova,
at již j. ou to prameny financní. ohilní a potravinové
vLlbec, ci prameny živé lidské síly pro prumyslové továrny a rudou armádu. Je nepopíratelno. že Kalinin
ze všech holševick)'Ch vLldcLIteší se nejvetší dL1Vere
v lidu. V tom spocívá jeho síla ve státe i v komunistické strane. Každá kombinace, v níž hy dnes nehylo
Kalinina, byla by špatná a vratká, pri nejmenším zpusobila by vnitrní otres, jehož dusledky težko lze odhadnouti. Kalinin zmírl1uje protivy neprátelsk}'Ch táborll,
326

vybocují-Ii již z rámce b~zpecnosti systému, do"ede
však také ríci drsné slovo tem, o nichž je pr svcdcen,
že bojem o názory kryjí jen mnohé zámysly osobního
rázu. V boji s oposicí hrál zpocátku roli tmelu a snažil
se zklížiti, co se rozpadalo. Když však se presvcdcil a
táborem Stalinovým byl presvec1cen, že oposice vkutku
nemá žádného positivního a jednotného programu velké
linie, že potácí se od radikálního levicáctví k likvidatorskému pravicáctví, prestal se snažiti o preklenutí
rozporu, odhodil své osobní sympatie k Trockému a
zúcastnil se v helme radového vojáka boje ve strane,
jenž skoncil vítezstvím vetšiny, vedené Stalinem. Ponevadž Kalinin dostal se tak do nejprednejších rad vedení a ponevadž jako predseda CIK-u v první radc
provádí smernice komunistické strany ve vládc, múže
h},ti dnes považován za jednu z nejv)'znacnejších osohností, které mají otcže rozhodování v rukou.
Kalinin, jako hlava státu, má také jisté funkce representacní, a to nejen vuci vlastnímu ohcanstvu, n~'hrž
i vuci cizine. Od dohy právního uznání sovetské vlády
nekterými státy je Kalinin osohností, která udeluje poverovací listiny sovetským diplomatick}'m zástupdhn
v cizine a prijímá v nástupních audiencích diplomaty
státLl cizích. Nelze ríci, že by si v této funkci pocínal
méne obratne než v kterékoliv funkci jiné. Pri tom provádí dLlsledne politiku, rekli bychom, rusifikacní, nebot
zásadne mluví pri tom pouze rusky.
Dodáme-Ii ješte, že Kalinin je predsedou V}'boru
pro likvidaci negramotnosti a že i zde projevuje znacnou cinnost, pak jsme strucne vylícili všechno, cím hlava sovetského státu je v)rznamnou osobností.
Kalininova prostota a srozumitelnost je veliký dar,
který príroda dala cloveku, jenž v historické chvíli nlského národa má hráti tak významnou roli. Nelze ríci.
že by jich nepoužíval ke prospechu sovetského lidu, t.
j. tech cetn}'Ch národu, kterí prostupují se navzájem
a kterí jsou nyní usmerl10váni k tomu, aby pracovali na
v}'stavhe socialistického rádu ve svém státe. Kalinin
verí v možnost provedení tohoto velkého, ohtížného a
vzdáleného cíle. Dovede tuto svou víru prevádeti tisÍcúm jiných a tím prispívati k zvetšení jejich rozhledu
a k vytvorení smyslu jejich života. Je predním z tech,
kdož provádejí prakticky t. zv. diktaturu proletariátu.
nebot jeho VLIlipodrobují se dnes miliony, i když on
denne prohlašuje. že naopak on podrobuje se vllli milionov}'ch mass. Ve spolku se Stalinem, Bucharinem.
Rykovem a nekolika ostatními vytvárí tak tradici "0vetského vládnutí a urcuje smer, jímž v~'voj sovetského
státu bude se bráti v dalším desítiletí. N emLlžeme zde
ríci, že by se pro tento úkol svými vlastnostmi nehodil.
Naopak, je zárukou jisté rozumné umírnenosti.
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ZIVOT A INSTITUCE
V. Sekera:

I{rátký prehled stavebního ruehu.
Za parlamentu
posledních

dvou let liknavostí trí vlád a dvou
byl stavební ruch ponechún sám sobe.
Za této prestávky prodelaly názory na zpúsoh, jak podporovati stavební ruch, urcitou zmenu. Kdežto vLldcí
zásadou prvé skupiny zákonú o stavebním rllchu

~tomnosL
·.~9:9a

1920 i druhé z let 1921-1924 byla prímá
eZlll podpora stavebního podnikání, novým zákoz r: 1927 dává se státní politika bytová zcela ji.s~1:rem: od sl~bvencí k neprímé podpore. ztlstala
Jeste ustanovelll o státní záruce za hypotekární zájcky, ale težište zákona presunulo se do kapitol
stavebních úlevách a o osvobození od daní a potkl!.

ení pochyby o tom, že toto rešení, byt ješte zase
provisorní a polovicaté, odpovídá v celku soucasné
u~ci,ol<ter~ muž.e težiti z v~'hod stabilisace meny,
I d;lchodu a ma pro sebe daleko silnejší kapitálov)'
h nez byl roku 1924. Prvé stavební období po válje. nyní definitivne skonceno. Jaké byly jeho pod}ne rysy, ~o bylo za tu dobu vykonáno, jakými proreelkya s Jak),m zdarem. chceme nacrtnouti v této
trospektive. Tak lze též jedine odhadnouti vzdálest, jež nás delí ješte od docela normálních pomerLl
po~oltelitistupe!'! nutného prispení se strany státu.
'
S t a ve b n í d r u ž s t v a a o s t a t n í pod n ia tel é. Všimneme si nejprve, kdo v onech težkých
ech stoupajících nákladLl, menové nejistoty a noti~e
kapitál odvážil se nejdríve ptL tit se do stavení. Nasto tu selhalo soukromé podnikání; tehdy, když
ho byla taková potreba, nebylo slyšeti nic o »službe
rejnosti«, nic o rozsáhlejších stavbách cinžovních doU. které prece
stát tehdy štedre podporoval; více
e za to sl)'chali o valutních spekulacích a úverové
hve. Jenže na štestí spolecnost dovede dnes již tvoi jiné a v dobách tísne spolehlivejší formy podnikaIstvÍ.

Takový úkol pripadl ve válce stavebním družstvLlm.
a preel r. 1914 teprve vcházela u nás ve známost, ale
zvinula se rychle v hustou sít podniku, udávajících
tomuto stavehnímu období. Koncem roku 1918
10 v Ceskoslovensku
295 družstev, do r. 1921 pocet
h stoupl na 887, pocátkem r. 1925 cinil již IIOI.
usíme ríci po pravde, že byla to družstva, která
stným sloucením obcanské svépomoci, individuelho zájmu a kolektivní spolupráce získala si nejveth zásluh o oživení stavehního ruchu. Z domLl poven~'chv Praze od r. 1921 náleží stavehním družum tretina, z n o v Ý c h byt LI - což je presnejší
rítko intensity stavební - pripadá nad r u ž s t v a
n á po lov i n a. Práve tolik pripadá (3 .207 by) na ne v republice z celkového poctu bytu stavených
tátní podporou.
B~'vajívedeny stížnosti na správu mnoh~'ch družstev
ou tu nepopíratelné nedostatky, nicméne dlužno jim
'znati, že ona to byla zase v první rade, jimž se po,.
rilo v pocátecní nouzi o kapitál soustrediti a produke užíti nepatrných prostredku
drohných lidí, verejh zamestnancLl, delníkll a malých živnostníkl1.
nes, kely novostavby slibují lepší výnos a není ri, obracejí se podnikatelé znovu ke stavbám, ale je
h)'hno, podarí-li se jim ovládnouti stavební trh tak
ra 'ne. jako hývalo kdysi. Zmenily se názory na
oh hydlení (rodinné domky), pribylo podnikavosti
vl;.•lu »domácích pánu«. pred nimiž jsme byli tak
uho ,hráneni, nebude se zvykati lehce. Je jisto, že
edla li družstva podnikati za tak obtížných podmí, tíl~1spíše si udrží své posice v pomerech normála zustanou již trvalou složkou tohoto výrobního
T

etvÍ.
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nechuti a neúcasti kapitálove silných jedincu k sta-

vebním podnikum svedcí i ráz staveh. jež podnikly.
Celá tretina hudov jimi za poslední ctyri léta v Praze
postavených nesloužila vuhec úcelum ob)'vacím, z ostatních jen 2270 hylo domu s více než dvema byty a tedy
patrne domLl cinžovních; ostatek jsou vily, rodinné
domky, a zapocítány jsou tu i všechny nouzové pro visorní stavby, které míru úcasti soukromého kapitálu
ovšem notne zkreslují. Z nov)'ch by tLI pripadá na majitele soukromé v Praze 29'1c', v republice 31 procento.
Pen e žní úst a v y a z á vod y p r tI mys lov é,
jež zahíráním star)Th byttt pro svoje kanceláre tolik
prispely k zV~'šení byto\"é nouze, postavily pro sebe a
svoje úrednictvo od r. 1923 70 domLI s 520 byty; jak
dalece tím vyrovnaly ZpLISoben)' schodek, nelze urciti.
Jako prímé zasahování státu v otázku bytovou, jest
proti drívejšku novinkou i vlastní jeho stavební cinnost a zv)'šená úcast obcí. Stát sám postavil dosud
913 nájemn)'ch domu nákladem 316 milionLI a 463
clomkLIhornick)'ch. Mesto Praha do r. 1927 zbudovalo
cinžovních domu, rodinných domkll a baráku dohromady o 3-434 bytech nákladem 194 miliont1. Nákladem
obcí vubec postaveno do cervna 1926 se státní podporou 1984 domLI se 12-496 byty; jiste že pri špatné financní situaci samosprávy jest i techto 20ro z celkového poctu podporovaných staveb podíl znacn)'.
N á k a d y n a s t a v e b ní
r uch,
Výsledkem
dosud podniknut)'ch staveb bylo do cervna 1926 27.560
budov s 63.291 byty; je to sice jen pocet domu se státní
podporou, ale vzhledem k liberálnosti našich zákonu
lze souditi, že tím jest zachycen prevážný díl všeho
stavebního rllchu. Nejsou to císlice nepatrné, a tím
ohromnejší jest náklad na tyto stavby venovanÝ. Financní obeti prinesené k úcelLlm bytovým mužeme odhadnouti na pet miliard. z nichž pres pul páta miliardy
ciní jen presne zjištené náklady subvencovan)'ch staveb. Kdo sleduje na míste úpravu, zarízení a druh
novostaveb, jak v jednotlivých let~ch za sebou následovaly, nezapre steží pochopitelný fakt, že v prv)'ch
letech se stavelo nejokázaleji, nejnákladneji - to byl
rub subvencnÍ politiky. Cím více podpory ub)'valo, tím
více vstupovala do popredí snaha po racionelním stavení; uvidíme dále, jak rychle klesl od r. 1925 v Praze
poce~ rodinných domkll a jak za to pribylo domu cinzovl1lch.
Se zmínen)'mi ctyrmi a pul miliardami se velmi
smele agitovalo. Nekterí v nich videli dokonce vyjádreny s k u tec n é v Ýd a j e stá t u na stavební
ruch. ale tak zlé to s námi prece nebylo; ve skutecnosti
stát vydal do polovice minulého roku ze svých prostredku na stavební ruch dohromady 702,325.000 Kc
a platí rocne na anuitách zarucených zápLljcek 196 milionu; tuto cástku bude možno v budoucnu ješte snížiti.
S t a v e b n í b i a n c e. V bytové kulture byli jsme
vždy velmi pozadu za ostatní Evropou. Ale bvlo alespon dostatek bytu - pro ty, rozumí se, kterí si je
mohli zaplatiti. Behem války i v tom byli jsme daleko
vrženi zpet a bude-li bytová otázka ješte dále rešena
tak polovicate a nesoustavne jako dosud, potrvá dosti
dlouho, než se obnoví normální stav. Podle zpráv
z ostatních mest republiky jest všude patrno postupující zlepšení, není však císelných údajú o v)'voji stavebního ruchu. Proto omezujeme se v dalším na roz:
bor situace pražské, pro niž máme bohatý pramen dat
v publikacích mestské statistické kanceláre. Vidíme
z pripojené tabulky, o prírustku (nové stavby po ode-

I

I

327

~tomnosL
ctení zborených) domu i by tLIv Praze I.- VIII. a v obcích sousedních, Karlíne, Žižkovc, Vinohradech, Vršovicích a Smíchove za 16 posledních let, jak od maxima
v r. 191 [ a 1912 klesala intensita stavebního ruchu
stále až k nevyrovnanému úbytku trí zboren)'ch domu
v r. 1919 a jak dále znovu pozvolna stoupá:
v roce
19IO

19II
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

domu
150
286
217
120
II 1
100
42
5
3

pTÍrustek
bytu
844
2837
2849
2055
1516
1505
473
68
30

v roce
1919
1920
1921
1922
192,3
1924
1925
1926

prírustek
domu
bytu
3
61
30
378
175
1438
169
1377
255
1772
413
3154
290
20~0
447
2569

Nedostatek volné plochy stavební brání volnému rozvoji stavebního ruchu v techto ctvrtích, ale vidíme též
na kartog-ramu, že vlna intensivní cinnosti stavební
nedosáhla dosud hranic Velké Prahy. V nekterých
techto obcích jest prírLlstek by tLI zcela nepatrný, ackoliv jde o obce s velmi špatnými bytov)'mi pomery chudí lidé nemohou stavet (M. Chuchle, Strížkov,
Prosel<, Zábehlice), za to nejvíce se staví v blízkých
predmestích, kde stavební rád i povaha pudy dovolují
využíti místa ke stavbám cinžovních domu, krome toho
v Holešovicích a v Libni. Od r. 1921 postaveno v Bubenci 2665 nov~'ch bytu, na Vinohradech (Flora) 2638
a v sousedství na Žižkove 2636, v Holešovicích 1792
a \" Libni 1663, na Smíchove 1220. Neb),ti schodku ve
stavební bilanci za predcházejících deset let, byl by
možno oznaciti prírustek domLI i bytu od r. 1924 za
dostatecn)': pocet nov)'ch domr"r prevyšuje stav z roku 191 I již po tri. léta, pocet bytr"r toliko v r. 1924 byl
nad predválecným maximem. Proto patrno, že mezi
dnešními novostavbami daleko vetším procentem jsou
zastoupeny rodinné domky s mal)'m poctem bytu. PoKde se v Fmzc
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kud se týce druhu od r. 1921 v Praze proveden)'ch
novostaveb, bylo mezi nimi 1842 domktl rodinn)'ch, 1433
cinžovní,ch domu, 265 obchodních a prumyslov)'ch závodll. 128 verejn)'ch budova ústaVLl. Cel k e m poS ta \ e n o 4734 bud o v s 23,956 byt y.
. askytá se otázka, jak se projevilo neobnovení zákona o stavebním ruchu v poctu staveb proveden)'ch
za poslední dve léta, Jedostavil se sice absolutní popokles, stavelo se více než v r. 1924, ale po drívejším
rozmachu ani potuchy. Rok 1925 byl obzvlášte slah)'
jen rodinn)'ch domkLl kollaudováno o polovinu méne
než pred rokem; loni nastalo cástecné zlepšení. Nesmíme pri posuzování techto posledních dvou let pustiti
se zretele, že úhrnnou císlici zdvihá veliký pocet provisorních barákLt, které jsou vlastne potvrzením zhoršené situace bytové. Ješte zretelneji projevuje se stagnace v pr\rllstku nov)'ch by tLI a obytných místností.
V Praze bylo postaveno v roce:
Ly tlI
obytných
místností

1925
5359
6023

5237

9274

13857
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1926
SIl6

10838

Po prechodné krisi v
1922 nastal v dalšíéh dvou
letech prudk)' vzestup stavehní cinnosti, pocet nov)'ch
by tLI se zv)'šil v r. 1923 o 797'0,
1924 o 63% proti
roku predešlému, A nyní náhl)' obrat. Rok 1925 zustává
ješte, aspon pokud jde o byty, na stejné v)'ši (obytn)'ch místností však ubylo o 2560), roku 10Í'iskéhoi bytu ubylo o 4.80/0.
I)redpokládáme-li skrovne, že hy od r. 1924 bylo nov)'ch by tlI prib)'valo jen o 5070 rocního prírustku.
mela by dnes Praha o 6900 by tLIvíce! Bude trvati déle
než rok a snad celé dva, nežli zde bude vyrovnána tato
nová ztráta, ztráta žádnou hospodárskou nutností nedoložená, jen pro pouhou nechut parlamentní vetšiny
zab)'vati se nepohodlnou predlohou. Za dnešní situace
byla proto i taková porucha nesmírnou škodou, trehas
skutecný úbytek je nevelký.
K o 1i k aby t u sej e š t e n e d o stá v á. Když
jsme se pustili již na pole takov)'ch odhadu, pokusme
se také vypocítati, kolik je v Praze rocne zapotrehí
nov)'ch bytu a kolik obnáší sch04ek minul)'ch let, kter~'
je treba nyní krýti zv)'šenou cinností stavební, Naším
v)'chodiskem je císlo udávající, kolik rodin pri scítání
lidu v roce 1921 žilo v Praze v podnájmu. Bylo jich
tehdy 10.046. K nim pristupuje za následujících šest
let približne 47.700 manželských páru, které v té dohe
vstoupily ve snatek a nemely' dosud vlastní domácnosti,
25.000 rodin se do Prahy pristehovalo. Pro ne pro
všechny bylo by potrebí 81.746 nov)'ch by tLI. Protože
se však mezitím uvolnilo úmrtím podle spolehlivého
odhadu na 12.000 bytu, vystehováním
cel)'ch rodin
7 mesta dalších 13.500 bytu a skutecne bylo postaveno
23.549 bytu, z b ý válo
k o n c e m r. 1926 p o s t av i t i jich ješte 32.500, aby byl vyrovnán nejhorší nedostatek.
V zhledem k stále ub)'va jícímu poctu snatkLI v Praze
a k menšímu prílivu obyvatelstva
z venkova nežli
y prv}-ch letech po prevratu mužeme stanoviti rocní
potrebu nov)-ch bytu v Praze na 4000, Následkem toho,
bude-li pocet by tLI v novostavbách
zvyšován pouzt
O ctvrtinu proti roku predcházejícímu,
bude do pet
let dosaženo úhrady jak pro 32.500 z drívejška se
nedostávajících by tLI, tak pro dalších 20.000 bežné po1".

1".

i

prumerne by bylo treba postaviti rocne 10.500
a to lze docela dobre provésti.
S jedním predpokladem:
že zústane dále alesp0l1 pri
ešní míre státní podpory a že bytový zákon, který
pripravuje, opravdu splní své hlavní poslání, oteíti stavebnímu ruchu hojnejší zd roj e úv e r o v é
žli mel doposud.
y,

tI,
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Létající blázen.
harles A. Lindbergh
jest jméno muže, který svým
cinem stal se rúzem hrdinou dne. Až do chvíle,
y 20. kvetna opouštel letište v N ew Y orku, aby se
ydal na vzdušnou pout plnou nebezpecí, kde smrt
'hala nail každé vteriny, nikdo o nem vážne neluvil. Nevedelo se takrka o nem. Ucházel se
cenu amerického milionáre francouzského
puvodu
rteigha, vypsanou na prímý let New York-Paríž;
epripustili ho proto, že jeho jméno nebylo slavné.
pozornil na sebe, prekonav dálkový rekord San
iego-New York o cel)'ch 5 hodin, ale ani tehdy nido neveril, že by SVtlj podnik uskutecnil. Americk)'
'.k prinášel podrobné referáty o prípravách
letetl
hamberlaina a Bertr::mda, kdežto pro Lindhergha neel jiného názvu než »f1ying fool« (létající bláze;1).
okládalo se za šílenství vydati se na takovou cestu na
roji seriové v)Toby, který nebyl opatren ani radiovou
anicí. ani plováky, které by umoŽl10valy snesti se na
ladinu v prípade nehody a provésti eventuální opra, na motoru. Než zatím, co jeho americtí souperi
amberlain a Bertrand peclive, ale také príliš okáale se pripravující k dosažení téhož cíle, odkládali den
e dne odlet, Lindbergh, nedbaje verejného mínení,
eré stálo proti nemu, nedbaje tragicky skoncivšího
tu sv)'ch predchudetl Francouzu N augessera a Co 1'ho, vykonal poslední prípravy. Jaká as duvera v sebe
'ktovala jeho rozhodnutí, které formulovalo jeho prolášení: »Chci letet sám dle kompasu.«
Když se roznesla zpráva o rozhodnutí Lindberghove,
hromáždilo se velké množství divákú, aby bylo úcasto startu neohroženého letce. Presne dle vytceného
rogramu vzlétl kapitán Lindbergh v 7.50 hod., to jest
2.50 hod. stredoevropského
casu, ObtížnÝ start zdál
potvrzovati skeptický úsudek odborní1<tl o zdaru
tu. Trikrát létadlo pretížené 2500 litry benzinu muilo se snésti k zemi. Teprve po ctvrté podarilo se pitovi vznésti se nad stromy a dosáhnouti potrebné V)'. V ranním šeru zmizel tolik vysmívaný monoplan,
rovázen zraky diváku, v jejichž srdcích bojovala neelá nadeje ve vítezství s obavou pred ocekávanou
tastrofOL). A druhého dne vecer o 21.20 hodinách
ristál svetlovlasý Char1es na druhé strane. Podarilo
tedy, v co nikdo nedoufal, muži, kter)' nemel nej-

lepších podmínek, mel však statecné srdce a železnou
vuli.

Odpor oceánu jest tedy prekonán. Charles Lindbergh,
premožitel Atlantiku, zapsal se nesmazatelne do dejin
svetového letectví.
Zb)'vá zmíniti se o v~'1onu samém.
Dle toho, jak docházely radiotelegrafické
depeše,
hylo zrejmo, že letec postupoval s naprostou pravidelností, necine úchylek ani ve smeru ani v rychlosti.
Lindbergh sám prohlásil po svém vítezství, že kompas
byl mu zcela spoleh1iv)'m vodítkem, a že za úspech dekuje svému lehkému létadlu. Ackoliv pred odletem meteorologické stanice hlásily príznivé povetrnostní podmínky na oceáne, byl prS' stižen na ceste notnou snehovou bourí, spojenou s ledovými kroupami, které lepily
se na pláten)' povlak a zatežovaly nesmírne celkovou
váhu létadla. Pouze dík lehce ovládatelnému strojl
bylo mu umožneno meniti vHkové rozdíly (chvílemi
letel prý 1000, brzy opet 20 i méne stop nad hladinou
more) a vyhledávati místa, kde snehová vichrice nezurila s nejvetší prudkostí. Ponevadž težký aparát N ungessera a Colliho nemel techto možností, soudí Lind-'
bergh, že snehová boure to byla, jež privodila jejich
tragický konec.
Jest težko pro laika vmysliti se do postavení muže, kter)' po 33 hodin hyl na dosah smrti, vystaven všemožnému nebezpecí. Po cel)'ch 33 hodin samojediný
vznášel se nad pustou plání hrozivého oceánu, po celou tu dobu nezamhouril oka, sleduje merící prístroje
a naslouchaje chodu motoru, jehož sebemenší defekt
stroje znamenal pr0l1 nejen zmar velkolepé nadeje,
n)'brž i života. Jest neco údesného v tomto cinu, jenž
se vymyká zcela lidsk)'m predstavám.
Ono sltlvko
»fool«, jimž jej castovali americtí novinári,
trebas
prehnáno, prece zdá se mi príznacné pro Lindberghuv
pokus. Nebot odvážit se samoten obrovitého skoku do
neznáma na letadélku o v)'konnosti pouh)'ch 250 HP,
po prípravách
nikterak
úmern)och prípravám
je}:lO
predchudetl, jest neco, co se oblasti zdravého rozumu
sotva dot)'ká. Charles Lindbergh, 261etý, ten odvážný,
jemuž štestí preje, vsadil vše na jednu kartu - a vyhrál. Nelze o\'šem upríti, že velkou roli hrály zde jeho
schopnosti a letecké umení, které mu dopomohlo k vítezst ví, jež možno bez nadsázky nazvati sportovním
rekordem století.
Dnes Lindbergh, stav se naráz slavn)'m, jest vlácen
z jedné recepce na druhou, diner stihá diner a ubohému hrdinoví pusobí to více potíží než jeho heroický
cin. Každého dne dostává spoustu nabídek od rúzn~'ch spolecností, že kdyby prijal jen polovici jich, pyl
by milionárem. Prijal však pouze cenu Ortheigovu a
prohlásil, že let nepodnikl pro peníze a venoval 150.000
franku francouzskému letectví.
Jiste krásné a velké gesto sportovce Lindbergha
gentlemana, i po této stránce blázna.
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Hodiny žurnalisticlrých kariér.
Syndikát
francouzských
žurnalistu
vydal výbornou knihu. :Má - úmyslne
asi - velmi reportérský
název »Hodina mé kariéry«.
Tricet
žurnali6ttl
(vctšina z nich velmi známí autori, na
pr. M. Dekobra,
M. Leblanc,
G. Leroux, J. H. Rosny, A. Londres atd.)
tu dokazují skvelou formou samostatnou jsoucnost
reporterského
umení.
Nekolik
nejzajímavejších
prinášíme
ve volném prekladu.
Maltl'ice Dekobm:

v

Reportáž

a humor.

Ríkávrozený
se, že smysl.
smysl

pro
humor
získatelný.
je to šestý,
Nechci
rešitinenítento
problém, Žetvrdím
však.
že cestování podporuje vývoj tohoto šestého smyslu. Americtí
reportéri jsou mistry v umení míchat humor s informací. Casto
jsem se pobavil jejich pitoreskními
metodami a casto jsem obdivoval jejich skvelou nenucenost. Mám ješte žive v pameti vyznání víry jednoho velkého amerického reportéra, velmi sympatického newyorského
gentlemana.
Byl to chlapík, který neznal
prekážek, který by byl intervicwoval
i Boha otce, kdyby zemi
s nebem spojovala sít T. S. F.
- Vy stará slívo, rekl mi jednoho dne, prerušuje vyklepávání
clánku, který skládal pro významný týdeník, myslím, že v Evrope trpíte zastaralými
predsudky, které vám reportáž ztežují.
-

Vysvctlete

mi to, o I d b o y!

-- Nuže, interviewujete-Ii
tam u vás nckterou osobnost, namáháte se, abyste tlumOCili vemc její slova. Vystavujete
se nejhorším nebezpecím.
- Jakým?
- Pádným protestum
nebo krvavému vyvrace;;í. Slova proslulého clovcka se nikdy nesmt reprodukovat
doslovne.
Jemu
treba vložit do úst slova, k t e r á by byl prO' nes 1, kdy b y
byl inteligentnejší,
slova, která by mu byla vstoupila na mysl.
Nebot, cta príštího dne clánek, rekne si: »Velmi dobre, tot práve,
co jsem mu rekl!« Jest šfasten a pošle vám navštivenku s podekováním.
ncjší
jscm

Jste ponekud paradoxní.
Nikoli! Jsem pravdivý! Nejlepší mé interviewy, nejsensacmé IOzhovory s velkými muži jsou ony, jež jsem složil, než
ty dobré muže uzrel nebo než mne odmítli.

- Druhý problém, pokracoval mtlj americký prítel, je reportérova obratnost, napadnout neprístupné osobnosti. Nekterí zvoní u jejich dverí, posílají na,vštívenku a cekají,
až je príjmou.
Ti, kdož si fakto pocínají, jsou ucedníky nebo hochy, kterí postrádají veškeré znalosti lidské duše. Pred nckolika lety mi byla
uloženo interviewování
velmi úporného miliardáre.
Zatelefonoval jsem mu takto:
»Sir, jsem predseda »Maryvil1ského
komitétu«
(Nebraska),
který se jcdnohlasnc rozhodl, že proptticí nejkrásnejší
tríde našeho mesta vaše jméno. Kdy mne chcete prijmout?
- Zítra, v jedenáct hodin, odvetil muj miliardár.
Príštího dne jsem byl prijat s poctami, príslušícími
mé hodnosti; svému hostiteli jsem vyrval nejzajímavejší
výroky.
»Alc kde jsou ostatní clenové marvil1ské delegace?«
»Neodvažovali
se vyrušovat. Cekají na rohu ulice.«
Pan X. jim chtcl nabídnout sklenku a vyzval mne, abych je
vyhledal. Odešel jsem a už mne nespatril ... Nebyl ostatne mojí
strategií nikterak dotcen, a když ,cetl sensacní interview, který
jsem uverejnil, prohlásil, že ješte nikdy nebyly jeho myšlenky
tdk dobre tlumoceny.
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Mtlj výborný prítel se nechvástal.
Byl t<!Jklaskav, že mne
ihned poskytl príležitost težit z jeho reportérské obratnosti. Tou·
žil jsem po rozmluve
s Americanem,
proslulým
práve tak
v "Cnope jako ve Spojených státech.
Ale vedel jsem, že jes~
v~lmi zamestnán a že zdvorile odmítne vcnovat mi hodinu svého
vzácného casu. Muj prítel se pro takovou malickost neznepokojoval. Chopil se telefonu a spojil se se slavným mužem.
Haló! zvolal s lehkým francouzským
prízvukem ... Pan
X ... ? DobrÝ den, pane, zde francouzský
vyslanec...
Merci; a
vy? Poslyšte, prosím,
chtel bych vás predstavit panu Maurici
Dekobrovi. (Muj prítel okamžik zaváhal, aby nalezl zajímavou
podrobnost, pak 'pokracoval)
... Jest to jediný francouzský básník, který uverejnil ctrnáctistopové
verše. Prál by si vás videt ...
Ano ... President republiky, pan Poincaré, který vás velmi ob·
divuje, mu uložil, aby vám tlumocil prání dobrého zdraví a zdaru .. ' Kdy ho tedy chcete prijmouti? . .. Dnes odpoledne, ve
hyri hodiny? Výbornc. Tisíceré díky, drahý par-e. Good bye.
M tlj prítel zavesil
úsmevem dodal:
-

Vidíte,

Gaston

sluchátka,

zažchl si doutník

že vy tam v Evrope

a s ironickým

se v tom nevyznáte.

LerO"1J,.%:

Jedno

z Rouletabillových

vítezství.

Když jsem byl reportcrem, to jest Rouletabillem, vybojovávali
zvláštní zpravodajové všech zemí na poli informací zdvorilé sice.
lec úporné bitvy. Chci pripomenouti jednu - tím radeji, že jsem
z ní vyšel vítezne - v níž se shledáváme u mladého rcportcra,
jímž jsem tehdy byl, s týmž zlomyslným
duchem a s toutéž
dedukcí, která vytvorila v mých románech vehlas mého hrdiny.
Bylo to v Petrohradc,
ke konci ruskojaponské
války. Vládl
tehdy urcitý neklid, pokud se týce nové orientace, kterou Rusko
mohlo dát své politice ... Pan Witte byl u vesla a Berlín se rozplýval laskavosti k Petrohradu.
Jednoho odpoledne jdu navštívit našeho vyslance pana Bomparda a sdeluji mu tak nesmírnou
novinu, že jí nechce uverit! . '. Pan Bompard je prost všech
predsudku své kasty, ncprehlíží žurnalisty, ba práve naopak ...
Poctil mne pozváním ke stolu...
»Ale víte, praví, taková historie! To by se vedelo !«
Ohlásil
-

jsem mu proste

Konecne!

Ale odkud

brzkou

schuzku

cara a Viléma II.

máte tak nepravdepodobnou

zprávu?

- To ;Vám nemohu ríci, pane vyslance! Odprisáhl jscm tajemství! - - Ale jsem si vccí jist! ... A ješte téhož dne jsem
telegrafoval
»Matinu«. Všeobecná pobláznenost!
- - Byl jsem
dementován
všemi kolegy i agenturami.
- Ruský ministr zahranicí Hausdorf odpdvedel žurnalistum,
shromáždeným v jeho
kabinetu a zarucil se cestným slovem, že zpráva je nepravá. Vecer mne uctili kolegové v hostinci »U medveda« šampanským,
aby mne utešili.
»Matin« se mne telegraficky
dotázal, trvám-li
maci ... Odpovedel jsem: »Proti a vuci všem.«

na své infor-

Videl jsem vyslance, který mi rekl: »Mužete si pomyslet, že
kdyby melo dojít ke schuzce obou vladarll, že by to ministr zahranicí vedel ... Nekdo vás vyvedl! ... «
Ale presto

se zdálo, že na neho muj

klid pusobí.

Ministerský predseda Wittc zatím prijel do Paríže na své ceste do Portsthmouthu,
kde mel podepsat mírovou smlouvu s Japonskem. V prohlášení k tisku tvrdil, že on, ministerský predseda, nikdy neslyšel zmínky o podobné schuzce!
Nová depeše
»Matinu«, nová odpoved! »Zádná zmena, co se týce schuzky obou
vladaru. Dojde k ní !« A urcil jsem den i hodinu! ...
A došlo k ní! Konala se na vodách
lube carovy yachty »Polární hvezda«,

Baltického more, na pas níž se srtkala yachta

lhtomnoSL

II..'.

ma
Jedna z nejduležitejších
schuzek, která zpusobila,
Mikuláš II. podlehl na nejakou dobu vlivu svého všemocného
dního souseda.
Porážka
na mandžurských
pláních ho až
iš pripravila na tento pocin slabosti ... Vec byla usporádána
i oLemi hlavami státu mimo
veškerý
personál
potický a diplomatický.
- Jak jsem zvedel já, co
ede! ministerský predseda, ministr zahranic.í a vyslanci? jprost;ítn zpllsobem na svete! ... Mikuláš Ir. mohl utajit mitru, že se sejde s Vilémem,
byl však nucen sdelit šéfu své
hyne, že v ten a ten den usporrtdá na své yachte slavnostní
er s veškerou nádherou a etiketou, kterých vyžaduje prítomt CÍsarského velicenstva,! ...
Rouletabille, ze zásady i z labužnictví,
byl velmi zadobre
bcma šefy carovy kuchyne, opravdovými
velmoži, kterí rozvali celému voji kuchtíkíL Casto si zašel na obed do jejich
v Peterhofu nebo Krásném Selu; a zde mel zdroj svých inad. Zde nasbíral nejvzácnejších
zpráv. Tentokráte
mu sve. do ucha veliké tajemství. Šéfy kuchyne byly dve osobnosti:
bot a Poncet, kterí se každých ctrnáct dní strídali ...
hned po schuzce narídil car vyšetrování. Byl jím poveren nejvší dvorní ceremoniár. Oblast vyšetrovací dlstala omezena na
Jí carovo. - Brzy se zvedelo, že jsem byl informován kurí. Cubotov! ;;e dostalo strašlivého
pokárání. Trásl se ješte,
'ž mi o tom vyprável. Nerozumel
ani zbla .... byl to Poncet,
ž mi vše rekl.
týden pozdej i, když mé vítezství nebylo už tajemstvím,
já své kolegy od Temže šampanským ...

Lit

er á r n

í

uctil

d e b u t.

Leblanc zacíná své zajímavé lícení
popisováním
své neuvedomelé
"literární« cinnosti v koutku továrny, kde
se mel vycvicit na prumyslníka.
Hle,
'kterak si uvedomil své budoucí poslání:
Psal jsem bezduvodnc, aniž jsem si ríkal: "Píši! A píši-li, neu i predpokl'Ídat, že se jednoho dne venuji spisovatelství?«
epatrná príhoda, jedna z tech, které témer vždy tkví u koe nejvážnejších událostí našeho žití, vrhla v mého ducha sve. Bylo to v Rouenu v ulici So1ferino'. V den odhalení pomníku
stava Flauberta. Pokud si vzpomínám, pršelo. Ale vzpomínka,
jsem si na toto odpuldne zachoval, je tak neurcitá!
Vidím
lou tribunu
u musea,
obklíceného
zahradou.
Vidím
u lavic, zástup pánu v cerném, mcstské autority, hosty z Paci odjinud. Slyším nejasne ohlas reci, oslavující
velkého
Ivatele. Ale ve skutecnosti uchovala má pamet zretelne pouohraz skupiny, již tvorily ctyri osoby, které pro mne nabývaií
tc tvárí polobohu.
nal jsem je z jejich knih, vždy znovu a znovu procítaných.
ted jsou zde, pred mýma ocima. Hle, všichni ctyri: Gont, ZoIa, Maupas ant a Mirbeau, ctyri obri, ctyri maršúlové,
erálové francouzského písemnictví. Dívám se na ne. Obdivuji
Když obrad sk ncil a když jsou provádeni zahradou ci mu, tocím se kolem nich. dotýkám se jich lehce, vmešuji se do
pin, které každého z nich obklopují, a naslouchám
rozhovo, sbírám rozhodující
slova, která kanou s jejich rtll. Gont1'1Všátek, Zolllv binokl, Maupassantllv
knír ... jaké námety
rování! Jaký predmet uvažování!
U takovýchto
osobností
vše 'ldivuje.
cinili až do odjezdu? Nemohl bych nc!. Ale vedel jsem,
odjedou vecerním vlakem. Ale pojedou-li vlakem, pak pau \spolccne. A pojedou-li
spolecne,
ctyri v jednom
odí, pak zbude ješte místecko pro mladícka,
který se sem
Ví jakoby nic,
a který se bude po dve a pul hodiny kochat

jejich božskou prítomností, Plán obtížný k provedení. Miij otec
nežertuje, pokud se týká nocních hodin návratu. Mám dovoleno
práve jen divadlo. A vrátím-fi se z hlavního mesta plllnocním
vlakem, prijedu až za jitra. Ech! Klíc je v mé kapse. Nikdo nic
nezvÍ. A tak jsem potají opustil otcovský dum. N,"anádraží cíhám na príchod polobohii
a stavím se po bok jejich skupiny.
Vlak z Havru zastavuje. Pred nimi je prázdné oddelenÍ. Vstupují všichni ctyri. Já jsem pátý.
Proti mne Zola Vedle Maupassant.
Pak
stav Toudouze, který vystrídal Mirbeaua.

Goncourt.

Pak

Gu-

A vlak se rozjel. Dlel jsem v soukromí palobohll. Poznám jejich myšlenky. Uslyším jejich úsudek o slavnosti, jejich tajné
mínení o l'laubertovi,
o ·Rouenu a mých krajanech! ... Samozrejme,
že nebudu mlcet.
Jako obyvatel rouenský
byl jsem
z tech, kdož castú vsedli dOl lodky a videli v zahrade v Croisset
Gustava Flauberta v županu. Ošetroval mne jeho bratr, lékar.
Ale mel j sem v zásobe úplne obzvláštní podrobnost, která mi pripadala šílene zajímavou. Žena mého lékárníka byla dcera pan!
Bo'varyové, ci spíše oné hezké ženy z okolí, které Flaubert použil co modelu pro svou hrdinku.
A používaje taktéž zpríznenosti
paní Dovaryovou, vymyslil jsem
pana Homais.«

mezi ženou svého lékárníka a
si povídku nazvanou:
"Krám

Rázem, není-liž pravda, budu s polobohy zajedno. Pohovoríme si jako literární kolegové, mající tytéž zájmy, tytéž duvody k roznícení a dojetí. Ach, má cesta nebude marná - - Beda! Události se neshodují vždy s touhami mladíku z venkova a polobozi literatury poslouchají zákonu prírody, které borí
to, co ocekáváme od fejich spolecnosti. Bylo to pri výjezdu z tunelu Svaté Kateriný, když se Maupassant
rozbrucel nevím už
nac, a kdy Zola prohlásil, že jídlo bylo jako pro prase, a kdy se
Goncourt rozkrikl:
- Prítelíckové,
doufám, že nebudete takto žvanit až do Paríže, hé? J.sem na chcípnutí. Všechny ty oslavné triky mnou vždycky praští o zem. Spím. Kdo bude tak laskav a stáhne záclonku?
Vylítl jsem, abych usporil jednomu z mých mistru tak ~prostou
práci a _. snad i v nadeji, že podekování naváže rozmluvu, po
níž jsem toužil. Nebylo podekování. Mé gesto zi'tstalo nepovšimnuto. Zoh a Maupassant žvanili o stošest. jeden si stežoval na
žaludek, druhý na hlavu. Goncourt opet vyje!. Umlkli. O ncpolobohí't chrápal. Zmcnilo' se to zde
kolik minut pozdeji jeden
v ložnici.

i

Tak se rozbily všechny mé nadeje. Zázracné dobrodružství,
které má J'redstavitost
zahlédla v tak zárivém svetle, vyústHo
v ticho a 1emnotu.
Veta po neznámých anekdotách
ze života
Flauhertova!
Ten tam rozhovor se spolucestujícími!
Kterak
zaujmout lidi, kterí spí? Jak navázat prátelství s polobohy, kterí
chrápou? Jak požádati o radu souseda? Kterak mu sverit rukopisy, které mdouvají moji kapsu?
Nebof, hle, oc šlo! Nevedomky skoro, v nedoznaném úmyslu
precísti své práce a požádat o úsudek (který mohl být jen nadšený) jsem vzal ,s sebou "Krám pana Homais« a "Strýce ženušky ve smutku«. Co ·ted pocít, kdy z je záclona spuštena? Byt
jsem i premohl strašlivý ostych, který mne tvárí v tvár mým
bl doucím kolegiim paralysoval, nemohl jsem je ted vybourit ze
~,pánku, predstavit se a ríci jim:
Hej, poslyšte, tohle nejde! Nepodnikl j sem tuto výpravu, abych
vás videl a slyšel spát. K dasu, musíme si pohovoi·it. Mám u sebe
náhodou, dva rukopisy - - Ani jsem se nehnul. Stretl jsem
je neochota.

se s horšími

prekážkami,

než
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~tomnost..A zbytek cesty ubehl ve tmách. Kousek pred Paríží se zacali
protahovat.
Naríkali. "zdychali.
Ille, nádraží. S bohem, ZoI o,
s bc,hcm Maupassante, s bohem, Goncourtc! Naše osudy nejdou
touž cestou.
Moje znamená prešlapování v továrne za bzukotu
drobných soucástek stroju. S bohe:n - - -!
Och! Jaký neblahý nocní návrat! Nepretržité
zastávky osobníha vlaku. Bedn{ príjezd za svítánÍ. l\[elancholie tajnéh'O vstupu do otcovského domu!
Jediná vzpomínka mi zbývá: zjev otcllv v okamžiku, kdy jsem
se kradl schodištem, snaže se znemožnit schodllm praskánÍ. Dvere
se náhle otevrely. Otec se vynoril v županu. l\Iá v ruce hodinky.
Sest hodin!
-

Odkud pricházíš?
Z Paríže.

... Nedovedl bych už opakovat presne, jaká slova jsme vymcnili, ani v jakém duchu se pohyboval ni,š rozhovor. Dovoluji
si pouze tvrdit, že následkem této výpravy se proti všemu ocekávání situace zmenila. Nezdálo se už, že budoucnost tovúrníka
je mi urcena s tak nezlomnau prísností.
r\. když 'O nckolik mesícll pozdeji pan l\fironc1-Pichard
prohlásil, že pochybuje a mých prllmyslnických
schopnostech,
vy~lovil 'Otec velmi souc1ný názar, že mi studium práv, v prípade,
že by se mé spisovatelské povolání neasvcdcilo, dovolí provozování svobodnéha
zamestnání,
více odpovídajícího
m.írm Z<'llíhením.
-

Tak tedy práva,

odpovedel

jsem.

Budoucne už jsem svým tužbám a zálibám rozumel. Znal
jsem své bohy a polobohy. Ovšem, nemohl jsem se honosit príliš duverTIými vztahy k tcm, do jcjichž blízkosti mne zanesl muj
vzmach mladíka z venkova ve vecer odhalení pomníku.
Ale
prece jsem vykonal v Jejich oddelení cestu z rodného mesta do
Paríže. Ale - existuje mnoha mých soudruhu v povolání, kterí
by se mohli honosit krásnejším
literárním
byt i mlceli vou, po boku Zoly, Goncourt:l
Geo

pocátkem než c.estau,
a Maupassanta?

LOl/doJl:

vzpom ínky

n are

por

táž

e.

"Mé styky s modrovousem Landrum byly velmi strucné. Predstavil nás vzájemne
cetník, zatím co se soudci radili. Byl kliden (hovorím o Landrlllll a ne o cetníku, který si neustával šc[Jo'tat: "Aby ho odsoudili - ne, nemohou ho odsoudit - -")
Lalldru sc na mne zadívá a praví: "Vidím vás v sále od zacátku procesu a táži se, kde jscm vás už videl - - -- Nechodil jste sllad pred válkou casta do "Concerts Touche«?«
Odpovcdl'l jsem,
-že jsem tam chodil dvakrát nebo trikrát
týdne: "Ach. to jsem rád,« odpovcdel Landru. "Nic není mrzuL
tejšího, než si nemoci vzpomenouti
na takové veci - -«
A
usmál se, zatím co tam nahore hlasovali soudci: »Ano!«

OTÁZKY
llasar)Tk nevyúctoval
Vážený

pane redaktore,

byl jsem na jedné Dykove schuzi, ,J.i1deDyk delal tak dlouho
narážky
na historii revolucního
fondu, až se ozval z publika
výkrik: "Jak mÍlžete volit presidentem
i:loveka, který nevyúctoval revolucní fond?« Prosím Vás, proc se na takové veci
neodpovídá?
Národní
demokraté
jdou pak z takové schÍlze
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domu a k Masarykovu
portrétu
detail: to je ten, co nevyúctoval
Král.

pribyl v jejich duši ješt\': ie
revolucní fond.

Vinohrady.

*
Budete-li chodit po SChlhích pp. Dyka, Zástery, prof. Mar
še a Pí. Kunctické, seherete, ovšem mnoho - odpustte - n
rftdu. ])ouf{ome. že nám jej nebudete všechen predkládat. T
c.o jste slyšel, melo patrnc naznacovat,
že Masaryk si pon
chal z revolucního fondu ncco pro sebe. U p. Dyka se liŽ pr
stáváme divit cemnkoliv. Tento muž, který byl kdysi básníke
se pomalu, ale jistc stává pouhým Kahánkem. Nad tím lze fa
luvut jen na nestálost
lidských vecí. Trebaže je nám styd
odpovídat
na otázky, kterými
se osobnost rázu Masarykov
podezrívá
z penežních
nekalostí,
odpovídáme
pro informa
v n8koil a zásadních bodech, aby se nemohli vymlouvat nel
formovaní, kterí se sami informovat nedovedou.
Masaryk
byl obecne
uznaným
v ti d c e m r e vol u c e
v jejím v~'vo.ii pre d sed o u N á rod n í Rad y, pre d s
d o u Z a t í I1lní V I á d y a jejím f i n a n cní m min i str e
.Ie prirozené, že pro všecky tyto své úkony potreboval pClle
.Ie trapné u,l\~\zovat, jak šíroce rozvetvená
Masarykova cin
nost za války v nekolika svetadílech,
intensivnÍ propal(ac
práce osobní i tisková, veliký štáb spolupracovníku
vyžac1
valy ,-elik~'ch nákladu.
Masaryk
sám ve »Svetové revoluci
pripomíná o techto vecech:
.Penezi
jsme nepracovali,
to jest, nepodpláceli
jsme. AI
podporoval
jsem slušné lidi, naše i cizí, když jsem se o jejich
potrebách
doyedel. To jsem delal bez lJl"ošení a diskrétne; .
pri rozeno, že v t,lk rozbourené
dobe mnozí bez vin) pri"1
do tísne.
V c d o mej
s m e myt
r i, B e n e š, S t e f á n k
h y 1
n e z á v s Ií I a
a m e r c ,k é m f o n d e.
u n i v e r s i ty byl malý (universita za
z
Ion d Ý n s k é
války se uskroviíovala),
za to jsem dostával
z nac n c šl
cástky
Z,l
své
clánky,
k tomu
osohní
pri
A m e r i c a n Ú,
takže jsem
s p c v k y s v Ý c h p r [t tel
byl zaopatren.
Dr. Beneš,
jak referováno,
hned z poUlthu prinesl do našeho "podniku«
peníze, a mel pro sebe
také dost. Štefánik mcl své príjmy - tato nezávislost dobre
púsobila na naše lidi.
A ptlsobilo dobre, že j s m e ž i II
s k r o vne;
o tom kolovaly
ruzné anekdoty
a byli mllozf,
Uefí si práli lesklejší representace.
Ale nám té 1. zv. rcprc~;entace nebylo treba, protože jsme pracovali;
v poslední dobe
~e dostavila
sama sebou. Když jsem prijel do Ameriky, kra·
j:lI1é mi prichystali
byt v prvém hotelu, vetší stálý byt se
stal potrebným
pro prijímání cetných hostí. Nám platilo: lil á1 o pen e z, m noh o m u z i k y pracovali
jsme všichni
s presvedcením
a rádi a proto jsme s t a c i I i m á lem. Ude·
laji jsme za krejcar
více,
než
rakouští
a ncmei:tí
diplomati
za statisíce:
tak
laciné
zahranlcni
propagandy
revolucní
nebylo
snad
n i k d)' - ovšem, nebudu hrát na skromného,
nebylo vllbec
mnoho politick~'ch akcí tak promyšlených.

i

i

i

i

i

Zde úce~ toho, co jsem z Ameriky
1914-15
1916
1917 (do konce
1918 (od kvetna)

dubna)
...

na akci dostal:
37.871
71.185
82.391
483.438

dol.
dol.
dol.
dol.

674.885 dol.
Za mého pobytu v Rusku prjÍJna! peníze dr. Bencš, odbac!uju asi na 300.000 dol., takže celá akce nestála ani 1 milio

~tomnost...
poškodily tolik našincll, kterí se verejné pomoci nedovolávají,
žc také v tomto smeru Váš fond vykonal dílo velmi dobré.

ru. Dolar tenkrát
dlouho mel svou predválecnou
cenu
50 Kor.). Z uvedených údaju -vidno,že
sc americké príspcvzv~ršily tcprve po vyhlášení války Amerikou.
enÍze jsou od kolonistu ceských, od slovenských
za války
ly príspevky
docela lIepatrné;
t c p r v c j a k o p l' e s in t jsem dostal 200.000 dol. od amerických
Slovákú a v tom
cást od m Ý c h zná m Ý c h A m c l i c a n U. Tyto pce a zbytky revolucního fondu ceského jsem vydal jako prcent rozlicnými dary a príspevky,
z ú c t o van Ý m i ve-

Zbý'vá mne z fondu jcšte nepatrná
cást, ke které ted pribude Váš dar; bude ho stejne užito na príspevky,
rekl bych,
rázu programového."
Když byl pred mkem vyprovokován
k verejnému
vyúctování s v é hoj 111 e n í ministr Deneš, vzpíral se mravní cit jiste
neje'n u tech, kdo práci Benešovu
oceoují a uznávají, nýbrž
i u jeho slušných odpurcú. Jak teprve stydno musí být slušným lidem, jele-Ii' o financní otázky Masarykovy
práce revolucní. Jak hrozné je, musíte-li pred nekterými
lidmi vlastne
dokazovat,
že Masaryk nešel za války za hranice zbohatnout.
Máme jedinou pochr bnost: nedopouštíme-li
se vlastne chyby,
že na takové veci vubee odpovídáme. Možná, že nejsprávnejší
odpovedí br' bylo mlcenÍ.
Z.

i II c«.

odtrhujeme v citovaných
vetách to, co každému nezaujau a rozulllnému cloveku muže naprosto jasne osvetlit finanzáklad naší osvobozenské
aklCe. Tem, kdo volají s prutreba ovšem ješte jasnc
nými intencemi po Vy úctování,
cdet, že peníze, které byly sbírány americkými
jednotlivci
korporacemi, byly dány Masarykovi
jako vudci revoluce
disposici pro revolucní práci už napred s tím, že v u b e c
ma jí být
vy ú c t o v á n y. Bylo to stanoveno
z docli dllvodú a vedome
napred, ježto bylo samozrejmé,
že
šina penez bude musit být vydána bez potvrzenek
o príjmu
du\'odu osobních i taktických,
jak jsou dány proste revoi. Mnozí pracovníci v naší revoluci byli prece sledováni
a
ženi rakouský'mi špicly, jejich styky mohly být snadno
trolovány, potvrzenky
a zápisy stávaly sc dokumenty, jichž
10 být zncužito . .J e samozrejmé,
že není-li potvrzenek,
neže být ani nijakého
rádného vyúctování.
Masaryk ve Švýr ku a v Angli, jak se vc »Sve(.ové revoluci" zmiouje, mel
ezrcní, že nejen byly cineny úklady o jeho život, nýbrž
é pokusy o odcizení písemností.
Už v predmluve k »Svetové
oluci« se dotýká techto vecí, které se musí také vztahovat
zápisy financní:
Bylo venku tolik práce, že jscm si nemohl psát úplllÝ de; zapisoval jsem jen strucné poznáml,y,
pravidlem
jen hea jména, t a k é z o b a v y, aby
to n e pad 10 do n eá tel s k Ý c hru
k o u. M u s i I j sem
být
pri p r den, že se
mi
mé
písemnosti
ztratí
(pokus
ukradení se sta!), a nes mel
j sem
k o m pro m i t 0t o s o b, s nim i ž j sem
s e stý k a I. Pro tom
ne
mém u d n c s v I a st n í p o zná m k y n e j SoO u vše e ha sny,
a mnohý detail odpadl
také proto. Zápisky
Rusku a dokumenty,
ac uschovány,
po mém odjezdu byly
átrány a úredne (?) zabrány.«
res to Masaryk podal vlastne vyúctování
zvláš'te toho, co
zbylo z onech revolucních
fondu americki'ch.
Ciní tak
dopise. adresovaném
predsedovi
Národního
Sdružení
Raeeitherovi v Clevelande, v dopisc, ,který byl zacátkem roku
také publikován. Otiskujemc
jej, aby ti, kdo se nedoveinformovat sami, meli i tento dokument po ruce:
Palic predsedo, srdecne Vám dekuju za projev Národního
užení v Amcrice ....
ekuju zároven za dar milionu korun. Pri té príležitosti mohu
s uznáním sdelit, že zbytek fondu revolucního, který jsem
rivezl do Prahy, vclmi mne prišel vhod. V prvé dobe reIiky hylo penez po(rebí na nekteré osvedcené
a nove vznicí instituce; lc tomu práve jsem užil amerických
penez,
é jscm dostával od Sdružení,
oel Slovákú a také od svých
nícll prátel,
Americanu.
Podle približného
úctu vydal
takto -

i

1919

· 20

1920

· 80

1921

· 4

mil. kor.
mil. kor.
mil. kol'.

15 mil. kol'.

tšina techto penez byla dána verejne, zprávy byly v li; vedle toho byly obnosy ciste soukromé. Válka a prevrat

Proc pan senátor I{lofác ...
Vážený

pane redaktore!

Otázka:
Pokud p. se;]. Klofáce znám, mám dojem cestného
necestnosti býti vinen nemuže (pres to, že vinen byl
muže. Že
a jest) ani v oné choulostivé veci Stríbrného (která ovšem »eti
nepridá«, jak sám Klofác prolílásil v dohe brncnského sjezdu)
plyne, že vše sdelil osobne a prímo rodine p. Stríbrného. Proc
však scn. Klofác si výslovne vyžádal na p. prof. Trýbovi, aby
onen dopis antedatoval?
Tato otázka stále se vrací a není odrovedi!

i

Doufám,
Predem

že vcnujete

této »velké malickosti«

pozornost.

dckuj i za vysvetlenÍ.
V dokonalé

úctc
Miroslav

Siupavský,
iust,.

Brno dne 23. kvctna.
Pri nejlepší vuli nemužemc Vám to vysvetlit. Na mou duši,
ncvÍme to. Pan senátor Klofác není naším bratrem ani nechodí
se nám sverovat se svými tajems.tvími.

,
POZNAMKY
Nivelisace. Na své lidi má národní demokracie P1"1praveno nekolik strašákt"l. Tak na pr. jedny straší r e ai s m e m. Jiste že poctiv~' národní demokrat, než usne
nad sV~'m »Národem«. podívá se porádne po celém
pokoji, není-li nekde schována nejaká buií.ka realistická. r\le n;lrodn í demokracie má více takov}'Ch straš;Í !< li a proto hez závisti snese, když »realismem« straší
lidi i p. po sl. Stríhrn.'-. Národní demokracie straší své
lidi také n i vel i s a c í. Toto strašení »nivelisací« má
dve základní podohy. ] sou tak strašeni státní zamestnanci. hlavne vyšších kategorií. 1 áže se jim: hrozí
vám nivelisace; vy zajdete, zakrní te pri skrovn)'ch
platech, zatím co ti druzí. menší se budou míti dobre;
proto jest nutno tem menším ubrat a tem vetším pridat. Druhá podoba nivelisace jest namírena proti socialismu, nebot ten - dle ucení národne demokratiJ
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~tomnOsL
ckého - jest praptlvod nivelisace. Dle tohoto ucení
znamená nivelisace, že všichni lidé socialisty budou
namackáni do jednoho kadlubu, címž vznikne šedá masa bez chuti, bez zápachu, bez vtme. A z této hmoty
budou socialisté - držíce se zásad nivelisace - delat jednoho cloveka po druhém, jednoho jako druhého.
Ne vynikajícího, ne podprumerného.
Neštastne prumerného. Takto vyložená nivelisace znamená pro národního demokrata konec života. Konec lidí nadaných,
konec lidí dobre situovaných. Nic jiného nebude, než
šed lidí znivelisovaných. Jeden jako druhS'. - Podívejme se, jak tato strana si pocíná proti nivelisaci tam,
kde je svrchovaným pánem, totiž ve vnitrním stranickém ,živote. Mel by už dnes hezky velkou práci ten,
kdo by chtel sestaviti jména tech, kterí se rozešli s národní demokracií. Jsou to jména zakladateh'i, spoluzakladatell't strany, jména tvtlrcll programu sociálního,
kulturního. V poslední dobe zasila národní demokracie
zase jednu bouri. Hurá proti l\lasarykovi! A zase objevují se v novinách jména tech, kterí vystupují z národní demokracie, protože není možno v ní dýchat.
Jsou to jména dobr)'ch, známých lidí, jména, která
mají dobr)' zvuk v širším ci menším okruhu. Ale nikdy
si nepoloží nikdo v národní demokracii otázku, proc
že tito lidé vystupují. Usmevav)' národní demokrat se
spokojí s vysvetlením, že mají švakra v kabinetní kancelári nebo že je najal Masaryk nebo Ueneš, aby vystoupili a delali strane ostudu. Hezk)' kousek elity ná~
roda mela kdysi mezi sebou národní demokracie.
Z toho zbyly již jen trosky. Národní demokracie hezky
n i vel i s u j e. Provádí dekapitaci. Snad p. Sís a Hlavácek mají strach z techto lidí, kterí vidí dál, než za
roh Llitzowovy ulice. Proto jen vítají jejich odchod.
Kde' je za nc náhrada? Tu se utešují, že tyto lidi,
kterí neco pro stát chteli udelat v této strane, kterí
neco znamenali, nahradí ulice, ulice nejhorší, jakou si
možno v ceském živote predstavit, masa šed)Th, kterí
verí každé pitomosti. Mtlžeme si predsta\'iti vetší nivelisaci, než jest ta, kterou v posledních letech provedla
ve svých radách národní demokracie? Je vetší nivelisace než zfašisovfmí? Strana se definitivne zrekla kvality, aby se pokusila ji nahraditi kvantitou, která se dá
chytiti na velké litery »N ároda«. Pri tom není ani jisto,
K. T.
zda tento pokus se zdarí.

FEUILLETON

tyto slmtecnosti dosti zretelne. Ceský fašista je clovek, jež
svých soukromých
st'rastí ciní verejný problém, a žádá napr:
vení osobního trápení politiclwu mocí.

t.
V malém meste žil kdysi obzwník a ten mel dcem, je:: SI
nazývala Katerina. V pomerne mladém vekz~ ucinila si Katdi,",
známost s israelským studujícím mediciny. Obuvník
jeho 1Il~1lžellw Pf'áli tormtto pomeru. Podporovali
chudého jinocha vt
st1tdiích a tešili se nadejí, že je/ich dcera bude manželkou lékarovou.

i

Avšak onen studenl byl bídník. Dostlldovav, oženil se s bohalou dívkou. Katerina zklamóina jsouc ve svých nadejích proj;adla velikému žalu a stala se poštovní úrednicí.
Obuvní/l pak usoudil, že všichni židé jsou verolomníci a Id
/'údvodni a proto dal se mezi fašisty, aby pomohl zlomili 1/10
židovstva.
2.
Byl kdysi pán, jenž hodlal vyslaveti si vílu. Prál si, aby jeho
domek vynilwl krásou, a zejména se kochal v predstavách,
vila b1~de mít trojdílná okna.

i

Ale referent ve slavebním
úrade, jehO'ž úkolem bylo dbáti,
aby mesto melO' milý a vkusný vzhled, byl onoho dne, kdy mlj
rozhodovati o stavebním plánu oné vily ve špatné nálade. PraVí/
,'>onure: »Vida ho! Zachtelo se ml~ trojdílných
oken! Pomalu'
Já jsem úrad a mne príslltší rozhodnouti,
jaká okna budou.
A pravím: Trojdílných
oken nebude. A dost!«
Pán se zarmoutil, lldyž dostalo se 1nl~ o tech olmech úredního
vyrozlt1J1ení. Obcházel zasmušile stavební místo a uvažoval, co
má podniknouti.
vstoupil mezi fa'šisty, nebot 1tveril, že zdvill.
nOH verejnou
mordlku.

I

3·
Jistý snaživý advokát velmi tOzt5il proslaviti
svoje
v politice. Ale politicllá strcma, ve které pracoval, dala jeli
jméno a.5 na poslední místo na kandidátní
listine,
onen advokát krome hloupých recí niceho nesvede.

I

l'ozzlobil se onen advokdt a šel mezi fašisty, kdež hodlá
brojili proli zlorácl1"tm tak dlouho, dokud mandát1~ nedostane.

4·
Byl jednou jeden slavný zPevák. Záhy svým umením vzbudil
j,ozornost v cizine. Pl~ijal místo u jednoho vídel1sllého divadla
a. zmenil svO'je cesllé jméno v nemecké. Sláma, ztrácel hlas a
zanedlouho bylo se mu vrátiti do vlasti, aby se zde troskami
svého umení živil.
Zpevák nehodlal si pripustiti myšlellku, že jeho umení zchát.
,alo. Ale naopak byl presvedcen, že jej umelecká správa divlUlla
1ltiskuje.
Proto vstoupil mezi fašisly,
rcha'bilituje jeho umení.

nebot

doufál, že politický

prevrr1t

s·
Septimius:

Povídky

O

fašistech.

MlIsíme
o tom,
nekterí
lidé jiným
jsou
již pri nejprve
narození vyslovz'ti
predurcenitheorN
k tomtl,
aby žebyli
fašisty,
osud velí, aby se ndsledkem nekterých události, které se prihodí
v jejich žívol!" fašisty stali. Nekol-ik povídell ze života osvetlí
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A pak b:yl jeden profesor.
Ten jednoho dne promluvil takto k své manželce: »Milá man.
žellw! Kdož by se nepohoršil? Jsem laková ucená hlava a mám
se spokojiti s tím, že vyucuj'i žactvo a špatným žáhlln posílám
censury, zatím co jiný byl také jenom profesorem a; ted je pre.
sidentem republiky ...
«

Pet posic dr. Kramáre

A"acežmanželka odpovedela:
»Máš frravdu. Co jiní doved01~,
bys dokázal. Tah} b'ych dovedla dávati na Hrade caj. Dnes
á~·é prohlížela jsem módní casopis a nalezla jsem obrázek veIlího šafl~, v ncmž b),ch zajisté se líbila zástupcl1m cizích
OC/lOstí.
Podívej se: Hedvábná roba, barvy tmave ocelové; tahle voláll, výstrih nepríliš hluboký ... «

IJ'

,Ouha!« prerušil ji c1lOf, »nejprve

musím se dá:ti mezi fašisty.«

6.
Alaiý IIlllžík, dolíclwvaté tváre stál u dverí a taHo hovoril:
ekoupili byste uhlí? Dodávám uhlí v pytlech i na· htry. Mám
brikety,
uhlí hornoslezské,
plynové. Nesklade antracit,
rebujete? Aha! To me zase pomluviliJ. Pravda, já byl v roce)
ato!lláctémv ministerstvn'
zásobování. Ale není pravda, že
III prodával úrední l~hlí pod ruk011. To je docela jinak.
Já
III jim na všelicos Prišel a oni me pall pronásledova!li soudem.
aková pan!~je II nás h~mpáma. Ale my, fašisti, jim to ted
OV/l(fllle
H krku ... «

i

i

i

7·

8.
technik. Postavy byl nepatrné a nohou
k:Í'ch.Jeho oblicej byl trudovitý. Jindrich netešil se populame.i devcaty a to jej hnetlo více, než si dovedeme pomysliti.
le nedovedl si pripustiti, že by vynikal tak nepatrnými
Sám sobe ríkal, že dívky jsou pošetilé a jednoho
dOllcek rOZlmm, objeví jeho skryté krásy.

presidenta.

}dátivé chl1ze s ptacím výrazem v obliceji. Ihned stal se koristí
bezmocného hnevl/. Náhodou visela v téže výHadní skríni fotografie presidenta republiky. Tlt spatriv zaržál Jindrich a zaskuhral tato slova plná iedl~: »Vida ho ... na koníckH si jezdí ...
áno, to verím ... V jezdeckých
botickách
chodí a ostn~hami
brinká ... Také b),chom dovedli delat šViháky ... Ale když jsi
demohat,
tak nos perka. Tak jest ... Neslllší se v této vážné
dobe dbát tolik na úpravnost ... «
Tak vstoupil Jindrich tnezi fašisty.

9.
GI/sta, petadvacetiletý
mladík, byl odsouzen pro krádež pivních trubell. Od té doby nemohl dostati práci, Tak bylo se ml~
nalZdarbuh potulovati
mezi nezamestnanými.
Než jest známa,
Dbají toho, aby
že fašisté se velmi zasloužili O' nezamestnané.
lwždý schopný muž prišel k své výžive. Tall zavolali si jednoho
dne Gl~Stu, ozbrojili jej boxerem a pravili: »Pújdeš navštevovadi schuze nál'odní strany prálce a: tam bl~deš Pltsobiti podle
našeho hesla »Proti ideji ideu!" Obdržíš dvacet kontn. Tak my
se staráme
nezamestnané.
Nebot ona dvacetíkoruna
je hlCJIVní
soucástí vel1lého plán1t, kterým hodláme rozrešiti všecllY sociální
pl·oblémy. Onen plán nazývá se Carta del lavore piccola. A blaho
vlasti jest naším nejvyšším
zálionem.«
O'

Starší pán psal již od svých studentských
let básne. Tešil se,
jednoho dne bude mu sláva údelem. Doufal, že ješte za jehl)
ota odhalí pametní deskn lia .ieho l'odném dome a nejaký
promluví slavnostní rec hlasem, ve kterém chvejí se slzy
jetí. Nicméne sestárl a hlava jeho olysala. Jeho básne vycháy v jakýchsi casopisech
bez povšímnutí. Z toho uso·udil onen
.7e národ se octl na scestí. A tak nezbylo 111 U, než doufati,
fašistická diktatura prinutí obecenstvo císti jeho básne.

y.

pri volbe

pudne,

t1110hodne ll1'ácel Jindrich ulicí, naplnen jsa optimistickou
stavol~o své 1lr&se. Tu· prišlo mu zahledeti se na svf~j zjev,
obrážel se ve výkladní skrini. Uvidel nepatrného mužíka,

ro.
Eyl jeden

tlustý

hoch a ten se jmenoval

Jan byl chytrý hoch a dosti ltcellÝ. Miloval
a psal obratne clá'lky o živote verejném.

Jan .
krásné písemnictví

Jednoho dne zamyslil se lal1 a takto il sobe promllwil:
»Je
pravda, že jsem jinoch inteligentní a casem pekne píši. Ale cO'
je ta všeclw platno? Tech, kterí pekne píší, je v této zemi dost
a -dost. A prece Já bych rád už jednou
nasnému místu."

prišel

k nejakému

vý-

I rozhlédl se kolem dokola pátraje, kde by [Iylo shromáždište
nejhloupejších
lMí. Usoudil, že mohli by to být fašisté. Zaradoval se a frravil: »Zde bych mohl nalézti slušn01~ obživu.«
Pall prijal

místo

mezi fašisty.
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o samostatnost sokolské soustavy.
"ážený

pane redaktore,

jstm povinen podekovati sokolskému pracovníku J. Pelikánovi
za potvrzení mé poznámky o podobnosti turnérského
a sokolského postupu. Tvrdil jsem, že Obec Sokolská zacala a dosud zacíná propagaci atletiky závody; p. Pelikán doložil k tomu historii sokolských závodu,
aby pravda byla i vecne dokázána.
V ostatních vecech mne odporoval, snad cástecne nedorozumením. Rád bych, aby vec byla jasná, ponevadž není tak lehce prístupJla neinformovaným
ctenárúm, jak se idá.
). Nemluvil jsem {) nesprávnosti.
("Není (závodení) postupem
nesprávným', i tak se mLlžc jít ku predu.«) Myslil jsem jen, že
Obec Sokolská, jestliže chce doporucovati
prostý t'elocvik, t. j.
lehkou atletiku, a bojí se pri tom závodnických
vÝstrelkú, nemela by zacínat se IsportovnÍIT1 závodením, nýbrž s massovým výcvikem.
2. Hesla, doporucoválJí
i statistika jsou hezké veci, co však
pra-xe? Cvicí se na koupených (vicištích?
[ lidé pozoruj ící pomery z mesta mohou pozorovati, jak starší bratrí zarážejí pokrok v jednotách. (CI. p. Erbena v jednom z pos!. císel Cvicitele.)
Jediným skutecným dLlkazem bývaj í pro sokolské pracovníky sokolW clenové sportovních
spolkú. Ale jakým právem?
a pr.
autor cJ. Prostý telocvik v Sokole (Lid.
oviny 22. X. 1926)
uvádí 17 cvicencú brnenských
jednot,
úspešných závodníku,
z nichž však J..1. nejlepších je cleny sportovních klubu. 11áme se
snad prít, kdo jim poskytl víc, zda klub ci jednota?
Pokud je
znám, sotva by se vyslovili ve prospech své jednoty. (Vždyf je
to táž jednota, která vyloucila lektora Vojtu pro hlásání abstincntismu.)
Nepopírám však, že v Praze a v Brne se pomery
cbracejí k lepšímu, ovšem zasluhou svobodomyslných
clen LI, nikoliv' zásluhou ústredí. Také v ojedinelých venkovských
jednotách vynorují se lidé, znamenaj ící lepši budoucnost. Do takového
Hodonína, kde se ani náradí nesmelo vynést na dvur (cvicištc!),
tím ménc tam cvicit telocvik prostý, prišel prof. Švirk a nec'Oi
povstalo! O pravých venkovských pomerech, dnes ješte ve vet'šinel, uvádím slo,v~ p. uc. Hrdiny z Boretic na Morave, známého
svými pedagogickými
pokusy v moderní telesné výchove: "Vesnice považuje každý telocvicný spolek za politický. A Sokolovny
a Orlovny? At neklamou! Kino, zábavy, divadla. T to má svou
ci hrou stránku výchovnou, ale je to' jen cástecná cinnost. Telocvicné spolky zarizují hostince, proto zbývá málo casu na telocvik. Pri svých obchuzkách hlavne nabádal jsem Sokol k nacvicování her a zrizování hríŠt. Odpovelf: Až vyplatíme dluhy,
koupíme
náradí,
teprve potom
koupí se pomLlcky ke hrám.
V okolí bylo zrízeno jen jedno hríŠte. Když pak jsem mel vést
nacvicování her v okrsku sokolském - podle ustanovení župního l1c-lcc1níka- bylo mi vytknuto, že nesokol nernuže ucit sokoly.« Tolik, aby p. Pelikán ne poléhal na referáty posí1;1I1é do
TYl'šova domu. Nejsem však škarohlídem.
Sokolstvo má své

Demly'. Vykoupily, Svobody. Ti dok~-lží V' duševní i telesné výchove víc než 111noho recníku a nácclníkLI. Veríme všichni v budoucnost Sokola.
3· Otázka

soustavy jest zvláš[ nejasná. Prednc bych upozornil
Pelikána, který 'praví, že I a rozdíl od sokolského cvicitelevychovatele je turnérský cvicitel jcn turnérem, na nepravdivost
tt'hoto výroku. Turnérské hnutí vzniklo z národního obrozeni a
považuje za svúj nejvyšší cíl výchovu národa. Jest dobrc že p.
Pelikán klade duraz na v)'chovu, neboe telocvicná soustava mLlže
být posuzována s dvojího hlediska:
lékarského
a vychovatel-

r.
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ského. (Ideální stanovisko by vzniklo spojením obou.) Podle pr1
ního stanoviska se soustava skládá z telocvicných prvkLI t. j. cvi
kLI puvodním zpúsobem provedených.
Na pr. cvicení nárado
spojená s urcitými prostocviky
a úkoly jsou prvky sousta
J ahnovy, prostná cvicení rytmická s cviky na originálním ni
radí jsou prvky soustavy švédské, stupnovaná cvicení prerušovaná závody jsou prvky soustavy angloamerické.
Podotýká
znovu, že zde není žádné Tyršovy soustavy, nebo rekncme y
stému, ponevadž rád uznávám, že se tak lépe vyjádrí jednostr~
nost lékarského rozdelení. Že Tyrš má cviky jinak serazeny
cd.uvodnelly než J ahn, o tom jsem nepochyboval. Jev tom vš
neco PLlvodního? Vždyt kolik let delí Základy telocviku od Den
tsche Turnkunst!
i'l'Iusili bychom srovnávati nemecké publik
z let šedesátých s Tyršem, abychom videli, že Nemci byli prá
tam, kde on byl. Základy a prvky zustanou vždy stejné, a tím
ar:i systém nezrneni! V Anglii training, ve Švédsku gymnastika,
zde umelé cviky za vojenského vedení.
O soustave tedy budeme mluvit jen tehdy, když pripojíme ocenení pedagogické.
Súustava angloamerická
vychovává silné je
dince, soustava švédská naopak má krome pLlsobení estetického
velmi malý nárok ua název soustavy ve smyslu pedagogickém;
(Takové jsou aspon mé dojmy.) Co systém Jahnuv? Ten md
žeme bez rozpakLI nazvat púvodní soustavou. Zavedl vojensk
organisaci, mravní i telesnou kázeií, cvicení v družstvech a vet
ších útvarech, hromadná vystoupení podle pruských vojenský
zrízení - cím prispcl Tyrš? Bratrstvím,
demokracií, svobodOll
názoru.
azval jsem to novým duchem, mentalitou, ponevadí
nemohu nazvati soustavou. Jeto
neco zcela ceského, jest t
jen duch, ponevadž se tím nemení pedagogické formy. Jahnovy
jeho vojenskost.
A kdybychom pripustil i, že zde jest puvod
výchova, nezapomenme,
že mluvíme o telesné výchove. Systém
Elí'tže být bez výchovy duševní, tato však nemLIže bez systému
tvorit soustavy. Proto práve jest pochybná existence soustavy
švédské po této stránce, ponevadž velká cást švédských jednot
má turnérskou
kázeií. U nás k tomu ješte pristupuje napros
lIeoriginálnost
fysická. Na tu kladu hlavní váhu. vývoj kultury
naznacuje, že duševnc se každý národ obrátí na své vlastní pole,
aspoll bychom si toho práli, a tak ze soustav budou toliko telocvicné systémy mít svetový význam. Vodítkem nám mllže být
jen ceská Tyršova idea, ne jeho neexistující
soustava.
Bohdan

NOVÉ

Chudoba.

KNIHY

Mam ice Dekobm: Budeš
kl/rltsaJluu.
Preložil Jaromír lIer
l11an. Nakladatelství
Kropác a Kucharský, Praha. Cena Kc IS',
v puvodní vazbe Kc 25'-. Autor Madony spacích VOZI~ a Znave.
llého srdce podává knihu e~sayí o lásce; mluví O lásky zrozeDl,
O lásce prodejné, u umeni kurtisany,
o její strategii zarízení, za·
svecení do lásky. Provádi ctel1áre pHbytky kurtisan, jejich zári·
vým a bídným životem, vysmívá se mešfáckému rozumovému
manželství.
Ctyri povídky o kurtisanách
dopliíují pLlvabnou,
pckne vypravenou knížku.

Dr. los. Kralochvil:
Medilace vekr1. Dejinný vývoj filosofi
ckého myšlení. Díl T. Filosofie staroveká. Nákladem firmy Barvic a Novotný, Brno. 2)8 stran Kc 30.-. Dejiny filosofie obohacují nejen naše myšlení poklady minulosti, nýbrž též ucí ná
v prítomnost,i a ochmnují
stejne pred lehkoverností
jako p'
uprí1išner.ou pochybností.
Tomuto
dvojímu
úkolu hledí prá
vyhoveti spis univ. c1oc. dra. J os. Kratochvíla.
Díl 1. této filosofické trilogie podává dejinný nástin filosofie orientální a fi~
sofie recko-rimské,

