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zmeniti tímto smerem.
ve spojování strany se stranou panuje tradice, a jak dnes veci stojí, mají dosud
i socialisté i katolíci blíže k agrárníkLlm než k sobe
navzájem. ZdLlraúíovali jsme sami, jaká propast je
mezi socialisty a katolíky, a ptali jsme se jen, bylo-li
treba, aby byla tak široká a hluboká. Naše epištola
mela spíše ráz kázání do minulosti: ukazovalo se v ní,
Náš lictví
výklad
o
pomeru
pokrokového
tábora
ke
katoa o možnosti socialisticko-katolické
koalice
že boj proti katolicismu je jednou z prícin dnešní bezstal se thematem živé diskuse v orgánech politických
moci levice. Není houby, která by mohla smazati vážstran. Tato pozornost ukazuje, že na více než jedné
né a na svetovém názoru založené rozdíly mezi sociastrane se cítí, kterak v mnohém ohledu je nevýhodno,
listy a katolíky. Ale nejde o totožnost, jde jen o schopm{He-1ise jedna strana pokládati za nezbytnou soucást
nost koalice. Mohou-li socialisté jíti do spolecenství
všech vládních vetšin. Všechny ceskoslovenské strany
s agrárníky a národními demokraty, mohou nepochyhhyly už nejakou dobu mimo vlidní vetšinu; jen agrární
ne se spojiti i s katolíky. V nekterých vecech jsou bližstrana sedela až dosud v každé, a nezmení-li se mnohé,
ší onem, v nekter)'ch temto. Nikdo nesmí ovšem verit,
hude ješte :.1louho v každé sedet. Kde všechny strany
že katolíci opustí dnešní vládní vetšinu, ve které se
mimo jednu jdou na nejakou dobu z vlády ven, tam
jim zatím zcela dobre darí a 0:.1níž mnohé ocekávají,
ovšem se vliv této jediné vecne vládní strany zretelne
a pLljdou hledat spojení se socialisty. Dnešní koalice
prosadí v zákonodárství i v administrative. Behem do- se rozejde teprve, až se vyžije. Pak bude nutno hledat
hy mLlžese toho nashromáždit tolik, že by se další trvákoalici novou, a bude jen vecí úcelnosti, s kým a proti
ní vlivu této strany ukázalo nežádoucím. Agrární strakomu ji utvorit: zda s o agrárníky nebo bez nich. Jestna zcela prirozene stará se hlavne o agrární zájmy;
liže je však možno, že }~dnou budou vážné duvody
ponevadž tato strana byla až dosud vž:.1y ve vláde a pro to, aby vládní vetšina jedenkráte byla utvorena bez
ostatní ne vždy, byly leckdy agrární zájmy pov)'šeny
agrárníkll, pak je nutno už dnes navykat mysli na
nad zájmy jiné. Agrární strana nikterak se netají tím,
možnost té koalice, o níž jsme se zmínili. Je treba zvyže žádá privilegované postavení pro zájmy, jež zastukati té myšlence, že je možno spojit se s katolíky jako
puje. Ústrední její orgán napsal pred rokem zcela
s každou jinou stranou, a odstranit náladu, která tomu
otevrene:
dosud brání. Že koalice katolíkLl se socialisty není
možna na programu, který by vyhovoval výbojné»Jest nejvyšší cas, abychom se vrátíli ke své podstate mu
katolictví, a že do takové koalice nikdo nesmí prijít
k zemedelství. '. Vybavme se konecne z myšlení liberalistis
plánem
konfesijních škol, je ovšem samozrejmo, a kackého a socialist1Íckého. To bylo posedlé prumyslovými protolíci sami to také vedí. Oc se dnes pokoušejí, mohou
blémy. Nemeli jsme dost odvahy vyslovit pravdu: zemedel:;e pokoušet jen ve vláde pravice. Ale i oni mají vedle
ství je základem státu, zemedelství musí být všude na prvmaximálního i minimální program, a není to vubec
ním míste. Všechno státní hospodárství musí dbát na prv·
tak dlouho, co chodí s programem maximálním.
ním míste zemedelství. Nikoliv parita zemedelství a prumy»Venkov« ovšem promluvilo
thematu socialistickoslu, ale ve všem a všude nejprve zemedelství a teprve na
druhém míste prumysl.«
katolické vetšiny jako vousatý starec, kterého vyrušuje
detské skotacení, a oznacil ten nápad za anarchii, jak
To je veru dosti zretelná rec. Tomuto hlasu propujoznacuje vubec všechny nápady, které jdou proti srsti
cl1je mohutnost politická moc agrární strany, jež je agrární strane. Behem jednoho týdne ukázala se dokodnes nejven politickou mocí v tomto státe. PLljde-li
nale dvojklannost ctihodného jazyka tohoto orgánu:
jednoho dne v nem cteme poucení, oplývající veškerou
St nejakou dobu tímto smerem dále, mohlo by se státi.
státnickou moudrostí, že i socialisté musí zvyknouti na
že jednou by naše zákonodárství vypadalo tak, jakobymyšlenku. že v tomto státe muže se každá strana
chom byli 'tak agrárním státem, jako treba Bulharsko.
octnout v oposici; jiného dne však pozoru jeme, že
Pak bude treha vzíti do ochrany i zájmy jiné, nebot
I:ejsme Bulharskem. Z tohoto dLlvodu i ze zkušenosti,
»Venkov«, jenž byl pred tím tak moudrý, odbývá nápad, že by také agrárníci mohli h),t jednou v oposici,
jakou ci te sobeckou v)'hodu poskytuje agrární _strane
nepretržit), vliv na administrativu, ukázalo se v diskusi
jako projev anarchistické duše. Tedy skrze všechny
o sncialisticko-katolické koalici, že ostatní strany si obruce, které nám »\'enkov« nastrcí, prece jen skákat
nebudeme: mohou-li všechny strany hýt jednou mimo
prejí, aby hylo postaráno, aby ani agrární strom nerostl do nebe. Nemýlím-li se, zabarvilo toto prání dovláclu. mohou b),t mimo ni i agrárníci, ponevadž ani
cela zretelne i tón clánkLl v katolických listech.
(mi nej. ou nic jiného než strana; a není-li anarchií,
když nejsou socialisté ve vláde, nehylo by jí ani, kdyby
Je pochopitelno, že tak starí neprátelé jako socialisté
a katolíci nemohou si najednou padnout do nárucí a ve vláde nebyli agrárníci. Žádná strana nesmí si vyvlastže se vyjadrují o tom námetu jen velmi opatrne, OZI1:-l- i'iovat stf1t pro 8,ebe. »Venkov« píše: »Rozkladná intecl1jíce jej hud za »hudbu budoucnosti« nebo za ,>c1i- ligence neuvažuje, jak je absurdním nápad, vylouciti
zemedelce, nejvetší a nejdll1ežitejší v. stvu obyvatel,kusi povahy zatím jen akac1emické«. Neprišlo nám
st v;]" ze správy státu.« Pochybuji, že by zemedelci veovšem ani na mysl, ž'e by se veci u nás mohly pres noc
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likostí a dlIležitostí nejak ohromne prevyšovali delníky;
je mezi nimi asi rovnost i v té velikosti i duležitosti.
Mohl by tedy nekterý socialistický list dnes, kdy socialisté nejsou ve vláde, stejným právem napsati: »Rozkladní agrárníci neuvažují, jak je absurdním nápad
vylouciti delníky, nejvetší a nejduležitejší vrstvu oby··
vatelstva, ze správy státu.« Prijímáme agrární státovedu, která je lita v proudech na naše temeno, znacne
skepticky. Je to moudrost politicky sytého.
Je tomu asi rok, co p. ministerský predseda Švehla
promluvilo tom znamenitém politickém zisku pro stát,
je-li v nem možnost nekolika vetšin, které se mohou
strídati; jen to zarucuje prý normální vj"voj. To pravil
pri té príležitosti, když stará všenárodní vetšina byla
vystrídávána novou cesko-nemeckou vetšinou. Je-li prospechem pro stát, že jsou v nem možny dve vetšiny,
je ovšem ješte vetším prospechem, jsou-li v nem možny
vetšiny tri, i když v jedné z tech vetšin by agrárníci
nebyli zastoupeni. A stará-li se nekdo o možnost nové
politické vetšiny, není ovšem anarchista, nýbrž docela
rozumný demokrat. Agrární
mudroveda
je zrejme
znešvarena sobeckými pocity. Mohli-li z vlády docela
klidne býti vylouceni delníci, není treba delati ani o tón
vetší rámus, kdyby náhodou byli z vlády vylouceni
agrárníci. Státu .jsou sedláci i delníci stejne milí.
Myslíme, že vecná vládnost a$Tární strany je v prvé
rade osobním dílem Švehlovým. Je-li v tomto státe
muž, který 'hyl zrozen k tomu, aby byl ve vláde, ne
v oposici, je to zejména p. Švehla. Jeho nadání je založeno positivne, a patrne si nedovede sám sebe v oposici ani predstaviti. Jednou se mluvilo v politické spolecnosti, co by asi delal Švehla, kdyby se octl v oposici.
Jeden poli,ticky velmi vyzkoušenÝ ministr odpovedel:
»Sprostredkoval by asi mezi vládními stranami.« Idea
videt Švehlu v oposici zdá se dnes ovšem dosti absurdní, a muže se to vllbec prihoditi jen tehdy, najde-li se nekde muž, schopný celiti politické obratnosti
Švehlove a sestaviti mu pred ocima nejakou jinou vetšinu, než jaké on si preje. Což je pro každého muže
náramne težký podnik a zlá konkurence. Ale je možno, že prijde doba, kdy bude nutno trochu odbourat
agrární zákonodárství nebo prerušit a omezit vliv této
strany na administrativu.
Taková vec by ovšem nemohla být vykonána vetšinou, ve které by sedeli agrárníci. Je tedy docela moudré pamatovati s nejakou vetšinou i na tuto príležitost, a není to docela žádná
anarchie. Žádná vláda s agrární úcastí nemohla by ani
provádet na pr. celní unii s J ugoslavií. Tento stát musí
být pripraven na všechny prípady, a socialisté neciní
moudre, svazují-li se dogmaty, která jim zabranují vyhledávati volne spojence podle cíle práve aktuelního.
Pokud se ješte té anarchisticnosti týká : zajisté, agrárníci chovají se zatím státotvorne (rada výjimek by
ovšem mohla býti uvedena). Ale dokud mohou jistým
právem stotožnovat sebe jako stálého clena všech vlád
se státem, nebudiž prehlédnuto, že loyálností a státotvorností obstarávají svuj vlastní obchod. S definitivním úsudkem o povaze agrární státotvornosti
treba
pockati do té chvíle, kdy snad octne se tato strana
v oposici. Teprve pak, až nebudou pracovat prímo pro
sebe, pracujíce pro stát, složí jejich státotvornost
objektivní zkoušku zralosti. Že se už dnes tato strana nevalne stará o zájem státu, je-li ona nebo nejaký její
znamenitý clen podrážden, je patrno z castých a dosti
impertinentnÍch výpadu agrárního tisku proti zahra674
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nicnímu ministru. Takové výpady by se ovšem daleko
spíše hodily pro oposicní nejaký orgán než pro orgán
ministerského
predsedy. Vzpomínáme
také, kterak
tehdy, když Masaryk rekl nekolik slov o pozemkové
refprme, které nešly agrární strane pod vousy p. Vraného, objevil se v agrárním tisku trubac, který troubil
z plných plic: dále od hradu, dále. Máme všechny príciny domnívati se, že agrární strana dovede býti práve
tak bezohlednou jako každá jiná strana.
Úhrnem receno, smysl socialisticko-katolické vetšiny by byl v tom, postara'ti se, aby ani agrární strom
nerostl do nebe. Nikdo nemllže ríci, že neprijde jednou chvíle takové nutnosti.
Pokud se tj"ká katolické stránky této otázky, treba
ríci toto: je ovšem nutno bojovati proti klerikalismu,
stejne nutno, jako proti rozpínavosti
kterékoliv jiné
organisace; ale nesmí se ztotožnovati tento boj s bojem
proti katolicismu vubec. Myslím, že až dosud vycházelo
v republice vetší nebezpecí svobode od nekterých politickj"ch stran než od katolické církve. Že vysoké hierarchii je místo 'l1a pravici obzvlášte milé, o tom nemusí nikdo pochybovat. Ale katolické strany nemohou
v tom vysokou hierarchii ve všem všudy následovat,
protože, jak známo, vysoká hierarchie svými nekolika
hlasy volební boj nevyhraje. Nejde o to, co chce vysoká
hierarchie, ale o to, co si mohou dovolit katolické strany, n,echtejí-li se dockat úpadku. Tvrdíme, že si nemohou dovoliti politiku otevrene proti lidovou, a zde je místo, kde se mohou sblížiti se socialisty, bude-li se postupovati obratne. Je treba dostati katolické strany do
takové situace, kdy budou musit delat politiku lidovou
a sociální, nebudou-li se chtít zhubit.
Levice musí pochopit, že vedle situací, kdy mohou
býti jejím spojencem agrárníci, mohou se vyskytnout
také situace, kdy lepším jejím spojencem by byli katolíci. Vždy podle cíle, o který práve jde. I levice musí
míti pružnou taktiku. O tom, jak je škodlivo míti
v ka-tolicích zaprísáhlého neprítele a jak to levici odsuzuje k bezmoci, jsme již promluvili.
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B. Muller:

Obecní volby na Slovensku.

V ýsledek
obecních voleb
nejen svými výsledky,

na Slovensku jest zajímavý
ale i necím více: náladou,
kterou projevily. Dokonce možno hovoriti dnes už
o tom, že Slovensko politicky zraje, politicky se uvedomuje, že už volby nejsou zde jen výsledkem náhody
ci agitace. Obecní volby poslední naopak ukazují, že
slovenský volic není jen hríckou v ruce politických agitátoru, ale že dnes už jde k urnám se znacným uvedomením.
Všeobecné volební právo, jež bylo na Slovensku uzákoneno v rovné míre jako v krajích historických, zdálo
se býti pro zdejší pomery predcasností: chybely predpoklady, to jest politická minulost a tím i politická vyspelost lidu. Vždyt tam, kde kdysi v celém okrese melo
jen 60 lidí volební právo, dnes má toto právo snad celá
polovina obyvatelstva. Mají. voliti i ti, kterí v minulosti
nevolili, kterí z politiky, tohoto »panského huncútstva« byli vylouceni. Zdálo se, že té demokracie byb
najednou príliš mnoho, že byla príliš štedre rozdílena,
vnucována. A skutecne: volby
ba že namnoze byla
v roce 1923 i v roce 1925 ukazovaly nedostatky voleb-
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ního práva, rozšíreného na Slovensko v téže míre jako
na zeme historické, politicky školenejšÍ a vyspeiej~i.
Ale od uzákonení všeobecného volebního práva uplynula již hezká rada let. Za ta léta zmenil se i politIcký
stav lidu. Politika nebyla už jen »panským hunéútstvem«, ale dnes naopak se stává i »huncútstvem ludu«.
Jinak receno: rozšírení všeobecného voleb!11ho práva
! na Slovensko byl pokus, který snadno mohl zkhmati
a premeniti se ve zlo, anebo - jak se ve skutecnosti
stalo - uspíšiti politickou školenost na S!ovensku velmi rychle. Výsledek posledních voleb alespon tomu nasvedcuje. Slovenský volic dnes jde k urnám po vetšine
už s nejakým názorem, je si už znacne vedom duležitosti tohoto aktu - proste: tím, že mu bylo dáno volební právo, byl i donucen o nem premýšleti. Byl hozen do vody a bylo mu receno: plav. Nuže, plaval. Jednou tak, po druhé tak, zmítal sebou a rukama bil kolem sebe, až konecne pochopil, že i plování jest vecí
praxe a premýšlení. A dnes už zacíná plavati pravidelneji. Jeho tempa snad nejsou ješte docela presná, jeho
dech není ješte vytrainován - ale už to jde. Už se neutopí. To ríkají poslední obecní volby na Slovensku.
Casemto pujde ješte lépe.
Slovensko šlo do obecních voleb za predpokladtl
málo ružových. Byla to akce rothermerovská,
která
zdála se býti hrozivou a která mohla míti špatný vliv
na volební výsledky. Šlo se do voleb bez vojáku a bez
gážistu, což v každém prípade znamenalo ztrátu pro
živel ceskoslovenský. Romantické nadeje Madaru, posílenézahranicní propagandou, rostly. Tak se zdálo, že
doba pro volby není práve prÍzniva. Rovnež tak otázka zamestnanosti vyhlíží na Slovensku hure než v krajích historických, treba že stav celostátní vykazuje zvýšenou konjunkturu. Rovnež agitace I'udáku nijak nepolevila a trebaže jsou ve vláde, bijí do ní i do Cechu
jen což. K tomu všemu ješte roztrpcení pro kremnickou mincovnu a celá rada menších záležitostÍ. To byla
situace predvolebnÍ. Primysleme si nyní ješte bežný názor o politické vyspelosti slovenského volicstva - a nadeje mizely a mizely.
Ale výsledky voleb jsou naprosto jiné. Predpoklady,
pro nás nepríznivé, se nesplnily. Narazily na neco,
s cím se bezpecne nepocítalo a co bylo snad jen vroucím
práním: na politickou vyspelost volicstva.
Je to snad tvrzení príliš smelé, ale nezdá se, že by
bylo jiného. Že by výsledky obecních voleb na Slovensku byly výsledkem politické agitace, je nemyslitelno.
Všichni politictí tajemníci ze Slovenska vám povedí,
že prostredkll na volby bylo velmi málo. Že tyto volby
bylyjaksi chudé. Tu je zajímavý prípad sociální demokracie, která ani všude nekandidovala. Zpracovávala
asi 400 obcí na Slovensku a prece vyšla z voleb neobycejneposílena. Jiné strany vrhly se jen na mesta a tam
soustredily svoji cinnost, opouštejÍce venkov, kdežto
agrárnÍci zase vzdali se mest a pracovali venku. Ale
i zdedožili se toho, že venkov - a jde tu o celou radu
pohranicních madarských okresu a obcí - ukázal se
býti vyspelejším vedení: jsou obce, kde strana získala,
ackoliv cekala ztrátu.
Na Slovensku je celá rada pohranicních madarských obcí, kde se volilo ceskoslovenky a kde nejbezpecneji ztroskotala celá rothermerovská akce. Rovnež tak komunisti ztratili venkov, treba
v mestech i získali. Podobne zaznamenávají
ztrátu
i madarské, státu neprátelské strany, a tuto ztrátu nenahrazuje ani príliv politické spodiny, která vcera šla

se stranou I'udovou a dnes s madarskými krestanskými
socialisty. Toto vše a mnoho jiného dává obecním volbám na Slovensku jistý charakter, jehož treba si všimnouti: jest to jakési usmernení, jakási zásadovost, jakási vyspelost a uvedomelost.
Netreba se ohánet~ císlicemi. Nejvíce ztratila strana
ludová. Cekalo se to. Tato strana, která do sebe nabrala vše, co nebylo a nikdy nebude slovenské, zaplatila
svoji lehkomyslnost. Jako kdysi toto neslovenské, nejisté, státu neprátelské do sebe hromadne brala, tak to
dnes zase ztrácí. Ale necinme si nadejí, že je to ocista
strany. NenÍ. Jakmile stran_a tato z vlády vypadne, zase
pribere. Snad ne již tolik, ale prece. Duvod pro to jest
jediný: že tato strana ve své podstate nechce sé smíriti
se všeobecnou náladou lidu na Slovensku, to jest s náladou jednoty národní. Idea autonomie, zdánlive tak posilnena akcí Rothermerovou, zklamala. Lid jí neuznává
a nechce. Nechce ji ani lid slovenský ani lid madarský.
Jestli lord Rothermere má nejakou zásluhu, má tu, že
donutil Slovensko k jasné a presné odpovedi: nejdeme
s ním. A tak promluvil nejen lid slovenský, ale i madarský. A tato odpoved je i odpovedí strane "l'udové.
Slovensko pochopilo smysl a význam naprosté jednoty
ceskoslovenské a tak, jako odmítá akci lorda Rother;
mere, odmítá dnes i separatismus
strany ludové.
Ale práve tak madarský lid na Slovensku
odmítá
rothermeriádu:
madarští krestanští socialisti, kterí
meli dosud na bratislavské radnici 14 stoupencu, dnes
jich mají 11.
Obecní volby na Slovensku ukazují i zdravé trídení
spolecnosti. Získává strana sociálne-demokratická
a republikánská. Je tu- zrejmý odklon od komunismu, od
politického experimentalismu. Zdravý egoismus slovenského cloveka dostává se k slovu.
Živel ceskoslovenský získává. Získává i císelne i theoreticky. To jest skutecne i v theorii. Poslední volby zjistily, že vojsko v minulých volbách nevolilo komunisticky. Ale jiste volilo ceskoslovensky. Alespon prevážne. N uže, jsou to na pr. volby v Bratislave, kde bez vojska živel ceskoslovenský získává jeden mandát. S vojenskými gážisty by byl pravdepodobne získal mandáty
alespon tri. Uvedomíme-Ii si tedy, že ceskosloyenský živel na Slovensku šel do voleb oslaben o hlasy vojska a
prece zaznamenává vzrust, mužeme si bezpecne ríci, že
i idea ceskoslovenská na Slovensku získává.
N uže, to jsou, strucne nacrtnuty, výsledky obecních
voleb na Slovensku. Jsou dobré a možno je s uspokojením konstatovati. Príští volby budou jiste ješte lepší
hlavne proto, že politické uvedomení slovenského lidu
neustále roste. A to jest výsledek nejduležitejšÍ.
Jirí

Bend:

Delníci v nedelnické strane.
II.
Uvedli jsme v prvé cásti této zprávy, jak i národní
demokraté otevreli prekvapením ústa, když slyšeli,
že v národní demokracii je organisováno na 50.000 delníku. »Demokratický Stred«, jehož reditelé jsou také
EárodnÍmi demokraty, dnes praví, že je to císlo zrejme
prehnané, že národne demokratických delníku není více
než 2<:2..000. To by znamenalo jen, že pan tajemník Kucera mel na zreteli více volební agitaci, než pravdu.
Ale zdá se nám, že ani císlo, uvádené »Demokratickým
Stredem« není autentické. Pan Hlavácek zavírá pred
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každým stredistou dvére sekretariátu tak opatrne, že
jiste nikdo z nich clenskou kartotéku ani nevidel, natož
aby pocítal cleny. Prece však již císlo námi zjištené
(677 clenu Národního sdružení z 11.080 delníku) je
pomerne znacné. Sociální demokraté a národní socialisté by podle našeho názoru meli velmi úsilovne premýšleti, cím by se dalo vysvetlit. Naši informátori nám
nedávají odpovedí, z nichž by bylo možno sestaviti statistiku dosti presnou. Priznáváme, že již naše otázka
to hodne ztežuje. Tázali jsme se, cím
o d u v o in ují je dno tli v c i s v é c 1e n s tví v N á r o dním
s d r u žen í. Každá z 62 odpovedí uvádí nám
nekolik príkladu, nekolik o s o b n í c h vysvetlení tech,
jichž se naši informátori asi jen velmi náhodne ptali.
Takových príkladu je uvedeno celkem 202. Jsou nejnhncjšího druhu.
Duvody delníku, kterí uznali za vhodno opustiti své
oiborové organisace a prihlásiti se do strany, o níž
slyšeli dosud jen to, že je to strana buržoasní a kapitalistická, daly by se rozdeliti na dve skupiny: duvody
ne g a t i vn í (nespokojenost
se 'stranami socialistickými, neduvera k vudcum, nehospodárnost
odborových organisací) a duvody p o s i t v n í (duvody nacionální, nutnost dohody jelníka s podnikatelem, indivi~uelní dllvody existencní a pod.). Z príkladu, které
nt(m byly uvedeny, lze soudit, že duvody skupiny prvé
jsou pravdivé a uprímne priznávané, že však v dllVOdech skupiny druhé se jeví opravdovost jen zcela výjimecne. Delník se zrejme ostýchá ujati skutecné pohnutky a opakuje to, co slyšel od svého sekretáre.
Nejcasteji se vyskytuje dllvod: »Vudcové nás vyžírají, každý si žije jako milostpán, staví si paláce a my
abychom jim na to platili.« Leckterý socialistický poslanec by se jiste podivil, kdyby videl, že prllmerný jelník ví mnohem lépe o jeho vile než o jeho práci pro delnickou trídu. Snad by mu to pllsobilo i pocit krivdy.
Zdá se nám však, že by o tom mel více premýšlet než
dosud. Nikoliv ovšem o tom, zda bylo vhojno postaviti
si vilu, ale zda propagacní a výchovná cinnost delnických odborov}''Ch organisací nemá jakési nám neznámé
nedostatky, když je možno, aby clenové tvorili žluté
hnutí jen proto, že nekterí politictí vLldcové mají rodinné domky. Jeden z našich informátoru píše: »Agitaci
s paláci vLldcu zavedli u nás komunisté. Národní socialisté a sociální demokraté odpovíjali posmechem na
Šmeralovo bricho nebo výkladem 'O orgiích kluku z Politbyra. Výsledkem je, že delníci šli k národním demokratum.« Snad to není vysvetlení zcela presné, ale socialisté by o nem meli premýšleti, když z 202 delníku,
kterí se stali národními demokraty, 57 vysvetluje své
rozhodnutí blahobytem vlldcu. To je více než 28 pwcent!
Z jiných clLlvodu negativního rázu se objevu je: vysoký príspevek odborové organisace (II prípaju), presvedcení, že socialisté a komunisté jsou nepráteli státu
a dávají se platit cizinci. aby pracovali pro Nemce (7
prípadú), hrubé jednání úredníka nemocenské pojišfovny, organisovaného
národního socialisty (2 prípady). korupce u socialistických stran (2 prípady) a
pod. Z velké cásti je nekolik dllvodu negativních spojeno s dúvody positivními: Válecné pLljcky národních
sociali tLI a cisté ruce dra Kramáre, bolševická agitace
a »jen když se továrník a jelník dohodnou, bude nám
všem dobre«, nehospodárnost
odborové organisace a
nízký príspevek Národního sdružení a pod. Jen v jedi-

i
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ném prípade na otázku, proc z komunisty se stal národní demokrat, odpovedel komunista: »Protože bych prišel z práce.« Jen tento delník se priznává, že podlehl teroru zamestnavatelovu,
ackoliv - jak bylo zrejmo
z odpovedí na jinou otázku našeho jotazníku - útisk
se stává hlavním agitacním prostredkem.
Z positivních duvodu hraje nejvetší úlohu presvedcení o cistote národnedemokratických
penez a nezištnost dra Kramáre (13 prípadu), nízké príspevky v Národním sdružení (I I prípadll), potreba dohody delníku
se zamestnavatelem (3 prípady). Z júvodu prevážne
negativních prihlásilo se do -árodního sdružení 88
delníku, z duvodu prevážne positivních 28 delníkLl.
U 86 byly duvody negativní i positivní približne stejne
závažné. Ve všech 202 prípadech, které nám byly oznámeny, jde o delníka, jenž prestoupil ze socialistické
nebo komunistické organisace do národní demokracie.
Je jiste mnoho tech, kterí se stali cleny Národního
sdružení, aniž by prošli dríve jinou odborovou nebo politickou organisací. Naši informátori se však domnívali, ze nám jde více o duvody obratu ve smýšlení delnictva a proto nám jiné prípady neuvedli.
Z tohoto ovšem velmi nedostatecného prehledu je
zrejmo, cím Národní sdružení agituje. Jeho agitacní
jJrostredky, jimiž g.eslabuje socialistické odborové organisace, jsou velmi primitivní, ale prece jen pusobí.
J sou to: Vtoky na socialistické vLldce pro jejich soukromé veci, útoky na hospojárství odborových organisací a tvrzení o národní Zrade socialistú. Pro sebe pak
získává delníky stále opakovaným tvrzením o cistote
~vé strany, nízk}"mi clenskými príspevky, terorem zamestnavatelu a osobními výhodami pro celek i jednotlivce. Je zrejmo, že hlavním dlhodem jeho malého sice,
ale prece viditelného úspechu, je politická a hospodárská situace. Delník, ubíjený nezamestnaností a nízkými
mzdami, snadno podléhá politickému tlaku zamestnavatele a svým clenstvím v organisaci zamestnavateli
príjemné zajišfuje si jeho osobní sympatii a tím i své
zamestnání. Clenství v Národním sdružení stává se tak
pojištením proti nezamestnanosti, pojištením, které se
pro neuvedomelého nebo povahove slabého delníka ukazuje výhodnejším, nez sebe lepší gentský systém. Delník, prinucený k príslušnosti k Národnímu sdružení,
pak zakr}"vá z prirozeného studu pravý duvod svého
politického presvedcení a predstírá mravní a ideové
základy tam, kde jde jen o záchranu existence. Takový
delník stává se vnitrními rozpory a výsmechem svých
druhLI zatrpkl}"m, rozezleným a po delší takové pruprave nakonec i presvedceným. To je základ. Ale vedle
toho j.e zde jiste i druhý dúvod, dúvod mnohem vážnejší. Odborová politika socialistu nemá dosti pritažlivosti, zanedbává výchovu a dává príležitost národním
demokratl'tm získávati delníka lapáliemi, jež by dobrý
odborár nemel ani poslouchat, natož aby se jimi dal
zlákati.
.
Zajímal nás také pomer mezi Národním sdružením
a socialistick~'mi organisacemi. Ze 62 odpovedí všech
62 praví, že je to pomer neprátelský. Bojuje se politidmu agitací, nadávkami, posmechem i ve spolecenském
živote. Dva naši informátori upozornují na fakt nahore
již naznacen)'. V obchodním podniku a v textilní továrne vetšina clenll Národního sdružení se stala národními demokraty, jen aby nedostala výpoved z práce. Tito
terorisovaní delníci jsou dnes nejzurivejšími odpurci
socialistll a komunistLl. Jeden z informátoru dodává:

»Myslím, že je to také prícina úspechu národních demokratu pri volbách závodních výboru. Povestný delnický smysl pro organisaci dostává se tím do divného
svetla.«

*

*

*
Otiskujeme výsledky svého pokusu o statistiku národnedemokratických delníku, jsouce si plne vedomi,
že je jen velmi nedostatecná. Práli bychom si, aby byly,
popudem k získání statistiky úplné. To je ovšem predevším vecí delnických odborových organisací. Vrele jim
doporucujeme, aby si ji opatrili. Seznali jsme z náhodných rozhovoru se socialistickými vudci, že hnutí, kterému ríkají žluté, velmi podcet1u jí. U pozort1u jeme je
proto znova na výše uvedený názor skladníka textilní
továrny, který ke zpráve dodává: »Povestný delnický
smysl pro organisaci dostává se tím do divného svetla.«
Litujeme, že mu musíme zatím dávati za pravdu.

Áctio catholica.
Již tpred
delší
o I i c k é;

dobou mluvilo se :l psalo o a k c i k anepro jevovaía
však známek života.
Teprve biskupské porady ve dnech 25. a 26. ríjna za
predsednictví pražského arcibiskupa dra Kodace zno"U ji pripomínají. Dle úredRí zprávy mely tyto porady
»za hlavní predmet prohloubení
a rozšírení
náboženského žIvota na základe verouky a mravouky katolické.
K tomu cíli byla Svatým otcem doporucena actio catholica
jako prostredek velmi úcinný; její zavedení v Ceskoslovenské republice dle organického
rozdelení v rady farní,
vikariátní,
diecesní a provinciální
bylo narízeno.«

Není bez zajímavosti, že konference biskupu zduradíuje v)'znam akce katolické v dobe tesne po volbách,
v nichž strany, stojící na podklade náboženském a katolickém, rozvinuly všechny své síly, aby udržely svou
politickou moc. N edlouho pred tím prinesly nekteré
listy zprávy O napetí mezi lidovou stranou a arcibiskupským palácem, které vyvrcholilo tím, že arcibiskup
nepozval ministry lidové strany k otevrení arcibiskupského semináre,. který považuje za dovršení svého životního díla. »Lidové Listy« i »cech« jelaly, jakoby
tyto zprávy necetly, ac by jiste zasluhovaly pozornosti
a také snad dementi, byly-li nesprávné. A v téže dobe
se oz)'vá v lidové strane oposice, která proti vedoucím
kruhum lidové strany hájí to, ceho si všimla biskupská
konference: prohloubení a rozšírení náboženského života. Tato oposice vytýká lidové strane, že se zproneveruje náboženským základum,
na nichž má lidová
strana státi.
V dobe voleb tloukla lidová strana kolem sebe hlava
nehlava. »Prúský Vecerník« ve volebním boji oprel se
o bi kupa královéhradeckého,
dra J. Kašpara, který
o prázdninách pri sjezdu v Hradci Králové prohlásil:
»Každý katolík bude jednou skládati úcet, jak užíval
svého volebního práva. Jest fu vecí jeho svedomí. A težce se bude zodpovídati
na soudné stolici, pakli pomáhal
svým hlasem stranám,
které víru v Boha nicí a proti
církvi brojí!

»Pražsk), Vecerník« nazval tato slova královéhradeckého biskupa významnými a pastýrskými. Jest to jeho
.právem. Ale právem druhých jest posuzovati, do jaké
míry tato slova katolického biskupa jsou v souladu s cílem actio catholica, o níž jednala biskupská konference.
A k c e k a t o I i c k á chce podchytiti katolíky na poli
náboženském, na poli nepolitickém. Vatikán ji pojporuje a naznacuje, že jest v jeho intencích, hájí-li ta ci
ona strana zájmy církve, ale soucasne chce Vatikán vésti delící cáru mezi katolickou církví a katolickými
stranami. Vatikán ví, že tím, že by osud církve sloucil
s osudy katolických stran, by byl úcasten nejen prospechu, který katolické strany pro církev vybojují, ale
také jejich r i s i k a. Vatikán ví, že by nebylo dobre
staveti církev na príliš nestálé volební výsledky katolick)'ch stran. Odtud a k c e k a t o I i c k á, která má
podchytiti to, co nepodchytne katolická strana a nejbližší orgány církevnÍ. "
Bylo již jednou receno, že u nás akce katolická bude
mít težkou práci. U nás osud církve jest príliš svázán
s osudem strany lidové, strany nem. krest socialistu,
Judové a madarské krest soc. strany. Život církve jest
u nás tak úzce spjat s životem lidové strany, že laiku
rozdíl uniká. Laik navykl si již vdeti ve fare exponenta
lidové strany. Lidová strana a církev - to jsou u nás
dva kruhy v sobe.
a projevu královéhradeckého
arcibiskupa jest podán prímo š k o I s k ý d o k I a d, jak i u nás církev
svuj osud slucuje s osudem lidové strany. Královéhradecký arcibiskup ríká: až prijde den posledního soudu,
bude duležitou otázkou, koho volil katolík 16. ríjna
J 927. Ve stredoveku
bádali mnozí katolictí theologové
o tom, jak vlastne bude vypadat poslední soud. Ceští
katolíci z roku 1927 nemají takových problému. Mají
pred sebou príliš prostý obraz posledního soudu. Predstavují si, že hríšník bude tázán, volil-li lidovou stranu,
odebíral-li »Lidové Listy«, platil-li porádne organisacní
príspevky lidové strane. Casto - až k nechutnosti se vytýká u nás, že u nás rozhoduje stranická legitimace. Ale horší je, že dle pojetí královéhradeckého biskupa i pri posledním soudu bude rozhodovati str a"n i c k á leg i t i m a c e. Katolické strany u nás pri posledních volbách ztratily dosti .hlasu, nekteré více, nekteré méne. Postavíme-li se na stanovisko královéhradeckého biskupa, bude mít dosti katolíku z Ceskoslovenské republiky nesnáze pri posledním soudu. - Královéhradecký biskup dal autoritu církve k disposici katolické strany politické. Nerekl nic jiného, než že legitimace lidové strany bude dobrým doporucením do

ne b e.

To jsou veci, které ukazují, že a cti o c a t h o I i e a
nebude mít u nás ustláno na ružích. U nás církev vsadila na jednu kartu: na katolické politické strany. Snad
jen pražský arcibiskup ví, že církev touto aliancí s politickými stranami muže nejen získati, ale i ztratiti.
Odtud snad napetí mezi lidovou stranou a arcibiskupským palácem. Mons. Šrámkovi pripisuje se výrok:
dohodli jsme se, že se dohodneme. Arcibiskup Kordac
cítí, že ecc1esia catholica, církev všeobecná, církev universální - i když jí casem lidová strana hodne pomuže'
a zatlací - muže v celku jen ztratiti, když vše vsadí na
kartu politické strany, která hájí veci církve týmiž prostredky, jako agrárníci si vymáhali agrární cla, živ677

nostníci prukaz zpusobilosti pro hostinské, nemectí aktivisté sanaci šluknovské sporitelny.
Tak dochází k propagaci a k c e k a t o I i c k é u nás,
která má býti druhou oporou církve, která vidí, že katolické strany se opírají o cetné prostredky, ale málo
o prostredky náboženské. Ale rozpomeneme-Ii na projev Dra Kašpara, biskupa z Hradce Králové, který ztotožnil vec církve, ba více - vec boží - s veci lidové.
strany, vidíme, že a k c e k a t o I i c k á bude mít u nás
težký život vedle katolických stran, jejichž akce jsou
akce príliš málo katolickými.
K. T.

NARODNI

HOSPODAR

Robert Saudek (LondÝ1~):

Tažení proti' reklanle.
Zoufalý boj proti ohlupování.
Jest

dvojí druh národohospodárských
knih. Jedny, ty
obycejné, tvárí se velmi ucene, dokazujíce spoustou císlic správnost mínení, jež autor predem si vytknu!' Pojednávají o úhrade meny ve zlate, o deflaci.
inflaci, neviditelném vývozu a pod., a mnohá z jejich
tvrzení bývají skutecnými událostmi prekonána a vyvrácena ješte dríve, nežli kniha vyjde z rukou tiskarových nebo kniharových. Slouží zpravdla k tomu,
by svému spisovateli dopomohly k docenture, profesure nebo k cestnému doktorátu a mají na živé národní hospodárství tak málo vlivu jako na pr. oficielní
mezinárodní porady státních delegací, jež konány jsou
jen na oko.
Vedle techto jsou však také národohospodárské
knihy, jakých j.edna vyjde treba jen za deset let nebo treba
jen ve ctvrtstoletí. Ty jsou cerpány ze života a urceny
pro život, uvádejíce živé síly do pohybu. O jdné takové knize chci dnes promluviti.
Kniha ta, nemýlím-Ii se, jest povolána, aby americký
hospodárský život behem jednoho desítiletí zcela premenila, zarazila hnutí, které vybujelo do groteskní nesmírnosti, zabránila rozšírení jistého druhu hospodárského moru do Evropy a položila nové základy pro
rozvoj prl'tmyslu a obchodu.
Mohla by býti položena otázka, zda jest to myslitelné, aby tištená slova dvou do té doby sotva známých
autorll mohla míti takový vliv, jakého knihy ::!osud
nemely, totiž aby zastavila proud zlatých miliard a donutila jej k jinému smeru, zda jest to možné, aby 274
tiskových stran zmobilisovalo nejsilnejší armádu sveta, t. j. armádu konsumentu, a aby ji vedlo do rozhodujícího boj~ o její duševní a hmotnou nezávislost.
Abychom na tuto otázku mohli odpovedeti, musíme
si uvedomiti dríve nekteré skutecnosti.

*

*

*

Dva autori, S t u a rte
h a s e, jenž predtím napsal
jen jednu knihu »Trage::!ii rparnotratnosti«,
a F. J.
S c h I i n k, asistent americké vládní laboratore,
napsali spolecne knihu »Y o u r Mo n e y's Wo r t h«,
studii to o mrhání penezi konsumentovými. Knihy té
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bylo sice v první'ch trech mesících prodáno jen 60.000
v)'tisku, ale možno míti právem za to, že do konce
tohoto roku bude rozprodán náklad pul milionu vS-tisklI.
Kniha má 14 kapitol, z nichž každá má v cele jako
heslo citát z anglické pohádkové knížky pro deti »Alice
v pohádkové zemi«.
My všichni spotrebitelé, já, ty, on a ona, mužeme
hýti prirovnáváni k Alici, nic netušícímu, prekvapenému díteti, nebot svet kolem nás jest národohospodársky zázracnou zemí, které nechápeme, kolem jejíž zdánliv~Tch skvelostí jako oslepeni tápeme a v níž stojíme
bezradni a nerozhodni proti všem jejím zjevum.
Jasneji receno: Dnes stotisíc lidí ucinilo si povoláním ohlupovati miliony lidí soustavne podle všech pravidel experimentální psychologie. Vcera ješte zdálo se,
že plán musí se zdariti, dnes beží o to podniknouti
zoufalý boj o osvobození. Vcera konsument toliko tušil, že jest ohlupován, dnes to ví. Když vcera hospodyne s jedním dolarem v tobolce vešla do krámu, aby
koupila kapesníky, mohla se domnívati, že podle volného rozhodnutí koupí zboží, jehož jakost jest cene
. primerená; dnes ví, že jest to nesmys!.
N ac spoléhá se pri posuzování zboží?
a sve OC1, na
svuj hmat, na radu prodavace a na cenu. A všechna
tato merítka v devíti prípadech z desíti zklamou, jak
možno dokázati.
Jednomu stu hospodyn bylo predloženo deset druhu
prosteradel v ruzných cenách z jednoho obchodu
s výzvou, aby je seradily podle jakosti. Vetšina poznala
nejhorší jakost, ale ani jediná jakost nejlepší a ani jediná nebyla s to, aby všech deset prosteradel podle jakosti správne seradila. Týž úkol byl dán pak desíti
správcum oddelení pro totéž zboží z ruzných obcho::lu.
Také tito poznali nejhorší jakost, ale v dalším trídení
mýlili se stejne jako onech sto hospodyn. Nato bylo
onech deset druhu prosteradel odevzdáno vedecké laboratori, aby je prozkoumala a svuj nález, pokud se
týce stupne jakosti, srovnala s cenami. Výsledek byl
prekvapující. Nejlepší jakost byla co do ceny na tretím
míste, druhá jakost na pátém, druhá nejdražší cena
pripadala na šestou jakost atd. Z toho následuje, že
posuzovatel se zavázanýma ocima a rukavicemi na rukou dovedl by cenu a jakost odhadnouti stejne jako
zkušená hospodyne nebo správce obchodního oddelení.
Jiný príklad: Kupuje se mýdlo urcité známky, které
jest v casopisech doporucováno inseráty s obrazem
dívky velmi jemné pleti, a platí se za ne sedmkrát až
jedenáctkrát více, než by stálo nejideálnejší mýdlo,
vyrobené podle receptu vedecké laboratore. Nebo: Podle inserátu kupuje obecenstvo na pr. mýdlo vyrobené
z olivového nebo palmového oleje. Jest to sna::! dukazem, že ten neb onen olej jest v mýdle obsažen V úcinném množství? Nikoli; analysa dokazuje opak.
Koupili jsme plynová kamínka. Inserát uvádí císelne, mnoho-Ii plynu ušetríme a oc více tepla za stejný
peníz dosáhneme. Souhlasí to? aopak. Nebot zkoušky
v laboratori dokázaly, že kamínka vydávají méne tepla, spotrebují více plynu, porušují instalaci, na niž

mají býti pnpojena. a vyvinují jedovatý kyslicník
uhelnatý. Jak jest to však možné, že firma otiskuje
uznání a doporucení bona fde daná? Odpoved jest
jednoduchá: Pri každé nové instalaci bývají príp jky
rádne vycišteny, a skutecný stav ukáže se teprve po
ctyrech nedelích.
ekdo koupil urcitou známku benzinu, která pro jistý motor udánlive nejlépe se hodí. Souhlasí to? Nikoli, nebot jiný druh benzinu za polovicní cenu byl by
pro onen motor daleko vhodnejší.
Koupí se hasící prístroj. lnserát znázornuje jeho
prekvapující úcinek i v rukou malého dítete. A ve skutecnosti? Silnicní prach uhasil by ohen rychleji.
Kupuj,e se vosk na leštení podlahy, jenž parketám
má dodati zlatohnedou barvu a zrcadlový lesk. Má
poetické jméno, a inserát zobrazuje rozkošné tanecní
párky. Splní tento vosk kladené požadavky? Ano, nebot jest vyroben podle receptu úrední laboratore, podle
kterého mohl by si jej každý sám doma poríditi, jenom že potom nemel by onoho poetického jména a
stál by toliko 40/0 toho, co bylo zaJ1 v kráme zaplaceno.
Kupují se rllzné krášlicí prostredky, které podle udání zázracným zpusobem vyživují z vencí kuži a udržují
ji mladistvou. Ale o všech krémech v obchodech prodávaných muže jednak americká státní laborator, jednak
zkušební ústav federálního sdružení lékaru dokázati,
že bez výjimky zpusobují predcasné stárnutí pokožky.
Jejich cena ciní v nejlevnejších prípadech dvanácteronásobek v)'robních nákladu, v jednom prípade jest dokonce 176krát vyšší.
Kupují se nekteré ložní potreby; ceník uvádí 6 ruzných jakostí a t.edy také šesteré ceny. Ale tovární výroba jest zarízena na standardní zboží, a rozdíly mohou
býti provádeny jen v balícím oddelení. Vyrábí se tedy
jen jeden druh zboží, ale balí do papíru šesti ruzných
barev, a docházející objednávky se podle toho vyrizují.
Jest príznacné pro blahobyt amerického
obyvatelstva, resp. jeho víru v poetické oznacení zboží, že nejlevnejší jakost bývá nejméne objednávána.
Ale nejsou také u nás v Evrope t. zv. kvalitní kuráci, kterí jsou presvedceni, že obdrží tabák trojnásob
lepší jakosti, když za cigarety zaplatí trojnásobnou
cenu? Anebo, oby otázka znela ješte ostreji: Není také
v Evrope dosti' hlupáku, kterí verí, že dobrá jakost
nove zavádeného druhu cigaret jest továrníkem i potom
zachovávána, když ona známka se ujala?
Kupují se automobily. Jest vedecky dokázáno, že
k a ž d Ý automobil vydržel by desetkrát delší dobu,
kdyby jisté soucástky jeho byly takové jakosti, že cena
celého vozu by se tím o 200/0 zvýšila. Ale žádného výrobce aut na celém svete nenapadne tak uciniti. V Americe jest takové jednání již pochopitelnejší, nebot de,
kde má kdekdo vlastní auto, automobilový prumysl
by pracoval sám proti sobe, kdyby život vozu chtel
desateronásobne prodloužiti. Pred casem pokusil se
o to jeden továrník, ale vedlo se mu jako onomu mladému pastevci, který prepaden byl vlky. Obecenstvo neverí inserátl1l11,které mluví pravdu, a tak pokus skoncil bezúspešne.
Na druhé strane obecenstvo pridružuje se houževnate zásady, že za vyšší cenu obdrží lepší jakost. Byla
zavádena dobrá francouzská voií.avka za levnejší cenu
než obvyklou. Byla neprodejnol1. Výrobce rozhodl se

proto cenu šesteronásobne zvýšiti a inserovati: »Pro
Mylady není nejjemnejší vec nikdy príliš drahá!« Poptávka po parfumu stoupla rázem ohromne.
Technické polovzdelání svádí obecenstvo ke koupi
nejnevhodnejších
vecí. lnseráty
doporucují
zvláštní
krycí hmotu na strechy s urcitým procentem gumy za
drahou cenu. Ústrední zkouškou dokázáno, že obsah
gumy souhlasí.
Obecenstvo ví sice, že guma nepropouští vody, ale neví, že žádná hmota není pro strešní
kryt nevhodnejší jako práve guma, která na slunci se
smrštuje, schne a rozprýská, tedy práve ony vlastnosti
ztrácí, pro které má býti ke krytu strech použita.
Následuje dlouhá kapitola venovaná t. zv. patentním
lékllm. Tato t. zv. léciva nazývají se patentními nejspíše proto, že nejsou patentována; jejich složení se
tají, a bývají prihlášeny jen k ochrane vzorku, kdežto
patentované léky bývají podle svého složení verejne
registrovány.
Jen ve vzácných prípadech jsou tyto hotové léky a
prípravky (jako na pr. aspirin) vyrábeny podle osvedcených farmakologických receptu, kdežto z 95 % jsou
výrobky prímo zlocinného mastickárství.
A m e r ic a n Med i c a I A s s o c i a t i o n uverejií.uje pravidelne výsledky svých analys, což melo za následek, že
výrobci, kterí tím cítili se poškozeni, domáhali se milionových náhrad, ale dosud všecky procesy prohráli.
Továrník vydelává nekolik tisíc procent na prostredcích, které jsou bud vubec neúcinné (odtucJ1ovací pilulky), nebo pusobí na venek, ale otravují organismus.
Nedomnívej se nikdo, že zde beží jen o americké výrobky, nebot mezi proskribovanými
prostredky
jsou
'11nohé, za kterými stojí proslavené nemecké továrny,
s jejichž inseráty setkáváme se pravidelne i v našich
listech.
Tento seznam mohl by býti rozšíren na nekolik
stran. Skoro všechny predmety' denní potreby mohly
by býti názornými príklady ilustrovány. Chci však již
jen strucne shrnouti obsah a nabyté zkušenosti.
I. Dnes jest toliko odborník v laboratori s to, aby
správne posoudil jakost zboží.
2. Ceny nejsou vúbec žádným merítkem jakosti. Nekdy možno obdržeti za desetinu ceny lepší jakost, nekdy jest zboží výborné jakosti ku podivu levné, ponevadž továrník vysoké výrobní náklady zboží toho rozdeluje také na jiné výrobky zároveJ1 ve velkém množství vyrábené. Nekdy bývá cena dobré jakosti dvacateronásobná místo dvojnásobné, »ponevadž prepychový
trh to snese«.
3. Krome inserátu ve vedeckých odborných listech
tvrdí každý inserát nepravdu.
4. Tak zvaná záruka za jakost jest prakticky bezcenná.
5. Úcelem reklamy není ukájeti potrebu, nýbrž ji vyvolávati.
6. Vychvalování jakosti zboží má jen zdánlive za
úcel upozorniti na zvláštní vlastnosti v rámci urcitého
druhu zboží. Ve skutecnosti bývá to jen záminkou, aby
celé druhy zboží mohly býti proti sohe uvádeny, jako
na pr. cihly proti cementu, cement proti betonu, stavební dríví proti cihlám, auto proti železnici, šperky
proti jiným prepychovým predmetum atd.
7. Osvedcení a uznání jsou bezcenná, nebot kupují
se, jak dokázáno, podle pevných tarifu. Ohledy nedovo679

lují uvésti prípady, kdy clenové panujících rodu vyslovili v Americe písemne uznání ruzným výrobkLlm.
Doklady možno nalézti v knize, o níž je zde rec.
8. U zboží vignetami opatreného nezáleží dnes skoro
vubec na tom, <:0 na vignete jest uvádeno, nýbrž na
tom, o cem se nezmiií.uje. Text tištený tucne netreba
císti, zato text petitový nutno císti pozorne a skepticky.

*

*

*
Co mužeme ciniti, abychom zabránili tomu, bychom
nebyli svádeni, obelháváni, okrádáni
a otravováni?
V Americe chystají se miliony lidí, aby na tuto otázku
daly odpoved organisovaným cinem. Domáhají se predevším nekter)'ch zákonitých opatrení.
I.
álezy úredních laboratorí mají b)·ti uverejií.ovány. Americká vláda obstarává své nákupy výhradne
prostrednictvím
svých laboratorí, které vyžadují nákladu jednoho milionu dolaru rocne, ušetrí však sto
milionu. Zboží neznámého složení zustává vubec nepovšimnuto, a nabídky vyžadují se jen po seznání presného složení. Federální vláda nakupuje prakticky, pri
cemž korupce jest vyloucena, kdežto americké obce
nakupují skoro jen podle výše úplatku. Kdyby obce
provádely své nákupy z penez poplatníku
stejn~'rn
zpusobem jako stát, ušetrily by do roka daleko pres miliardu dolaru.
2. Prumysl mel by po príkladu elektrotechniky
býti
standardisbván všude tam, kde móda, záliba. origina-.
lita neb individualita nepadají na váhu, tedy na pr.
jednotné míry pro spojky hadic, plynová zarízení, pro
bezdrátové prístroje, veškeré mechanické soucástky,
aby na pr. letadlo pri nouzovém pristání mohlo si po··
trebné soucástky 'opatriti z nejbližší automobilové
správkárny. Standardisování
ulicní dlažby v osvedcen)Tch jakostech, pri cemž (pri stanovení podmínek)
možno za tretinu ceny opatriti si lepší materiál než pri
konpi nabízené známl{'y.
3. Obecenstvo hodlá potírati
tvrzení o rozdílech
v jakosti ve všech prípadech, kde tyto rozdíly nemohou mu býti demonstrovány. Jsou druhy zboží, 11 kter)Tch ani nejzkušenejší odborník bez prístroju nemuže
zjistiti více než 12 ruzných jakostí, kdežto ceníky ,wádejí jich 600, z nichž ovšem 550 zjišteno v laboratori
jako neexistující.
4. Obecenstvo chce odmítati nákup veškerého zboží,
které uvádeno jest na trh pod poetickým nebo nic nenaznacujícím jménem bez bližší specifikace. Chce vystoupiti proti obchodnímu zvyku, aby, pripoj i-li ~e ke
slovu »vlna« nekterý z 30 umelých prívlastku, prodávající byl zprošten povinnosti vlnu skutecne dud:·.ti.
Na pr. aby nebyla prodávána cistá bavlna jako vlna
»Pha.enix« nebo % jako bavlna »Excelsior« atd., tedy
jako v Nemecku aby pod jménem »Plzel1ské« nelJylo
prodáváno jen pivo svetlé barvy místo piva skutecne
v Plzni vareného.
Již techto nekolik pravidel melo by za následek velký prevrat v nákupech a novou orientaci. Konecné
následky
takového
hnutí jsou nedozírné.
Jedním
z prvních bylo by, že obecenstvo nezaplatilo by ror:ne
nekolik miliard dolaru ve zpusobe fantastických prirážek k cenám zboží za inseráty v novinách.
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V áclav Verunác:

Jak se vžila osmihodinová doba

pracovní~.
Odpoved
tuto otázku doba
není jednoduchá.
by
se ríci: naosmihodinová
pracovní se Mohlo
vžila; ale
prece vidíme témer celé hnutí, které žádá opravu dosa vadních smernic. S hlediska mezinárodního jest významno, že I. mezinárodní konference práce ve Washingtone, roku 1919 konaná, doporucila všem státum zavésti
8mihodinovÝ pracovní den jako maximum. Dlouho to
trvalo, než nekolik státu ratifikovalo toto doporucení.
Ješte dnes navštevuje reditel Mezinárodního úradu práce
v Ženeve jednotlivé státy, aby s rozhodujícími faktory
sjednal ratifikaci washingtonského doporucení. Otázka
ta stala se ostatne i predmetem sporu mezi jednotlivými
státy, když jeden druhému vytýkal sociální dumping,
umožnený delší pracovní dobou.
Všeobecne mužeme si ríci, že na problém osmihodinové doby pracovní musíme hledeti nejen s hlediska ryze
hospodárského a sociálního, nýbrž i z technického, mravního a ovšem též psycho-fysiologického a politického.
Pak se nám také snáze podarí zodpovedeti výše položenou otázku. Sledujme nejprve pomery naše.
»Zpráva o cinnosti úrední živnostenských inspektoru
v roce 1919" píše ve všeobecné cásti o pracovní dobC
toto:
"Pronikavá
úprava pracovní doby, vyvolaná zákonem o Shod.
dobe pracovní a provázená
jinými velkými zmenami pohnuté
doby, vžila
se pomerne
snadno
bez
vážnejších
por uch v p r u mys lov é m pod n i k á n í. Se strany zamestnavatelu
nebylo neprízne
proti této významné
sociální
reforme. Po 13. lednu 1919, kdy zákon o 8hod. dobe pracovní
nabyl úcinnosti, bylo v prumyslu
a živnostech
shledáno prí
revisích méne prestupku
zákonitých
predpisu ve prícine doby
pracovní, než se dalo ocekávati pri tak pronikavé úprave, která
obsáhla i veškeré
maloživnosti.
Tento príznivý zjev lze vysvetliti
též okolností,
že dob a k r e for m e 'Z vol e n á
byl a n e ob y c e j n e prí z n i vou,
ne bot
prí S Itl Š n í
cin
tel é mel i p o stá t ním
pre v r a tup r o s o c i á 1ne-politická
zlepšení
daleko
jiné
pochopení
než
d r í v e. Obz.vlášte
usnadnily
pak preohod k zavedení
8hod. doby pracovní ruzné jiné poválecné
pomery, jako nadbytek pracovních
sil návratem
z vojny uvolnenÝch a v rade
neposlední i nedostatek
surovin, uhlí a veškerých ostatních pomocných prostredku k výrobe nezbytných.

i

Pokud podnikatelé
nezavedli 8hod. dobu pracovní již behem
posledních mesícu roku 1918, ucinili tak povetšine ihned dnem
úcinnosti zákona až na výjimky,
jcž byly povoleny docasne
pro nekteré druhy delnictva. Ale i tohoto povoleného odkladu
úcinnosti zákona nebylo obecne využito. Zejména rychle prizpusobily
se zmeneným
pomerum
závody tovární, ponejvíce
vlivem organisací zamestnancu,
a v prilmys!ových
strediskách
i maloživnosti.
Obtíže vyskytly
se postupem casu v nekterých
odvetvích
prumyslových,
kde v dusledku znacnejšího oživení
vÝToby, nedostatecného
technického zarízení závodu a pozdeji
nastalÝm nedostatkem
odborných
si,1 nebylo lze -vystaciti se
zkrácenou pracovní dobou. Sem náleží predevším živnosti grafické a nekteré závody prumyslu drevarského,
papírnického a
tekstilního. Úrady hledely od pomoci temto potížím jednak povolováním práce pres cas až na mez. zákonem prípustnou, jednak návrhy na osvobozování
potrebných
sil od služby vojenské. Závažnejší obtíže vyskytly se též v podnicích dopravních,

kde zkrácení doby pracovní
bylo jednou ze složek, .kterým
pricítalo se zdržování
nakládání
a vykládání
vagonu, hromadení zboží ve skladištích
a nedostatecné
využití železnicních
vozidel. Konecne poruchy nastalé v druhé polovine roku, jako
tísnivý nedostatek
uhlí a omezení dodávky plynu i elektrické
energie k pohonu stroju potrebných, zpusobily další nepravidelnosti, stežujíce

presné

zachovávání

zákonných

ustanov:ení.«

Z této ú r e dní zprávy jest patrno, že v r o c e 1920,
kdy tato zpráva byla zpracována
a publikována, panoval
názor, že 8mihodinová
doba pracovní se u nás v ž i I a
a to p O mel' n e s nad n o bez
v á žne j š í c h p 0I' uch
v p I' U mys lov é m pod n i k á n í. Správne se
ríká, že byla to doba pro uskutecnení
reformy neobycejne príznivá a to jak s hlediska hospodárského,
tak s hlediska psychologického
a politického. Byl tu onen známý
tlak vyvolaný sociálním hnutím v ruzných cástech sveta
po válce, byla to zvlášte u nás doba opojení ze získání
samostatnosti,
jež dala vyrusti oné j e dno mys I n os t i, s kterou prijat zákonitý 8hod. pracovní den v prvních schuzích revolucního
Národního
ShromáždenÍ.
Nezakrývejme si - jak ostatne již první zpráva živnostenských inspektoru ukazuje - že prakse na mnohých
místech pri provádení narazila na potíže. Hlavne ovšem
na potíže ráz u tec hni c k é h o. Tak cteme ve "Zpráve o úrední cinnosti živnostenských
inspektoru
z roku
1920«v kapitole o pracovní dobe tento pasus:
,,0 nepríznivém vlivu osmihodinll'é doby pracovní zminuje se
inspektorát liberecký, jemuž byly predneseny
stesky v továrnách koží, že zkrácením
pracovní doby se znacne prodloužila
doba výroby. Také barvímy
a úpravny poukazují k tomu, že
pri drívejší desetihodinné
dobe pracovní bylo stroju behem dne
trikrát využito, kdežto nyní lze tak uciniti pouze dvakráte.
Také belidla trpí zkrácením
praoovní
doby. Nekteré
velkozávody tekstilní, továrny na nábytek, truhlári a zámecníci stežují si, že ~i delnictvo hledá pred i po práci vedlejší výdelek
a poškozuje prý i hmotné zájmy materských
podniku.«

o rok pozdeji
takto:

pÍŠí zprávy

živnostenských

inspektorll

"Pracovní doba, jež byla postavena
na' nový podklad zákonem o 8mihodinové
práci ze dne 19. prosince 1918 C. 91 Sb.
z. a nar., v ž i I a sed ob rev
t o v á r n í c h pod nic í c h;
z a t o v m a 10 ž i v n o s tec h, h I a vne
n a ven k ov e, byl i j e š t e cet níž
v n o s t n í c i, k t e r í v ezrní n e n Ý z á k o n a p r 0d o m e pre s tup o val
dlužovali
pracovní
dobu
podle
vlastního
uvážení.
Príciny
této nesrovnalosti
jsou ruzné. Ve velkých závodech mají vedoucí cinitelé nejen vetší pochopení pro
predpisy zákona, ale i vetší pocit zodpovednosti
než maloživnostníci, již proto, že musí pocítati s pravdepodobností,
že
protizákonné zamestnávání
velkého poctu delnictva nezustane
utajeno úradum. Dodržování
predpisli o pracoV11í dobe bedlive
streží duvernické sbory, které by svým vlivem dovedly zplisobiti, aby delnictvo odmítlo rozdelení
pracovní
doby, jež by
odpOrovalo zákonným
predpislim.
Maloživnostník
má však
tu výhodu, že pracovní
pomery v jeho závode nejsou stále
kontrolovány, a jen tím lze vysvetliti,
proc se v menších závodech pracuje i po celé mesíce protizákonne,
protože delnictvo, v nepatrném poctu v podniku zamestnané,
z obavy o chleba netroufá si dovolávati se spravedlnosti.
Mnozí mistri, kterí
mají toliko ucne, diktují proste pracovní dobu s oduvodnením,
že hoši musí nahraditi cas strávený v pokracovací
škole, jejíž
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vyucování
spadá vetšinou do pracoyní doby. liní pak, zvlášte
v osadách odlehlejších, zamestnávali
ucne 10-14 hodin denne,
domnívajíce
se, že zákon o osmihodi,nové
pracovní
dobe pro
ucne neplatí. Nekterí ma!oživnostníci
oduvodiíovali
prodlužování pracovní doby vetšinou tím, že by nebyli s to pri predepsané pracovní dobe vydelati tolik, aby mohli dostáti svým
povinnostem
pri placeni daní, nemocenského
a úrazového
pojištení, jakož i moucné dávky. Týdenní pracovní doba techto
závodli dostoupila až 66 hodin. Také v menších mlýnech, kde
jsou pomocníci placeni podle váhy semletého obilí, byla zákonitá pracovní doba casto prekrocována
na prání delnictva, jež
si hledelo takto zvýšiti výdelek. Livnostníci
bÝIi ovšem upozorneni na neprístupnost
jejich pOcínání a tam, kde nepomohly
výtky, byla ucinena udání, jež mela v zápetí citelné penežité
pokuty od 20 do 1000 Kc. Byt i bylo konecne se stanoviska
psycl101ogického
pochopiteh10,
že jednotliví
zaostalí maJoživI<Ostníci nechteli se smíriti s predpisy o pracovní dobe, púsobila
prece jen pre k v a p li j í c í m do jme m s k li tec n o st, že
sen a š I a cIv e s p o lec e n s t v a, jež pod a I a s p o lec)] e
p í sem n o u ž á d o s t z a z ruš e n í z á k o n a o' o s m i h od i n o v é p r a c o vn í dob e d o 10 žen o u cet n Ý m i po dp i s y del n í k U, a která se snažila dosíci príznivého výsledku
poslaneckou intervencí v mylné domnence, že jest v' moci úradu, aby menil zákon (Kromeríž).
Celkem však lze ríci, že otázka pracovní
doby ucinila p ok r o k i v m a 10 ž i v n o s tec h, kde vál1avejší a konservativní cást zamestnavatelu,
jež dosud z ruzných, pOnejvíce egoistických
duvodu pracovala
ve svých podnicích podle svého
uznání a podle své potreby, následuje své druhy, kterí nejen'
z úcty k zákonu, nýbrž i v dusledku svého modernejšího
názoru na pracovní
pomery
dodržují osmihodinnou
pracovní
dobu. Casto
však
vyslovován
byl názor,
že zákon o osmi hodinové
dobe
pracovní
mel by býti
n o vel i s o v á n s e z r e tel e m na pot r e b y je dno t I ivet v í p r u mys lov ý c h. Maloživnostníci
pov Ý c hod
ukazují na to, že zákon stanovil stejnou pracovní
dobu pro
všechny závody bez ohledu na r u z n o u v y s p e los t po dn i k u vel k Ý c h j. m a I Ý c h, cím ž j s o u p o s led nej š Í
pracovní doby zaváv ne v Ý hod e. Nezákonné prodlužování
dely správy cetných podniku v souhlase s delnictvem, obycejne
pri vetším návalu
zakázek.
Byla využita
proste
príležitost
k vetšímu výdelku a pracovalo
se pak bez námitek pres cas.
V okres trencínském
pracoval
delníci lesních manipulacních
podniku od 4 hodin ráno do 21. hod. Když slyšeli, že inspekcní
úredník žádá nápravu bránili se proti osmihodinové
dobe pracovní a vyslovili ve své naivnosti dokonce podezrení,
že jest
v jednání skryta agitace pro nejakou novou politickou stranu.
Delníci pily nechteli pripustiti odstranení
12hodinoVÝch smen,
dokazujíce,
že by pak málo vydelali. Lze souditi, že jedním
z duvodú, proc delnictvo nepovolenou
práci pres cas ochotne
vy'konávaJ!o, byla též obava, aby pribránÍm rl{)vých pomocníku
nevznikla konkurence,
s níž by bylo nutno pocítati pri event.
pozdejším snižování poctu zamestnancu.
Nekteré továrny prodlužovaly
bez rozpaku pracovní dobu neopatrivše
sil predem
príslušného povolení pro práci pres cas.«

Že každým následujícím rokem vžívá se zákon i v dalších hospodárských
odvetvích. toho dokladem jest zpráva živnostenských
jnspektoru z roku] 922. Praví se v ní:
"Stížností
na nedodržování
predpisu o pracovní dobe bylo
méne než loni. Prícinu toho siuší hledati hlavne v nepríznivé
konjunkture
výr.obnÍ i odbytové,
jež stihla témer všechna odvetví prumyslu,
a která mela vzápetí
obmezování
pracovní
doby na nejmlenší možnou míru. Mim o top
u s o b í zde
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prí z n i v e s k u tec n o s t, ž e z m í n e n Ý z á k o n s e v ž i I
n e jen v c vel k é m p r u mys I u, n Ý b r ž byl t a k é I é p e
c h á pán
v m a I o ž i v n o s tec h, ac nelze zamlceti,
že
práve
zde
jest
dosud
mnoho
nevule
k plnení
z á k o n a, jej ž m n o z Í m a I o ž i v n o s t n Í c i stále ješte
považují za nutné poválecné
zlo, jsouce presvedceni,
že jest
jejich dobrým právem, aby délku doby pracovnt urcovali podle
potreby své živnostI a že mají jen povinnost, aby za vykonanou práci práci platili. O techto dvou cinitelích zmillUjí se
všechny živnosten~ké
inspcktoráty,
podávajíce
zprávy o pracovní dobe v prumyslu a živnostech.«

V r O c e 1923, kdy prumyslová
krise znacne uplatnila
svuj vliv, nemužeme
dobre sledovati
vývoj, abychom
ucinili správnou diagnosu o využití pracovní doby. Nicméne i v tomto roce úredne hlásí se cetné prestupky proti
zákonu af se strany zamestnavatelu,
ci se strany delnictva. V celku však zase lze ríci, že z á s a d a o s m i h od i n o v é h o p r a c o v n í hod n e p r a k t i c k y o t r esen a n e byl a.
Vezmeme-Ii pak v úvahu novodobé výzkumy psychofysiologické
(o únave, o zarazování
pracovních
prestávek, studium pohybu) pak musíme dojít k výsledKu, ŽC
není prícin, proc by mela být doba pracovní prodlužována. K cemu jest ovšem treba vzíti zretel - na základe
techto výzkumu - jest z a mez e n í š a b Ion o v i t os t i. Musíme být pametlivi
toho, že každá práce není
stejne vycerpávající;
ruzné výkony mají ruzný vliv na
svalstvo, pracovní náladu a pod. To, co muže jeden pracovník klidne vykonávati
bez, zretelnejší únavy osm ho-.
din (pr. služba dohlédací), u jiného pracovníka
stejných
vlastností pri težším úkonu, vyvolá v stejné dobe subjektivne i objektivne poruchy, jež je treba napravovati
ílcel,ným uzpusobením pracovního výkonu i jeho délku. Jde-li
se tudíž ve výzkumech
ve smeru ješte dalšího snížení
pracovní doby pri težkých výkonech za použití prostredku technicko-organisacního
rázu, pak je to jen v souhlasu s ved e c kým
pojetím sociálne-hospodárské
otázky, jakou nesporne pracovní doba jest.
ústavy
mezinárodního
významu starají se o vedecký
výzkum výkonu a pracovní doby. Není tedy treba námitky, prýštící
z konserva tis mu a pohodlnosti,
bráti
vážne.
Jiná otázka jest u s m e r n e nI p r a c o v n í dob y
s hlediska mezinárodního.
O to stará se rada institucí
jmenovite Mezinárodní
úrad práce v Ženeve, který mezi
jiným vytkl v tomto roce specielne o této veci zajímavou publikaci své sekce, ve které podává prehled mezinárodního snažení o usmernení pracovní doby a dochází
k tÝmž výsledkum, o nichž píšeme výše.
Na konci treba zmíniti se ješte o jedné zajímavé a
významné skutecnosti. V zárí konal se ve Vídni sociálnepolitický kongres t. zvané Mezinárodní
asociace pro sociální pokrok. Na programu byla též otázka vlivu pracovní doby na pracovní výkon. Plenární schuze kongresu
prijala resoluci,. vníž zduraznuje
v Ý z n a m ú r e dní
nemecké
ankety
o vztazích
mezi
dobou
p r a c o v n í, m z dam
a p r a c o v ním v Ý k o n e m.
Toto valné shromáždení
soc. politiku projevilo názor, že
nemecká
anketa
pred krátkÝm casem podniknutá
ve
svých metodách podává spolehlivý vedecký základ pro
další metodická
studia nhných
národnostních
skupin.
Jakmile úrední nemecká anketa o této veci ukoncí své
váce má se sejíti mezinárodní komise, aby ucineny byly
z:1vcry o praktických
dusledcích nemecké metody, jakož
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i o její použití pri anketách v jiných zemích. - Toto usnesení na mezinárodním
foru ucinené potvrzuje
znovu
nutnost spolecné mezinárodní
práce na tomto poli, abychom mohli s klidem ríci, že osmihodinová doba pra~ovní
se nejen vžila, ale že mužeme jíti o krok dále k dalšímu
lepšímu využití event. zkrácenÍ.

LITERATURA A UMENÍ
Karel Capek:

Trochu osobní.
pandelním
Karel ústupkum
Horký napsal
své Pr::mte
bratrí veCapku«.
Abych»Slovo
to reklk

divakrátce, vycítá pan Iiorký jmenovaným
autorum, že anglický
režisér jejich hry »le života hmyzu«, Mr. Nigel Playfair,
tuto komedii »prizpi'lsobil životu anglickému«
a - dle
svých vlastních slov - »odnal satire trochu její trpkosti«.
Tu tedy se pan Horký z niceho nic rozhJrcuje
a píše,
že když anglický režisér ceskou hru
"tak hrozne ohudlá a' silne odceští pro PJtrebu publika,
nelze pak již takrka psáti o úspechu ces k é h o dramatického umení za hranicemi. Jak je možno, že bratrí Capkové mohli prijmouti tento business,
tuto "úpravu«? Za
tu t o cenu úspech? Vysvetluji si lecc6s vysokými filosofickými vlivy a praktickým
prJstredím,
v nemž v poslední
dobe uplývají dnové umeleckého
tvorení bratrí Capku ...
K'oncesse orqtrí Capku vuci "úpravám«
p. Playfaira - (a
soudím, že se s autJry o techto úpravách dohodoval, mus i 1 dohodovat) - koncesse tyto podpJrují snad t. zv. provoz, ale nikoliv v Ý z n a m a ceskost našeho dramatického umenÍ. Chceme pronikat v cizine s v Ý m umením, s v ýOcekáváme
od Capmi myšlenJkami, s v Ý m i postavami.
ku, že budou representovat
umení, vzdálené ústupku páchnouCÍch agenturou«
a tak dále.

Tedy abychom byli strucni: Pane Horký, jak pak víte,
že se pan Nigel Playfair »s autory o techto úpravách dohodoval a m u s i I dohodovat«?
Mluvit o necem, co nevím, t:>mu se mezi námi ríká žvanenÍ. Pane Horký, autori
»Hmyzu« nevedeli ani zbla o úpravách pana Playfaira a
nebyli ani slovem bráni v potaz. Pane Horký, autori
»Hmyzu« si dosud ani neprecetli knižní vydání Playfairovy úpravy, - tím méne jste to ucinil Vy, a pres to
máte tu troufalost
tvrdit, že pan Playfair
ceskou hru·
»hrozne ohudlak
Pane Horký, kdyby Vás PJtkal ten
osud, že by Vaše knížky byly prekládány
do jiných recí,
ujišfuju Vás, 'že byste se honem zrekl toho, císt a revidovat preklady svých prací; nebof pro autora je utrpením kontrolovat,
co všechno se stírá sebe vernejším prekladem. Koukeite se. pane Horký: v Americe hrál Mr.
Brady»Hmyz«
v doslovném, ale neveršovaném
preklade; v Anglii jej hrál Mr. Playfair ve veršované úprave;
na to ani na ono nemeli autori nejmenšího vlivu. Shledal
jsem dodatecne, že »RUR« melo v Anglii 'J jednu duležitou osobu ,(inž. Pabryho)
méne než v Praze. Priznávám se, že toto mne trochu mrzí, ale co mohu proti tomu
delat? V Americe hráli »Vec Makropulos« bez mého vedomí; buh sám ví, jak pri t'om dopadl text, - ale co mám
s tím co delat?
Pane Horký, netvarte se jako literární nemluvne. Mužete velmi dobre vedet, že si každý režisér upravuje

PtrrannosL
preklad hry po svém; že treba Shaw se u nás hrává
z dobré tretiny vykuchán,
aniž by se s námi »0 techto
úpravách dohodoval a m u s e I dohodovat«.
Ve francii
je platným a obecným zvykem, že tam každý cizí kus
upravuje domácí dramatik. Sám jsem jak::> režisér upravoval cizí kusy pro naši scénu, aniž bych se ptalo svolení nebožtíka
Aristofana
nebo Julesa R.omainsa. Kdybyste si byl dal, jak by se bylo slušelo, tu práci a opatril
si anglický knižní text »Hmyzu«, byl byste shledal, že
má podtitul: »Autorisovaný
preklad z ceštiny od Paula
Selvera. Volne upraven::> pro anglickou scénu od Nigela
Playfaira a Clifforda Baxe.« Podtitul »R.UR.« je: »Preloženo z ceštiny od P. Selvera a upraveno pro anglické
jevište od Nigela Playfaira.« Což zajisté v prosté ceštine,
pane Horký, znamená, že za tyto úpravy neodpovídá
autor, nýbrž podepsaný uprav::>vatel. »Ústupky« by delal
autor tehdy, kdyby úpravy sám provádel nebo schvaloval. formálne
vzato, nemá ani práva úprave bránit;
nebot když podepisuje smlouvu s kteroukoliv
svetovou
agenturou,
podpisuje
v ní klausuli, že PN)vozovatel,
který hru kupuje, má právo ji adaptovat pro potreby své
scény. Pane Horký, autor je na svete opravdu jen protJ,
aby hru napsal; vše ostatní, zejména to, cemu ríkáte provoz, je vecí agentur. Prominte už agenturám, že pro ne
divadelní kus je otázka obchodu; ale s tím nemá autor
skutecne co delat; patrne by to jen pokazil.
Ale aby pan HJrký zbytecne nejezdil ani po p. Playfairovi, dovoluji si konstatovat
toto: Pan Playfair mel
tolik zájmu o ceský ráz »Hmyzu«, že letel z Londýna do
Prahy, aby se na nej podíval, pri cemž, mimochodem, se
cestou, v Bavorech, s letadlem zrítil. Získav hru pro své
divadIJ, usiloval vší mocí, aby ji režíroval ceský režisér
dr. liilar, což (tuším) znemožnil Zemský výbor. Teprve
pak se pan Playfair ujal režie i úpravy kusu sám, když
autori odmítl! jeti za svým kusem do Londýna.
Tedy tak se to, pane Horký, má prakticky
s divadelními ústupky bratrí Capku.

i
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Ale pan li::>rký by snad ani nebyl panem liorkým,
kdyby k své nevecné invektive neprilil trochu skutecné
špinavosti. Pan Horký naznacuje, že prícinou mezinárodního lJzšírení,
jakému se teší hry bratrí Capku, jsou
proste jisté »petites connaissances«,
jisté dvorní vlivy,
kterými jiní dramatikové
nedisponují. Cituje z clánku O.
Vocadla, že »tehdejší
britský
vyslanec v Praze
(Sil'
George Clark) cetl R.. U. R.. v originále a neopJmnel na
ne upozorniti své vlivné prátele«. K tomu pan Horký
honem podotýká:
»Toto zatažení britského
vyslance
a
j(;ho vlivných prátel« do úspechu R.. U. R..
"PJtvrzuje príznivé mínení, které mnozí z nás mají o politické a americké vyspelosti
Mus Karla Capka. Bylo by
veru nespravedlivo.
kdyby Masaryk, pro nejž Dr. K. Capek
již tolik udelal u nás, nedelal pm Capka nic v Americe a
Velké Britanii. Nikdo moudrý zajisté nechce, aby britský
pan vyslanec doporucov.al svým vlivným prátelum na pr.
Dykovu R. a n n í rop uch u. Shocking!«

Tedy pozor, tJhle už páchne ponekud nehezky. Abychom to rekli na plno, pan Karel liorký povídá, že hrám
bratrí Capku pomohly za hranice nejaké dvorní vlivy
nebo dokonce sám pan president,
který tím autorum
platil za nejaké služby. Pan~ Horký, je-li ve Vás kousek
slušnosti, odvoláte hezky v príštím císle své f r o n ty

tento výmysl. liry bratrí Capku byly hrány v Anglii a
v Americe roku 1922; autori byli ponejprv predstaveni
panu presidentovi
teprve roku 1925; do domácí politiky,
pokud se týká pomeru k hlave státu, zasáhli poprvé roku
1926, když jste je k tomu Vy sám, pane liorký, verejne
vyzval (v brožure »Masaryk
redivivus«).
DJbre, pane
liorký; bud mužete vzít zpet, co jste tu sežvani1, nebo
dokažte, co jste se opovážil naznacovat;
neuciníte-li to
ani to, budete se jevit jako mluvka a ostouzec.
Dále: Sir George Clark cetl R.UR. v originále, prJtože
ho jeho ucitel ceštiny, dr. Vocadlo, kterého autor tehdy
ješte osobne neznal, na této knížce ucil ceštine.
Sil'
George Clark si tehdy autora pozval a rekl mu, že by rád
prispel, aby tato hra byla poznána v Londýne. Autor mu
podekoval za dobrou vuli a rekl, že kus je už preložen a
že o nej vyjednává Nigel Playfair s jeho zástupcem. To
tedy je podíl britského vyslance.
Dále: lirám bratrí Capku nepomohly
za hranice ani
dvorní vlivy ani diplomatický
sbJr, nýbrž nekdo docela
jiný. Chcete-Ii to vedet, byl to pan Otto Pick nebo 'pan
Max Brod nebo snad nekterý jiný z pražských
dopisovatelu ríšskonem~ckých
novin; nevím skutecne, který to
byl. Vím jen, že kterési ríšskonemecké
noviny - prosím: bez autmova
vlivu a dokonce i bez referentské
vstupenky - prinesly referát o R. U R.. Do týdne telegrafovalo New Yorkské Gui1d Theatre (kterému patrne kabeloval nemecký subagent),
že se o kus zajímá. Stejne
se dálo pri Hm y z u: asi ctrnáct dní p.o premiére prijel
do Prahy americký agent a koupil hru pro Ameriku. Pri
dalších hrách jsou agenti prítomni už na premiére
se
smlouvou v kapse, aby se na míste lJzhodli, koupí-Ii
kus nebo ne; ale na to se neptají ani autora ani koho
jiného. R.acte pochopit, že jinak to v divadelním
svete
nechodí; velicí agenti mají své subagenty
a sami cestují
po svete, aby lovili kusy;' racte si uvedomit, že to nedelají ze sympatií ani z protekce,
nýbrž prO' obchod.
Ani Výbor Spolecnosti Národu neprimeje agenta, aby dal
zálohu za kus, který by nemohl snadno umístit: Nicím
na svete nemuže autor primet agenta, aby koupil kus, se
kterým se nedá delat obchod; nicím na svete nevnutí
agent provozovateli
kus, od kterého pr'Jvozovatel
neceká slušnou pokladnu. To jsou veci. na které už nemá
ani autor ani kdokoliv jiný nejmenšího
vlivu.
Dále: Žádná z her bratrí Capku za hranicemi nebyla
predmetem
úrední propagandy;
žádná nestála ani halér
jakékoliv subvence.
Jedno veliké parížské
divadIJ
se
ucházelo o provozování
R.UR. a žádalo 10.000 Kc subvence na monumentální
výpravu hry. Pokud vím, byla
u nás ochota tuto cástku poskytnout;
šlo J vskutku velké divadlo, a každá ceská výstava,
každý ceský umelecký podnik za hranicemi nám prijde dráž než na deset
tisícovek. Pres to autor hry RUR. zakázal s dotycným
divadlem dále vyjednávat.
Byla to pro nej, abych tak
rekl, vec principu.
A dost už! Pane Horký a Jstatní pánové, bez jakékoliv
a cíkoli v pomoci, bez sympatie literárních
kolegu, bez
prízne doma a bez konnexí venku ucinili bratrí Capkové
toto: pomohli razit cestu za hranice jiným a príštím ceským spisovatelum,
snad lepším než jsou sami; nesli
kousek ceskJslovcnské
propagandy
v šestnácti jazycích
a ctyrech dílech sveta; za to jsou jaksi povinni prijímat
každého cizince, který se otocí v Praze, dávat interviewy, vykládat o ceské literature
a o prírodních i duševních krásách naší vlasti. Slyšte, pane Horký, tytJ své
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PNtomnosL
cmy bratrí Capkové tímto vytrubují, žádajíce vere]ne,
aby jim byly odpušteny; nemJhou za ne a nehrnuli se
do nich; i není spravedlivo, aby za ne byli castováni špinavostmi a utrháním. Je-li neco obecne užitecného v této
jejich práci, prokažte jim jediné uznání: dejte jim laskave
pokoj. Pane Horký, ti bratri Capci, kterí Vám pred dvaceti léty pravidelne psávali clánky, aniž Vám prišli na
oci, jsou tíž jakJ tehdy; netlací se nikomu na oci a nedávají si nikým pomáhat; jejich svet je samota. Tedy dost
už; provedl jste oblíbený kousek ceskoslovenské novinárské neslušnosti; prinutil jste lidi, kterí neco málo ve
svete dokázali, aby pred Vámi 'Jbraceli své kapsy: hle,
neukradli jsme žádného prstýnku, hle, nezproneverili
jsme žádné verejné hodnoty, hle, nemáme v kapse mocných visitek, se kterými bychom UauzÍrovali. Jaká podívaná, pane Horký, jaká podívaná! A jak jste svým clánkem ve Fr o nt e ulevil ceskému ctenári, když si mJhl
ríci: Nu zaplat pánbuh, už bych byl málem uveril, že nejaká ceská práce se dostala do sveta na vlastních nožickách, a zatím, koukejme, jaké jsou v tom hejble! Tož jen
takhle dál, pane Horký, ve jménu ... národního sebevedomí.
Karel

Seheinpflug:

Svetlo na divadle.

K

dyž jsme na divadelní kdysi chodívali predstavení
kocujících spolecností, nacházeli jsme tam tolik
požitku, které nás okouzlovaly. Pestré kostýmy nás
oslnovaly, písnicky s doprovodem hudby nás dojímaly,
strelné rány nás rozjarovaly a živé obrazy nás uvádely
v nadšenÍ. Ale ze všech techto šperkll divadelní hry do
nejvyšší extase nás uvádel prece jen bengál, jenž býval
rozžíhán na konci efektních výjevlt. Tu, když se pred
napovedovou budkou zamihl loket napovedovy ruky,
rozsvecující sirku, meli jsme oci na stopkách; a když
to pred budkou zapraskalo, vyrazil oblácek dýmu a po
jevišti se rozestrela purpurová zár, jež zalila postavy
prostovlasých vil, sklonené nad opušteným sirotkem,
nebo milencu, kterí si spocívali v nárucí pod žehnajícíma rukama matcinýma - tu jsme se už meli veru co
ovládat, abychom blahem hlasite nezajásali. A doma
jsme pak bývali do hloubi duše uraženi, když se nám
rodice smáli, že naším nejvyšším požitkem z divadelní
hry je ten nevkusný, pitomý bengál.
A vidíte, dnes by se nám pro nadšení z divadelního
bengálu již nesmeli smát. Rekli bychom jim jednoduše,
že onen bengál, rozžíhaný sirkou napovedovou, byl
predchltdcem nynejších divadelních reflektoru, ukázali
bychom jim, jak významným divadelním soucinitelem
je dnes barevné svetlo, vypiali bychom se sebevedome,
že my jsme už tenkrát nejasne predvídali tento slavný
vývoj.
Svetlo na jevišti melo v prvních dobách realismu
úkol velmi prostý: alby správným zabarvením, vhodným umístením a dostatecnou intensitou umožnilo osobám a vecem na scéne, aby uplatnily puvaby svých forem, barev a pohyb lI. V dobe impressionismu se tento
úkol rozšíril: svetelným aparátum jevištním bylo vystihovati nálady krajin a interieuru za ruzného rocního
období a denního casu. Jasné svetlo slunecní zalévalo
náves, bledý svit mesíce klouzal po pešinách parku,
v rodinném pokoji sprádalo se intimní šero navecera,
do nehož teple dýchal zarudlý plápol krbu. Svetlo nám
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pomáhalo zasadit tu kterou chvíli dramatického dení
do prírodního nebo umelého ovzduší, v nemž si ji predstavoval básník.
Postupem doby pribývalo svetlu na jevišti úkolu se
všech stran. Divadelní režisér teprve jako by byl vytušil poklad schopností, ukrytých v jeho novém pomocníkovi.
Nejsou jen nálady, pricházející zvencí, jež kQlem
lidského pachtení rozestírají slunce a mesíc, oblaky a
noc, lampa a krb; jsou také nálady, prýštící z lidsk)'ch
niter, jež zachvacují okolí silnými blesky desu, rudými
požáry vášní, jitrními úsmevy radosti. Svetlo se stalo
nástrojem psychologickým, který pomáhá tyto nálady
vytváret.
Zároveú byly objeveny nové jeho schopnosti technické. Prost)' elektrický reflektor vyradil nejtežší kusy
divadelní mašinerie do starého železa. Kde jsou dnes
ona skrípající propadlište, z nichž vystupují nebo
v nichž mizí ta jemné bytosti pred zrakem parterového
obecenstva, zatím co divák galerie vidí docela zretelne
v podlaze jevište díru, pripravující se k porodu nebo
rozvírající se k pohlcení? Rezaví na zaslouženém odpocinku, nebot elektrický reflektor zastane v osmdesáti
procentech prípadu jejich úkol mnohem dokonaleji a
diskretneji. Postava se vám zjeví znenadání na scéne,
protože na ní spocinul paprsek reflektoru; postava vám
zmizí stejne nenadále a tiše, protože ji svetelnÝ paprsek
opustil. Nadprirozené zjevy, bájecné prízraky možno
zhmotnit na jevišti jen pomocí této kouzelné svítilny,
která dává život stínum, jež mení drevo v ocel, papír
v žulu, krupeje vody v diamanty a proud páry v ohhivý sloup.
Ale tato kouzelná svítilna umí nejen zhmotnovati
stíny, umí stejne dobre odhmotúovati tela. Její mesícná
modr, vržena na nahé lidské telo, mení horké maso
v chladnÝ mramor, cloveka v andela, smyslnou holku
asketickou v svetici. Lidé vyrustají dotekem jejích barevných paprskll nad své okolí i nad sebe samy, a, zahaleni pláštem magického svetla, stávají se heroy. A
je-Ii nejaká smyslná cesta, po níž lze divadelnímu režisérovi vésti diváka do ríše transcendentna, je to nejspíše žebrík. spletený ze svetelných paprsku.
Herecké kostymy a scénické dekorace bývaly ode
dávna vítanou pastvou pro oci divákll, a divadelní malír a krejcí byli vždy vynikajícími pomocníky režisérov)'mi. Elektrický reflektor tyto zrakové požitky divákovy zmnohonásobil.
Scénická krajina [hned jásá
v zlaté zári slunecní, hned reraví krvavým požárem
v od lesku cervánkll, hned jihne ve fialových odstínech
soumraku. A barvy obleku komparsních skupin se co
chvíle mení jako barvy proudu svetelné fontány. Mistr
osvetlovac je veliký kouzelník, jenž prevléká celé davy
na jevišti pred ocima diváku pouhým dotekem svého
carovného proutku.
Elektrický retlektor, vyzbrojený deskami barevného
skla, dob)'vá divadlu nové oblasti dojmu a vrací mu
staré, jež musilo opustiti pro nárocivost dnešního diváka, pozbyvšího fantasie. Pohádka, báje, legenda mohou se smeleji odvážiti do prostoru jevište, je-Ii naplnen ovzduším kouzelnÝch svetel. SvetelnÝ paprsek
umí z niceho ve mžiku utkat závoj tajemna, rozžehnout
aureolu kolem hlavy, roztancit bludicky v nocních tišinách, rozšklebit do tmy oblicej hlavy, která nemá trupu. Umí spojit neviditelným mostem zemské údolí s my-

stickými výšinami; a umí odlišiti dve ruzné sféry,
kde se setkají, cloveka od prízraku, svet skutecnosti od
sveta snu.
Mám mluvit o jeho darech, které prinesl slavnostním
historickým hrám? Ten kouzelný nástroj, který vcera
prorážel uzounkou pešinku mezi hroby pustého hrbitova, dovede dnes zahráti svetelnou symfonii, rozhýriti
pravou orgii barev. Jak mrtve by vypadly všecky ty
slavné návraty vítezných voj sk, okázalé pochody vetších a sebe nádhernejších
davlt, kdyby ten kouzelný
nástroj k hlaholným fanfárám trub nepripojil fanfáry
barevných svetel!
A nejzajímavejší je ten nejnovejší ú~ol, úkol demonstracní, charakterisacní,
psychologický, 'jímž se
stává elektrický reflektor intimním pomocníkem hercogov)'m, sesiluje jeho telesné prostredky. Pc;zornO'st
divákova má býti pripoutána k osobe stojící stranou a
projevující se jen mimikou obliceje; na jevište vstupuje
nová osoba, jež vzbuzuje v ostatních úlek, radost, podiv, des; tucha príštího osudu zakroužila kolem hlavy
cloveka; clovek vyrCtstá v urcité chvíli svým odhodláním, cinem, obetí nad celé O'kolí a mení se v reka' rouška pomluva podezrení spadla s eloveka a jeho ~:iha\:mánevinnost svítí bíle do sveta ... V takových chvílích prichází svetelnÝ paprsek herci laskave na pomoc,
?zrejmí duši, jež usedla v rysech jeho tváre, a odeje
Jeho postavu rouchem nadzemské záre ...
vývoj, zejména v posledním smeru, není arci ješte
u konce a není vylouceno, že se jednou splní nadeje, že
budou pro jevište zužitkovány Ostwaldovy vedecké vymoženosti a místo nynejších ctyr nebo peti barevných
ref1ektOrll llastoupí varhany sveteln)'ch barev, z jejichž
kláves bude dirigent jevištního osvetlení vyluzovati
nejjemnejší odstíny sveteln)'ch nálad. Ovšem že by pak
tímto dirigentem musil b),t umelec živého dramatického cítení a jemného v)'tvarnického vkusu. A mel by
jím b),ti vlastne již dnes. Nebot dirigent jevištního
osvetlení muže býti úcinným pomocníkem režisérovým,
hercovým i básníkovým, muže však býti také nepríjemným rušitelem. Nesmí upoutávati pozornost :iivákovu k vedlejším vecem; nesmí duležité momenty neomalene podškrtivati;
nesmí bezdLlvodne rozpoutávati
barevné orgie, nebot nic se tak brzy neprejí jako barevné symfonie. Myslím, že se nyní v techtO' bodech
velmi casto hreší, zejména v režii operní.
V ohledu technickém záleží také na tom, aby osvetlovací prístroj byl úplne skryt zrakum divákovým a
aby mu zCtstal pokud možno neviditelným i paprsek,
kter)' z neho vychází. Svetelná hudba pozbude mnoho
ze své mysticnO'sti, vidíme-:li tocJit klikou flašinetu,
z nehož vychází. O tom jsem se presvedcil v páne Copeauove »Vieux Colombier«. Toto diva:iélko nemelo
žádného balkonu ani galerie :l jeho ctyri barevné r,eflektory visely prímo pred jevištem pred ocima divákLl.
Osvetlovaly jevište docela pekne a pohybovaly se samocinne tiše a presne; nicméne pohled na jejich pohyby
;.~slabovalznacne dojem divákLlv a zbavoval jejich úcinek prekvapivosti. - Aha, ted bude scéna zalita slunecním jasem! Tect bude krajina zapravena krví cervánktl! - videl jsi, podle toho, zclvihal-li své ústí reflektor
žlutý ncho cerv,ený. Bylo tak trochu, jako když nek:io
prorekne pointu anekdoty na jejím zacátku.
Xové hudovy budoucích divadel budou míti zajisté
zvlúštní úkryty pro umístování svetelných zdrojCt, aby
jejich úcinek byl co nejmocnejší. Ale žádným sebe du-

myslnejším zanzením nebude asi odstraneno príkorí,
které moderní osvetlení jevište pltsobí herci. Zachovati
napiatou pozornost, pevné citové ladení a prirozenost
výrazu i pohybu v tomto prívalu svetelných deštCt, jež
bicují strí:iave jeho tvár - ne, to není jiste lehká vec.
A oci hercovy, zaní0ené palcivostí vetrelých lícidel,
clo nichž se sypou ze predu i shury tyto svetelné strely
jako do mrtv)'ch tercCt - ubohé hercovy oci! Divák,
jenž se kochá temito svetelnými hrami, obycejne ani netuší, jak)'ch obetí si vyžaduje tato nová divadelní vymoženost na,hercove zdraví.

v

ZIVOT A INSTITUCE
P. Eisner:

Pošlete Prahu do mesta!
Jsi

nekde v koncinách vinohradské vodámy, rekneme,
v Korunní tríde, a potkáš známou dámu. Po nekolika slovech již se loucí; »Promii1te, mám velice na
spech, je brzy šest a já musím do mesta«.
»Do mesta?«
»Ovšem, do Prahy, pro látku na šaty. Kde bych zde
sehnala neco možného? Ale tady je má dvojka. Na
shledanou.«
Ta dáma ve spechu nemá rozhodne ani nárokCt ani
možností filmové hvezdy. Je to dáma velice prCtmerll)'ch stredních vrstev. Formulovala
svým výrokem
velkou pražskou pravdu. Dávno jsou Vinohrady
a
ostatní b)'vala predmestí Prahou, jsou to velká mesta,
Vinohrady dokonce jednou z nejbohatších cástí Prahy
vLIbec. A prec je celá rada vecí, jichž tam nedostaneš
v takovém tvaru a provedení, jak jedine mCtžeš potrebovat. Obchodní život pokulhává tam zoufale za vzrustem populace, za vzrustem nároku. Vše jako zakleto.
Malbmesto, provincie. A ježto denní zkušenost obyvatelstvo techto koncin trpce o tom poucila, chodí se do
Prahy. A ježto se chodí do Prahy, nemohou tyto mestské cásti se dostat ze své obchodní stagnace.
To je velká zvláštnost Prahy. Nebot v Paríži, Londýne, Berlíne, Vídni a všude jinde, i v mestech mnohem
menších než je Praha, nemusíš »do mesta« (t. j. do
city), abys dostal vec podle své potreby a podle svého
vkusu. Jsi-li práve na Montmartru, máš i tam vetší príležitost k nákupu, než odpovídá tvé potrebe. V rue de
la Paix jsou ovšem veci ješte dokonalejší, predevším
pak drahocennejší. Ale na ty beztoho nemyslíš. A pokud jde o minimální požadavky vkusu, splní je každý
druhý krám v každé vetší ulici, a každý desátý splní
maximum tech požadavku. Totiž; Pojem vkusu není
tam spájen s pojmem prepychu. Prepych je záležitostí
jist)'ch lidí, vkus záležitostí všech ci témer
všech.
Chceš-li vkusné dámské šaty, nemusí být hedvábné a
s hruselskými krajkami, nebot vkus nezávisí na cene
materiálu. Látka, jejíž metr stojí 10 frankLt, muže býti
vkusove stejne dokonalá, jako látka za 500 franku metr.
Legie obchodních domLl chrlí ve stovkových seriích
konfekci vkusove dokonalou tak, že v Praze by to byl
»model« (casto také skutecne je) a za ceny, jež ciní
zlomek ceny tohoto pražského modelu.
To by byla zvláštnost jedna; nezdravá koncentrace
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a monopolisace obtížná, trapicská. Doprovodme však tu
dámu od vinohradské vodárny »do mesta«.
Milostivá paní, chcete dokonalé hedvábí moderních
vzoru? Ježto jsme již »v meste«, najdete urcite. Celé
ctyri obchody poskytnou vám, ceho potrebujete. Chcete
dokonalý deštník, kabelku, prádlo, umelou kvetinu?
Máme tu nekolik závoclll v úzkém obvodu Príkop, N árodní trídy, V áclavského námestí a ješte tu a tam port1znu. Chcete dokonalé detské šatecky, dokonalé v tom
smyslu, aby se vám nedelaly mžitky pred ocima, když
se na ne podíváte? Jeden, dva, tri obchody. Chcete kamelio,j kerík, aby mel stuhu ovázanou tak, aby vám té
kvetiny nebylo od srdce líto? Jeden, dva obchody (v Paríži to dovede každá bába na trhu).
Chcete dokonalé šaty, dokonalý kostým? Grand Saion na V áclavském, ve Stepánské, na Národní, na Príkope vám je udelá. Bude to neco stát, považte, chtela
jste to sice prajednoduché, ale dokonalé strihem, linií,
s nejakým malým nápadem, který by byl chic. Že nemáte tu malickost? Pak je nám líto. Zajedte si za hranice. Chcete dokonal)' klobouk, totiž strašne jednoduchý
kloboucek, nic na nem, jen práve ten tvar a zpusob, jakým je kolem neho položena stuha? Zde jsou parížské
modely, práve došly. Sedm set korun není mnoho,
uznáte sama. Chcete-li, udeláme vám také kopii za ctyri
sta. Ale nesmíte se prenáhlit. Stává se, že ta kopie je
trochu jiná v malém odstínu materiálu nebo v milimetrech záhybu stuhy nebo výšky formy; a ty milimetry jsou osudné.
Udelají z básne ropuchu, z prílby
Artemidiny husí pekác. Je rozhodne lépe, vezmete-li
hned originál.
P?nechme

za nI:

dámu jejímu temnému osudu a uvažujme

Naše výroba z valné vetšiny nevyhovuje vkusem.
Tvorí ze vkusnosti výsadu. Vážíc vkusnost provedení
jen na drahý a nejdražší materiál, ciní ze vkusu prepych, dostupný jen urcité kaste lidí, jichž v Praze a
u nás vt1bec je mnohem méne než jinJe.
Jinde prumyslová výroba a obchod jsou nemým, ale
stálým ucitelem vkusu pro celý národ. U nás nejsou. Zmeškaly vývoj dvou desetileti a víc než to. Dávají nám veci, jež jsme dávno prerostli. Sotva jinde
v Evrope kultivovanost stredních vrstev ucinila v posledních dvaceti letech takové pokroky jako u nás. Proste z toho duvodu, že vkusová tradice v moderním slova smyslu se v této dobe u nás teprv narodila. Výroba
a obchod to z notné cásti ignorují. Nescházelo by dovedných rukou, schází vllle. Není vkusové ctižádosti,
není vynalézavosti, není puvodnosti. Vyrábí se - vetšinou, ne vesmes - pro Frantu, v presvedcení, že pro
Frantu je to dobré a že Franta to koupí.
Taková pražská nedele v predmestských ulicích, na
parníku, ve výletních restauracích je pravou trýzní pro
oko. Rve posvícenská cerven, poutová zelen, velkopopovická modr, pronikavou fistulí doráží na tebe infamní
ružová, chraptí hlasem periferie hrozné strakatiny potištených a »vyšívaných« látek, bedují nemožné strihy,
bezduché živutky a kadeckovité plášte. Je hanba, jak se
tu hreší na lidech, kterí se strkají do techto pouzder.
Nikdo mi nenamluví, že národ, jenž má za sebou lido~é
umení takových estetických hodnot a jenž má takovou
vuli b),t Evropou, chce vedome ŽÍti v tomto nízkém
genru, nad nímž žije jen ta tenká vrstva, která si zmollopolisovaný, zlichvarený vkus muže koupit v tech
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trech pražských obchodech nebo privést si jej z ciziny.
Není proste nikoho, kdo by vkus nové doby budil a
probuzenému vkusu hovel jako samozrejmé lidové potrebe, není nikoho, kdo by evropanství vkusu u ná~
zdemokratisoval.
.
Aby nebylo nedorozumení:
Svým rt:vrzením o té
pražské nedeli nevidím se v rozporu s cizinci, kterí jsou
nadšeni krásou pražských žen. Ta krása tu je, proniká
i temi posvícenskými háby. Nelze ani domyslit, jak by
veci dopadaly, kdyby naše ženy byly, rekneme, toho
typu, jako - z mezinárodní zdvorilosti radeji nerekneme, jakého.
Vkus není prepychem, ani necím, k cemu je treba
vllle. Rodíme se s ním nebo probouzíme se k nemu. Je
to požadavek našich ocí, naší duše. Je soucástí kultury
a civilisace, nesmí býti výsadou tech nahore. Nemohu-li
spontánní potrebu svého vkusu ukojit, dostávám se
do tragického rozporu. Musím-li koupit vec, k níž muj
vkus nerekl: Ano!, ciním si nezdravé násilí po celoll
dobu, po kterou budu spoután tím nenávideným neb
i jen nemilovaným predmetem. Jsou veci milostí obdarené a jsou veci zavržené, prokleté. Beda tomu, komu
jest žíti s proklatci! Vecná otrava krve vtéká z nevkusné veci do žil jejího majitele. Ta otrava se již nejak projeví, budte ubezpeceni, v práci mé i práci všech.
Je myslitelný clovek - a je jich víc, než bys rekl-,
který žije spartánsky strídme a prec klade požadavky
na veci. Aby mely evropský tvar, aby byly z dvacátého
století, aby v jejich vzhledu a provedení nebylo nic, co
uráží a budí hnus, aby v nich byla sebe menší jiskricka
boží. To znamená, že nesmejí rváti cervení a chrapteti
zelení, že musí býti bez krajzlícku,
lemovek, ornamentt"1, srdícek, tulipánu, že nesmejí býti z periferie
evropské kultury. Zatím »Praha« je jen malým ostruvkem uprostred statisícového mesta V ršovic. Je to jeden
z prament1 neradostnosti našeho života.
Proto: Je dobre, debatuje-li se o tom, jak uciniti
Prahu velkomestem. Ale dtbatujete-li, nezapomente vedle dlažby, komunikací a jiných vecí také na ten pražsk)' vkus. Pošlete Prahu »do mesta«.

Národové a jejich propagandy.
Ženeva, 25. ríjna 1927.

K ritikové
s oblibou se vyslovují o ubohosti naší
propagandy. Nejsem si tak docela jist, zda si sami
uvedomují, v cem vlastne ta naše propaganda nestací.
Pohovorme si tedy o tom a srovnejme na základe zkušeností, doma i v cizine nasbíraných, methody naše
vlastní i cizí. Mluvím naschvál o propagande národu
a ne státu nebo vlád, protože státní, úrední propaganda
nemá b),ti více než diskretní basí, cinnou víc iniciativne
a podpurne než výkonne. Kde tomu tak není, je to
obycejne na úkor veci, n,ebot je to práve prímá, výkon11á oficielní propaganda, která vzbuzuje nejvíc neduvery. Stojí tu tedy vedle sebe propagace soukromá,
osobní, prátelská, témer neprovokativní a prece úcinná,
a na druhé strane propagace státní, provádená ruznými
ministerstvy, hlavne zahranicních vecí a školství. Do
této kategorie patrí též cinnost ruzných missí a úredních exponentu, v cizine legací a konsulátt1.
Tato státní propaganda je i pri nejlepší vuli handicapována byrokraticností úredního aparátu, pomernou

nákladností a hlavne nedostatkem spontánnosti, címž
vnuká reservu, ne-li podceiiování.
Vzpomínám na pr. skvelé recepce, dávané vyslancem'
jednoho sousedního státu. flostina by byla nasytila
cel)',regiment, páni vyslancové svítili brilianty, šampanské teklo proudem. A prec~, s výjimkou nekolika
naivních nezasvecencLI, byli-li tam vLlbec tací, všichni
hosté vedeli, že tento stát, kter)' tak marnotratne hostí,
je ve skutecnosti bankrotár, a že recepce není než vejickou, která má privábit blahorodé financní magnáty.
Rozumí se samo sebou, že tito se omrácit nedají a
naopak, uvažovali-Ii pred tím o investování sv)'ch kapitáh~1
do dotycné zeme, po slavné hostine své zámery zmenili. Takovéto methody, manevrování pomocí krásných
žen, banketli a ples li byly snad úcinné v dobe aristokratické diplomacie a nedostatecného neodvislého zpravodajství. Dnes, kdy se mezinárodní
politika delá
v konferencních síních a kdy všetecní žurnalisté a hospodársko-financní indexy dovedou se dopátrat pravdy,nemá pozlátko v)'sledkli.
Dobré, poctivé propagande nejde již o to, nabulíko\'at cizine nepravdy.
Nebot v mezinárodním
živote
jsou všechny kvality i kvantity jen relativní, a kdybyste se stokrát dušovali, že váš stát je nejdemokratictejší, vaše sklo nejlepší, vaše hory nejvyšší a vaše
hotely nejlacinejší, narazíte na shovívavý úsmev muže, který zná vetší kus sveta než vy a poví vám bez
prl'1tahu,kde mají vyšší hory, lepší hotely, krásnejší
skloa demokratictejší konstituci. Je tedy prvním predpokladem úspešné propagandy kriticky zhodnotit, co
li nás je opravdu v porovnání s cizinou cenné a zajímavé.Pamatuji se, jak jsem kdysi byl rozhorcen, když
po konoerte, na kterém prední naši umelci sehráli pred
\'ybran)'m obecenstvem kvartet })Z mého života«, který
nás takrka eJ.ektrisuje, nezvedla se v sále ani ruka, a
když vážený kritik velkého listu napsal, že je to })prekonaný falklor bez valného interesu«. A prece, i když
odecteme možnou zaujatost, jaké máme merítko pro
mezináradní umení na pr. naší hudby? Nejde tu o to,
co se nám líbí, ale co se mezinárodne, s vet u, líbí.
Líbí se Dvarákova H u mor e s k a a Fibichliv P oe m,
ale nebude se líbit J a k o b í n nebo Pád
A r k u n a.
Líbí se R U R a nebudou se líbit trebas Šrámkliv H agen b e k. Cizinec si ráj precte L i sty z A n g 1 i e,
ale sotva P s o h I a v c e. To, co propagujeme v cizine,
musí mít takové kvality, aby nám byli naší prátelé
vdecniza ta, že jsme je na to upazornili a ne aby poslouchali, cetli se shovívavým úsmevem a s povzdechem zdvarilé resignace.
J a k s e má propagavat a k d o má propagovat?
JednotnéhO'receptu ovšem nenÍ. Každý obor a každé
prostredí vyžaduje vlastních methad. Zajímá-Ii se obchodník a naše zboží, nedáme mu napred vyplniti okolkované farmuláre. Vlivného žurnalistu nezasypeme
.tohem encyklapedií, ale obstaráme mu snížený lístek
na dráhy a prehledného kapesního prlivodce. Diplamata
nebudeme tahat po museích a malíre po kancertech.
Anglicana neuvedeme dO' spolecnosti, kde se mluví jen
francouzsky, a Americanovi nemeckého pLlvodu nebudemerecitavat a nemecké bestialite. Naši propagátori
hohužel stlIt1au namnoze na nedastatek psychalogické
znalosti prastredí, ve kterém chtejí, pa americku receno, »podat svaji ideu«. Rekli jsme, že 11Utno cizine
podat, co jí a ne cO'nás zajímá. Ale je nutno to padat
ve vhodné farme. Vzpomínám na velký mezinárodní
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kangres, kde zástupci každého národa dáno na 4 minuty slovo. Nekterí zkušenejší si vybrali 1-2 myšlenky, které padali strucne a barvite a udelali dojem.
Jiní, a byl mezi nimi i náš clovek, ze samého obdivu
nad svojí zemí a ze snahy povedeti toho co nej\'lc, zacali tuze ze široka, zabreptali se, a když 4 minuty ubehly, nedostali se dál než k Libuši nebo v nejlepším prípade k Jiríkovi z Podebrád.
Propagace je umení a to velmi subtilní. Vše závisí
od toho, jak se provádí. Nejlépe, je-Ii neobíravé, jakoby náhodné. Proto dnes již minula éra propagacnícp
brožur, vydávaných vládou a tvrdících, že })my jsme
štít demokracie v mori chaosu«. Vlibec již nelze dnes
operovati hesly národními. Neco jiného bylo za války,
kdy jsme byli v cizí moci. Tehdy byla éra malých, potlacen)'ch národLI. Sympatie nejvlivnejších vlidcli i širokých mas získány pro naši vec.}) astala svoboda«,
a ješte nejaký cas bylo lze nadchnouti ve spojeneckých
zemích obecenstvo vyprávením o revoluci, o legiích,
o 28. ríjnu. Tleskali recníkovi, ale zároveii sobe, vždyf
o n i nás udelali, umožnili tomuto národu se osamostatniti. Kde kdo, kdy se sešel v cizine s Masarykem.
Benešem, Štefánikem. hned si to pricetl za zásluhu,
trebas ve skutecnosti mu ani ruky nepodal. Ale to vše
už je pryc. Zacíná zas éra silných, a v popredí zájmu
zase vstoupili poražení. Slyšíte casto zase: })kulturní
a mocné
emecko«. Nutno mu vzdáti cest, nebot sv lij
nový nástup do mezinárodního života, at to bylo ve
Svazu národLl, at na poli hospodárském, kulturním, sociálním, provedlo skvele. Proniknuto
obdivuhodným,
byt nám snad nesympatickým sebevedomím, docílilo a
ješte docílí Nemecko svým methodickým postupem, že
nabude znovu vetšiny ztracených posic a zajistí si patrne prátelství jak Anglie a Ameriky, tak Ruska. Není
zde místa se rozepisovati o cílevedomé cinnosti takového A u s I a n d s-I n s t i t u t u, není možnO' vypocítávati, jak šikovne na pr. Vídeii si získává mezinárodní sympatie cizincli, kterí dosud tak castO' jsou v Praze obslouženi 3krát dráže a Mre než v Pešti. Ješte
nedávno jsem slyšel a prípadu, kdy studentská naše
instituce })hostila« výpravu cizích studentli a brala za
to od nich denní peníz, za který by v predním hotelu
byli bydleli týden.
Tedy: propagandu solidní, ne prepiatou a ne úzce
sobeckou. Neríkejme:
do Vídne 'nejezdete, jedte radej z Prahy na Konopište, tam uvidíte zámek, kde
bydlil arcivévoda. Reknete: upozoriiuji Vás na rozdíl
mezi Vídní a Prahou. V prvém meste najdete snad
lepší hotely a leccos zajímavého, ale Praha je strediskem jiné kultury, se kterou jste se dosud na svých cestách nesetkal.
Mluvili jsme o 'tom, j a k propagovat, ale je z toho již
i videt, k d o má propagovat. K a ž d ý, k d o k tom u
m á prí lež i t o s t a k d o t a umí.
Predevším
odborníci, kterí ve svém oboru jsou i s neúredního hlediska vynikající. Tedy na pr.: umelci, literáti, ucenci,
profesori, ale také sportovci. Doma i v cizine. Ti v cizine mají víc príležitosti setkat se s cizinci a meli by
je zas posílat s doporucujícími
listy svým prátellim
doma. U nás doma jsou ovŠem všelijaké obtíže. J a z yk o v é. Jaká škoda, prijde-Ii na pr. hudební nadšenec
do Prahy a nedomluví se s nekterými našimi komponisty. Ale to se rychle lepší a kde kdo se ucí a dohání
pilne svoji franštinu, anglicinu atd. Byt o v é. Ríká
se: což pak mužeme takového pána k nám pozvat?
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A opravdu težko zvát do bytu, kde v I pokoji celá rodina jí, spí a pracuje. Ale na druhé strane je mylné
myslit, že cizinci jsou zvyklí jen na salony a že se jim
nesmí predložit obed o méne než 5 chodech. Cizlnec
naopak stojí o to (všude) poznat ne bezbarvé a uniformované prostredí hotel LI,ale opravdový rodinnÝ život.
estojí o bankety, ale rád by poznal nejaké národní
když mu pak treba nechutná, bude prece doma
jídlo.
povídat o tech budoucích a ne o diner v Restaurantu
Fran\,ais.
A tak z nemístného ostychu jsme nezvali ani cizí pracovníky, kterí mezi námi žili mesíce, ba leta, a nebylo
m,álo lid~, vynikajících kvalit a nám prátelsky oddanych, kten za celou .dobu pobytu u nás byli pozváni jen
(míneno ovšem pocetne) presidentem nebo dr. Benešem. Ale i v tom je pokrok. Rada našich lidí jezdí každorocne do ciziny, delá si mezinárodní známosti a je
pak nucena se navzájem zvát. Se zlepšováním bytových
pomeru prib)'vá tcch, kdo mohou klidne cizince zvát.
A - last not Jeast -- máme ted v Praze dustojné -šikovné stredisko pro cizince v novém a krásném S p oJec e n s k é m k u b u na Príkopech. Tam možno bez
obav cizince zavést a uvidí tam, že i naši »domorodci«
se mezi sebou chovají. e stejnou spolecenskou rutinou
j2.ko jinde. _Jevím ješte, bude-li mít príležitost si s cleny klubu takéi nenucene pohovorit. Když jsem tam
posledne byl, sedeli cizinci v jednom rohu a Cechoslováci v ~l.ruhém a omezovali se na pohledy, plné nemých
sympatiI. Ale snad to bylo jen náhodou a snad jindy
vezr;t?~ d~)lnácí hosty pekne prátelsky mezi sebe, aby
se CltIlI »Jako doma«. Shrnuji: nová doba si žádá nov~'ch method propagacních. Žádnou barnumskou reklamu, žádné vypínání na úkor druhých a spoléhání na
náro,dní ?ympati.e, ~o n~jméne byrokraci.e.a co nejvíce
nevtI,ravych, .sohdl11ch mformacl, co nejvíce prostého
zvar;l ~ov rodm a ?ava:ování S!ykLI, které vedou nejen
k vymene odbornych vedomostI, ale k trvalým mezináVend.
rod~ím prátelstvím.

stálo by snad za ta, pokusiti se o zlevnení knihy na úcet úpravy
a papíru. Jsem presvedcen, že spousta ctenáru by s velikou radostí uvítala lacinejší knihu v hávu skrompejším.
Rád bych na
tento dotaz uslyšel odpoved z povolaných nakladatelských úst.
V dokanalé úcte
Dr. Zd. Smetácek.
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Drahé knihy.
1.
Pane
Dovalte

redaktore,

mi dotaz k diskusi

o drahých

knihách

f~íde se proste ohledem na svou kapsu,
shledávám,
jako
mnaho jiných, že naše knihy, vycházející
v renomovaných
nakladatelstvích,
jsou príliš drahé. Pan Dr. Ot. Štorch-Marien
toto míncní ve 42. cís. Príromnasti
vyvrací
a dokazuje,
že
kniha, })jíž se muže tisknout jen 1000--2000 exempláru, ... jež
je velmi dobre sázena na velmi dobrém pepíre, za niž je zapla
ceno podle nejvyšší honoráravé normy, jež je upravena výtvarníkem. a jež nad tO' musí býti uvedena reklamou«
nemltže být
levnejší než doposud. Nuže, byl bych P. Dru Što;chu-Mariellovi
velmi vdccell, kdyby nám uprímnc povedel, o kolik procent by
se asi taková kniha zlevnila kdyby se z položek jež on uvádí
odpocetl náklad na výtvarnickou
úpravu a na v~lmi dobrý pa:
pír, kdyby se zkrátka tisklo na horší papír a bez výtvarnické
úpravy, kdyby tedy naše kniha vypadala
asi tak jako knihy
francouzské
treba z nakladatelství
Flammarionova
Grassetova
Payotova
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a pod. Kdyby

tato procenta

byla

ponekud

znatelné:

V Praze,

Il.

dne 27. ríjn~

1927.

Vážený pane redaktore,
prosím Vás o nekolik rádek ve Vašem casopise, abych mohl
Odp0vedeti p. dru Štorch-Marienovi
na jehO' clánek »Knihy, ctenár a bluf«. Nebudu délat advakáta nakladatels~vím Gutenberg
ani Franzen, protože jich neznám, ale rád se zastanu :vydavatel.
stlví »Prítel knihy«.
Priznám se, že s pocátku jsem tomu také
mnoho neveril, pro tu až príliš amerikánskou
reklamu, ale ze
zvedavosti jsem zkusil a - uveril jsem. Proto chci krátce odpovedet na všech šest bodu p. dra Štorcha-Mariena.
1. Sázím devadesátdevet
proti jedné, že nikdo, kdo inserty
»knih zdarma« cetl a k odberu se prihlásil, není, jak p. pisatel
doufá, takovm duverivcem,
aby opravdu myslil, že knihy do·
stává zadarmo a platí pouze obal, porto, nýbrž že každý je si
vedom, že tech 7 Kc platí z a k n i h u. A proc tedy ten veliký
nápis »ZDARMA«?
Inu, to už leží v lidské povaze, že titulek
»Zrlarma« upoutá v novinách zrak daleko vetšího poctu lidí, než
kdyby tam desetkrát za sebou stálo: »Kl1lhy za 7 Kc«. Tedy
o klamání nemuže býti reci. Šikovná reklama, nic víc.
2. Pravda, že vydává se vetsinou literatura volná, ale rozhod·
ne nikoli, jak P. dr. tvrdí, literatura zbytecná. Dokladem toho je,
že se v desetitisícovém
nákladu rychle, do mesíce rozprodá,
zatím co u bežných knihkupcu a nakladatellt
tatáž díla, casto
více- ~ež petkrát dražší, leží po léta ve skladištích. A to t o je dle
méhO' názoru literatura zbytecná, protože se pro svou prehnanou
cenu nikdy mezí lidi nedostane.
3. Opíraje se o pet dosud vyšlých knih edice Prí tel e K n ih y, mohu ríci, že ani jediný preklad nebyl anonymní a tvrdí-li
P. pisatel, že jsou špatné a že knihy jsou vydány bez nejmenší
špetky odpovednosti, pak se musím domnívati, že jich necetl.
4. Každé prirovnání kulhá a jsem si vedom,
že moje kulhá
hodne, ale presto je oprávnené:
Bata dal lidem dobré a laciné
boty a znicil pritom obuvníky. Široká verejnost je mu vdecna,
a pochapitelne se hnevají pouze poškození. Chce,me dobrou, levnou knihu, bez staprocentních
zisku, chceme nakladatele-Batu.
5. Padá samo sebou, nebot, jak p. dr. sám v bodu 2. uvádl,
produkuje se pa vetšine literatura volná.
6. Také sumárne: Jako první krok k zlevnení dobré knihy a
k jejímu rozšírení vítám edici Prí tel e Ko i h y, protože jejl
majitel prvi1í dovede se spokojiti s 10--15% ziskem pri dobré
úrovni knihy a velmi slušné úprave.
Ku konci ješte poznámku. Nedávno vydalo nakladatelství Ci 11
(jiste jedno z velmi seríosních)
nový svazek Kellermanna na
tomže papíru, v téže úprave a v téže tiskárne (Legiografie), jako
jsou knihy Prí tle e K ni h y. Svazek je asi dvakrát tak ob·
sáhlý jako díla uvedené edice. ~1yslíte však, že stojí 14 Kc, nebo
snad 20 Kc? Ale kdepak! Krámská cena - Kc 42'- slovy ctyricetdve koruny cs., a dovolte si, drobní lidé, koupit takových
knih 20-30 do roka.
Považuji
ješte za nutné prohlásit, že s Prítelem Knihy nejsem v príbuzenském, obchodním ani jiném pomeru. Nikoliv pro
p. dra Štorch-~1arje!1a, kterého si jako vydavatele velmi vážím,
ale proto, že u nás, bohužel,
je každá obrana sebe lepší veci
ihned v podezrení. Ale to by už byla zase jiná kapitola.
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