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pomerne daleko snadneji urcitelné; odpocinek, zábava
a vzdelání dají se dobre urciti, vydržíme-li potopu
uceného hádání o této choulostivé veci a vylovíme z ní
tonoucí malou pravdicku.

N uže, predpokládejme, že tato práce - podotýkám,
práce hrozne obtížná a práce, která prinese svým auto
rum jen posmech a nadávky - je hotova: pak si roz
delíme s patricným ohledem na kraj a zamestnání lidi
ve dve skupiny: jednu, která tohoto minima dosahuje
nebo prekrocuje, druhá skupina tech, kterí tohoto mi
nima nedosahují. Ti druZÍ jsou chudí, lépe receno
v krivde, a my stojíme pred úkolem, jim toto existenc
ní minimum Opatriti.

Pokud se týce té námahy, milý Josefe, nalézti ty
lidi, kterí toho minima nemají, zdají se mi Tvé obavy
,ponekud neoprávnenými. Ovšem že by nešlo hledati
je cestou úrední, t. j. cestou dnešní úrední organisace.
Ale až budeme míti opravdu demokratickou admini
strativu a až se vyvinou d.obre hlavne orgány sociální
péce, pracující spolu a ruku v ruce s lidem samým,
pa'!.;:by to šlo i »úredními orgány«. Dnes ovšem by
jim scházely direktivy; ale s definicí »existencního
minima« by se jim presných direktiv dostalo.

Lekáš se individuelních ruzností, na které se musí
narazit. Vyjdi si nekdy do nekterého pražského pred
mestí a požádej sociální sestru, aby Ti ukázala nej
horší bídu. To se má videti, a pozoruji z Tvého clán
ku, že jsi to nevidel. Chudí lidé dle bežného názoru
jsou dvojí sorty: jedni, kterí svou bídu nez~vinili: to
jsou vdovy s malými detmi bez príjmu a pomoci,
mrzáci a lidé pro chronidkou nemoc práce neschopní.
opuštené siroty a podobné. Druzí jsou ti, o kterých se
tvrdí, že bídu svou zavinili: to jsou lenoši, darebáci;
opilci, staré nevestky, trestanci propuštení a jiná spo
dina. Zdá se, že temto lidem ani pomoci nelze, že
pomoci nezaslouží, že jí nežádají, že jsou za ni ne
vdecni a že jim není nic platna.

Já zavrhuji toto delítko co nejrozhodneji. Nedo
sáhl-li nekterý clovek existencního minima, není to
nikdy jenom jeho vina, nýbrž vždy také vina nCKoho
jiného, at už to je príroda, neštestí, ci - spolecnost.
Vycházím spíše z názoru, že kdyby každý mel své mi
nimum zabezpeceno, bylo by daleko méne tech, o kte
rých ríkáme, že jsou svS'm osudem vinni. Vezmi si jen
tu práci, a najdeš v každém nejhorším lumpovi kus
obrazu božího i kus -- cizí viny na jeho osudu. A 
mimochodem - až budeš tak starý, jako já, poznáš,
že jedna z nejhorších cizích vin je nedostatek lásky.
V bibli králické je krásne jeden citát z bible, který
nás ve školách ucili falešne: »Sláva Bohu na výso
stech, a na zemi pokoj, lidem dQbré vule.« Bez té do
bré vule, cili bez lásky nehneme se sociální otázkou.

Tak já bych existencní minimum dal všem lidem,
kterí ho nemají, bez rozdílu, a s nejvetší trpelivostí.
Dával bych je podle možnosti jen in natura: byt, odev
ní sklady vydávající odev a obuv, stravovny, hríšte
a zábavy, knihovny, kina a divadla a kon~rty. A tu
prijde samozrejme jedna závažná námitka, sama o so-
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ovolíš, pane doktore, abych Ti tykal, když jsi to
~ž ve.svém dopise nacal. ] sem ochoten, delat strý

vsem lidem dobré vule - s patricnou skromností•• , v· , v V· " v '
Jlmz ,lmene pnpommam, ze jsem starý venkovsk~'
ar, clovek osamelý, verejného ruchu vzdálený, jenž
prožil, neco cetl, neco zcestoval, ale jenž to, co

á, podává ze skromné míry vlastního rozumu a
tního premýšlení, které - nedostatecne kontrolo
O a snad i kdesi ve vede a politice už predstiženo
,muže se mýlit. Ale z Tvého dopisu cítím jednu
kou vec, která me také dlouho trápila a posud nedá
oje: bolest z premýšlení nad lepším údelem lidstva.
ol~sti bývají casto plodn4. Ve jménu této spolecné
stI dovoluji si Tobe odpovedeti.
yjdeme od vety: »Jak najíti nejvetší bídu není-li

objektivního merít:J.<:a,hraje-li subjektivní ~oment
význacnou roli?« A pak: »Existencní minimum je

nejasný, nijak konkrétní a presný.«
á myslím, že pojem »existencního minima« je zá
em, ze kterého musíme vycházeti. Není-li posud

e definován, musí se tak státi. A nepovažuji to
tak obtížné a nemožné. Jedná se tu proste O primi
í potreby telesné i duševní, kterých clovek nutne
ebuje, aby zLlstal zdráva práce schopen a odcho
zdravé deti. Tedy v jádre: dostatecná výživa, odev
uv v nejpotrebnejší míre, zdravý a dostatecne pro

Ý byt, otop a svetlo, nutná míra odpocinku, zá
a vzdelánÍ. Tyto veci dají se urciti bud in na-

, nebo prepocísti na duchod; ale já bych radeji
tal in natura.
otrebné množství výživy nedá se vypocísti ciste

ky, dedukcí od kalorií nebo bílkovin a uhlohy
u; je treba opacné cesty, induktivní. Nikdo si po
nedal práci, aby prostudoval dllkladne lidovou vý
kraj od kraje a dle jednotlivých stavu. Kdyby se
práce s rozmyslem a soustavne podnikla, dostali
m predevším obraz o tom, z ceho rostou obyva
ho onoho kraje a zamestnání, za druhé bychom

"nostíkorigovali, co predpisuje fysiologie výživy
inimum: shledali bychom, že miliony lidí spo
se v plném zdraví a vzrustu generací stravou,

jde hluboko pod fysiologické minimum, a že
usí býti, má-li druhá cást lidu požívati stravy
ecne vydatné, cili potravinami plýtvati. Do této
se naší vede stále nechce: je príliš zvyklá pra
v laboratori v universitním meste a považovati
vku za daleko dllstojnejší objekt než talír chu
loveka. Práce tato musí býti podniknuta, a pak
míti konkrétní odpoved na jednu duležitou otáz
ev, obuv, prádlo, byt, otop, svetlo jsou hodnoty
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be težký problém: dostanou-li všichni lidé tolik, kolik
k živobytí potrebují, bez práce a námahy - znicíme
všecku chut kn práci, a hlavne pro hrubou práci, kte
rou se težce dnes živí ctyri petiny národa, nenajdeme
lidí.

Tady musím sáhnouti do cizí prihrádky. Žil jeden
muž, rodem žid z Kolína, jmenoval se Popper 
Lyrkeus. Je posud málo lidí, kterí ho považují za
proroka - ac v emecku jsou už celé spolecnosti
s jeho jménem a programem, u nás v Cechách pracuje
jedna v Ústí nad Labem, a stal se i nesmelý pokus,
který zatím ztroskotal, založiti i jeho ceskou spolec
nost. Ten muž žil zvláštním životem, který venoval do
cela práci na svém systému rešení sociální otázky, a
napsalo tom hodne knih, u nás skoro neznámých, po
sud do ceštiny nepreložen)'ch. Já jsem si nekteré pre
cetl, a mám dojem, že je psal clovek geniální, ale bez
zkušeností konkrétního života, že je psal jako sen, ne
dbaje príliš soucasného stavu lidstva. Vedátori a so
ciologové ho jednak, jak se ríká, rozsekali, jednak ho
vydali posmechu jako vedeckého diletanta. Ale, pozor!
V tom muži a jeho myšlenkách je dobré jádro.

Hlavní zásadou jeho ucení je princip, jehož ceský.
priléhavý preklad posud marne hledám: nemecky tomu
ríká »Allgemeine Nahrpflicht«, podle staré »Allg.
Wehrpflicht«. Žádá zavedení pracovní povinnosti, uzá
konené a prísne vymáhané, mající ten úcel> aby všemu
lidstvu bylo opatreno dostatek potravy.

Vyloupneme si z toho zatím pojem »pracovní povin
nosti«. Lynkeus praví: mohli-li posud lidé býti nuce
ni, aby tri leta svých nejkrásnejších mbú~'cll dob a
nejvetší energie pracovní venovali ucení, jak zabíjeti
lidi, mohli by býti nuceni, aby tri leta nebo více veno
vali ve svém specielním povolání ne tomu, aby pro
sebe vydelávali peníze, ale aby pracovali pro všecky,
pro získání tech hmotných a duševních statku, kterých
je treba, aby všichni lidé mohli býti slušne živi. Cili 
preloženo do našeho žargonu - aby dosáhli existenc
ního minima.

Všimni si dvojí veci: predne uzákonené a tvrde vy
máhané pracovní povinnosti pro všechny, ::tle omezl:né
na urcitý cas a ponechávající pak každému plnoll svo
bodu individuálního výdelku. Za druhé té krásné.a ku
podivu nové myšlenky, tech statku, kterých je treba
k spravedlivejšímu rozdelení majetku, nemá býti do
saženo t. zv. lepší distribucí ani státním neb jiným
kolektivním obhospodarováním, nýbrž novou, vetší
p r a c í, jakožto jediným opravdovým zdrojem statkú.

Tyto myšlenky, preneseny do života, by znamenaly
jistý prevrat v názoru na lidskou práci. Príliš jsme
zvykli na to, že clovek má pracovat a drít celý život.
Snad není toho zapotrebí. Kdyby všichni lidé byli pri
nucem pracovat urcitá léta intensivne ve svém oboru
pro veškerenstvo a bez mzdy a úplaty, vyrobilo by se
tolik statku, že by to stacilo, aby se všem dostalo exi
stencního minima - i tem, kterí po odbyté pracovní
povinnosti už by nechteli nic delat.

Ale není ouavy, že by takových lidí bylo príliš mno
ho. Ty to ve svém dopise zcela dobre vystihuješ: lid
stvo ucinilo od historických dob veliký pokrok v ži
votní míre. Železný zákon prírodní nutí každého clo
,-eka k stálému zlepšování jeho životní míry. Dám-li
mu životní minimum, bude toužiti po blahobytu del
níkove; dosáhn~-li ho, bude si žádati blahobytu bur
žoy; a tak dále. Ale vždyt to je docela správné a za-
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padá docela do mého názoru. Mé existencní minimum
bude velice sporé, a bude málo lidí, kterí se jím spo
kojí. Dobre! Nejsi spokojen s minimem? Je ti ote
vrena cesta dále až k maximu: odbyl-li jsi svoji pra
covní povinnost, je ti volno bud nedelati nic - pak
zustaneš na minimu; nebo pracovati dále, pracovati
pro sebe a svou rodinu, pro svuj a její blahobyt.

Tu prijdeš jiste s vážnou námitkou: to však nezna
mená konecné vyrešení sociální otázky - to znamená
pouze, že budou na jedné strane zase lidé nuzne žijící
z minimální dávky, a na druhé strane zase ta desná
honba za výhodou, rvaní o peníze a moc, hromadení
kapitálu, zotrorování a utlacování lidí sociálne sla·
bých atd.

Mtlj milý, já dávno prestal veriti, že sociální otázka
vyreší se rázem. Ruský pokus me v tom utvrdil. Ve·
rím v postup v jednotlivých etapách. A samozrejme
pevne si preju, aby prvá etapa zacala docela od spodu,
od' tech nejubožejších, nejchudších. Kdyby se to po
vedlo - at už tím zptlsobem, jak jsem psal výše,
nebo jiným, považoval bych to za ohromný pokrok
lidstva, a nedelal bych si z toho velké svedomí, že by

zatím nad tímto spodkem, aspoú nouzove zajišten)'m,
všecko se mlelo nejaký cas stejne jako dríve. Netr
valo by to dlouho: ohromné spousty sociálne nejslab·
ších, zabezpecené v nejnutnejších existencních potre
bách, se svou velikou natalitou, odolností zocelenou
prirozeným výberem a stálým hladem po lepším by
dle by brzo vynutily novou etapu - tak jako dnes
prttmyslové delnictvo, vytržené již prevážnou vetšinou
z otroctví a chudoby, rychle vynucuje si další a další,
lepší a lepší místo na slunci.

Vedle tohoto širokého rámce vše ostatní jsou de·
taily. Je vecí detailního propracování, jak statky zí
skané pracovní povinností shromaždovati a jak je roz
delovati. Znamenalo by to docela novou, posud ae
známou organisaci a docela novou administrativu.
Takovým novým vecem se ríkává pravidelne uto
pie - aniž se pováží, kolik utopií už se uskutecnilo.
Proto si nic nedelám z toho, napíšeš-li znova, že moje
názory jsou utopistické; pro me to znamená jenom, že
jsou nové, že se nám prozatím do nich nechce. Nekterí
lidé užívají místo slova u top i e slova i d e á I.

Je také vecí detailu, jak rozluštiti nekteré kriklavé
nesrovnalosti, jež ptlsobí, že lidé od narození nenachá
zejí pro svuj vývoj stejné podmínky životnÍ.. Rovnost
lidí považuji opravdu za utopii ve špatném· toho slova
smyslu; ale rovnost všech detí, pricházejících na svet,
a stejné pro ne podmínky životní považuji za spra\'e
dlivý požadavek. Domyšleno znamená to ovšem ne
oprávnenost a nespravedlivost dedictví a starost o to,
aby všem detem a mladým lidem dokorán byly otevre
ny dvere ku všemu vzdelání, všemu zamestnání, všem
stavum a postupum. Domyšleno dále, znamená to re·
visi a základní prevrat školského vychování na pod
klade internátu se strohou spartánskou výchovou: ji
nak bychom se nedostali k tomu, co považuji za 11:\

prosto nutn)' základ svého plánu - aby totiž všichni
lidé po dobu své pracovní povinnosti dostávali pouze
cxist'Cnrní minimum: každý je musí ochutnati, aby
poznal vlaotní zkušeností jeho dobré i zlé stránky.

='.lyslím, že n jvetší chyba ve Tv)'ch úvahách je
v tom, že házíš flintu do žita: bídy nelze odstraniti,
nejlépe starati se jen o t. zv. sociální opatrení, jaká
už jsme u nás zavedli. I já jsem byl toho presvedcení.
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1 jsem od soukromé dobrocinnosti - myslil jsem
vého casu, že kdyby každý delal tolik co mllže. že
bídy nebylo. Pak jsem se nadchl pro uzákonení
'ální ochrany: ochrana pracujících matek a detí,
ihodinná doba pracovní, právo na stávky, ochrana

ti prúmyslovým chorobám, sociální pojištení nemo
ké a starobní a invalidní a úrazové a hlavne so

í hygiena. VŽdyt mezi chudými je úmrtnost tu
kulosou šesti násobná, úmrtnost detí do prvého ro
ctyrnásobná a tak dále.
obre, vše to je dllležité a musí postupne se usku

vovati. Ale nesmíme pustiti se zretele jeden velik~-,
ladní cíl - spravedlivou úpravu sociálních pon:eru
c. Jinak, receno po lékarsku, pleteme si príznak
oci s onemocnením samotným. Rekneme si: ne, bí

nelze vubec odstraniti, starejme se radeji, jak by
m lidem v príznacích a následcích bídy ulevili 
eme, milý príteli, opakovati práci Sysifovu, a bal

nám pod rukama poroste. Ne, nemužeme strklti
y do písku, my to všichni cítíme, že ve skladu a

ote lidské spolecnosti není vše v porádku, že dozrá
doba, kdy hude treba velikých a hluboko zarezáva
h oprav. Souhlasím úplne, že nesmíme poušteti

verejnosti jen fráse, které nemají obsahu, ale zato
ují. Ale nesouhlasil bych, kdyby to znamenalo,

máme o tak duležitSrch a bolestných problémech
ti nebo nechati volné pole polnicím tech, kterí
vdu V) trubují jenom zápalné fráse.
a konci svého dopisu žádáš konkrétní návod, jak
se lidu pomoci v tom, aby životní potreby byly
ejší. Bude mi težko presne odpovedeti: necítím
tomu dosti kvalifikován. Ale nekolik pozorování
prece vec osvetlí. Veci, všem lidem k udržení

a potrebné, jsou prevážnou vetšinou veci prvo
y, z té zase hlavne výroby zemedelské. Suro

k nim poskytuje príroda témer bezvýhradne zdar
a poskytuje jich v nevycerpatelné hojnosti naše
, bez drahého cizího importu. Srovnám-li však
prvovýrobku s cenou tovaru v detailním obchode,

r. cenu pšenice s cenou mouky, cenu žita s cenou
a, cenu lnu a vlny s cenou košile a kabátu, pri-
ím k diferenci tak veliké, že si ji neumím vysvetliti
, než nadmerným ziskem jednak prLlmyslu, jednak
tredkovatele - obchodníka a velkoobchodníka.

tom vidím, že strelba zkoncentrována je skoro v5'
e na prvovýrobu, a detailní obchod: a prece malý

Vekporád pri velké drine málo vydelává, a detail
hodník také nebohatne nadprumerne. Ta veliká
ce je kdesi mezi temito dvema - u prumyslníku
oobchodníku. Chtel bych, aby se jednou karty

dy na StLll, ale poctive a pravdive, a aby se nám
v reklo: tolik a tolik stojí žito; tolikhle na nem
vá velkoobchodník, tolikhle trhne bursovní spe
; tolik a tolik dostane mlynár; tolik a tolik pe
likhle hokynár. Podobne u masa, cukru, mléka,

u, knih, nábytku. Tento verejný pocet schází,
"cdeli, kde páku nasadit.

k ji nasadit - to už je vecí jiných odborníkt'L
erím príliš v nejaký administrativní zákrok;
ohom t. zv. vázaného hospodárství jisté zkuše
epríliš povzbudivé. Daleko svetlejším príkladem
ysttm Bata, a daleko nadejnejší zdá se mi ce-

jímž hlasatelem je pan Dr. Verunác. A zdá se
ou chybou, že systém Bata je vázán predne jen
, za druhé na jediného cloveka; že, pokud je

Bata živ, máme boty laciné, ale až ho nebude, upad
neme patrne i v tomto nejspodnejším oboru své te
lesné podstaty do téhciž vydírání, jehož objektem jsme
v ostatních nutných potrebách životních. Systém Bata
je posud u nás príliš isolován, delá dojem soukromé
dobrocinnosti, není zachycen na trvalo, je obdivován,
podezríván, pomlouván - ale není napodobován a
nezanechá trvalých stop. A zeptejte se Bati, co soudí
o tom, jak by se mely zlevnit životní potreby: to je
clovek, který to rekne nejlíp, protože dokázal, že to
mu rozumí a že to udelat umí. Já z jeho príkladu
pouze si dedukuji potvrzení své theorie, že nejvetším
zclražovatelem je meziobchod: nebot jedním z hlavních
principll Batových je prímý prodej výrobce zákazní
kovi, bez meziobchodu.

Nevím, odpovedel-li jsem tak, aby's byl spokojen.
Myslím, že nikoliv: žádáš ve svém dopise tak ener
gicky konkrétnost, že se mi to zdá až utopií. Nebot
absolutní konkrétnost predpokládá absolutní vedení:
a toho posud u lidí - tím méne u mne - není. Ale
snad aspon jsem 'Te upokojil ohledne tech frásí, které
zapalují -- to slovícko zapálilo trošku u mne; ted, po
napsání tohoto dopisu, jako když lupen lopuchy prilo
žíš: prestává pálit. Jestliže Tebe ted trochu pálí neb
svrbí, poškrab se, synovce.

Tvuj oddaný
Strýc Jan.

Eugen Cervinka:

.Jak to doopravdy je s tím mladým
Itomunismem.

II.

O bíde mladé inteligence, predevším o bíde studentské. Není úcelem této stati dokazovati prícinnou
souvislost mezi bídou a komunismem, ale jde o priblí
žení prostredí. *

Zacneme s dokumenty o extrému studentské bídy.

Laskavostí V. Bchounka, archiváre "Student. archi~
vu«, získal jsem k nahlédnutí nekteré žádosti do kolejí
ústredního Svazu csl. studentstva. Zde predkládám vý
tah.

Z žádostí do pražských kolejí z let 1921 a 1922;

(Jaké studi:lJll: - Povolání rodiU,,: - Príjem jejich:
- Rodice mohou poskytnout žadateli mesícne:)

p r á v n í k - ucitel - 12.600 - 100-120 Kc.
I e sní in Ž. - otec mrtev, matka pradlena - nevy

plneno - Pozn. Trpí chronickým bronchiálním katar
hem.

med i k - otec mrtev, m. dámská krejcová asi 3000
Kc - 100 Kc.

p r á v n í k - otec mrtev, m. pomocná delnice, nestálý
príjem: 40-50 Kc - nic.

str o j a r - otec mrtev, m. pensistka - 800 Kc.
str o j a r - zrízenec dráhy - 5862 Kc - 100 Kc.
med i k - jen matka delnice - 15 Kc denne:

Má kondice po 150 Kc mesícne. Pres vánocní svátky
nemá možností privydelat si kondicemi a domu také jeti
nemuže, aby nebyl matce úplne na obtíž.

tec h. c h e m i e - kovár - 8500 Kc - 80 Kc. Má
z Iiusova fondu 17 obedu mesícne.

467
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tec h. c h e mi e - sirotek - stipendium rocne dva
tisíce Kc.

m e di k:
"Otec muj pred válkou byl óbuvník a praooval sám, bez

delníku. Jako 501etý byl povolán za svetové války na vojnu
a od té doby nepracuje, takže všechna starost ·0 výživu ro
diny leží na bedrech matciných. Tatr~ provozuje nyní obchod
zeleninou, :kterýžto jediný jest zdrojem príjmu rodiny a steží
kryje její nejskrovnejší potreby, z nichž nejvetší jest vy
držování mé na studiích. Když me rodice dávali do gymna
sia, byly pomery ovšem zcela jiné a za nepatrný peníz dalo
se slušne žít. Nyní trpce litují svého kroku, a já nevinný
neméne. Bratr muj, který má sezonní práci, v letních me
sících pro nedostatek práce musí vysazovati a rovnež je
závislý na matce. Nad to musí matka podporovati jednu
svou provdanou dceru, která je u ní, nebof její muž, aby
svou ženu mohl uživit aspon, jede za prací do Brazilie. Do
mek, který matka vlastní, jest výsledkem 301etých úspor,
a z jeho, ceny, jež obnáší 26.000 Kc, je vidno, jak velké
úspory to byly. Domek ten nese jen tolik, že otec a matka,
jimž se blíží 60 let, mohou v nem zadarmo bydlet. Nadto
na nem vázne dluh ve VÝši 8000 Kc.

prí rod o ved e c - pekar - dan výdelková 12 Kc
+ prirážky 17'60 Kc.

med i k - rolník - rocne 4500 Kc - 50-80 Kc od
príbuzných. - '

"Matka je už na ctvrtý rok fažko chorá (kosfová tu
berkulosa kostí), práce docela neschopná, následkem ceho
otec' není vstave ani haliera vynaložif na študia synová.«

p r á v n í k - delník - 2 jitra pozemku - 9 detí 
(Podkp. Rus).

prí rod o ved e c - otec stanicní sluha mrtev, matka
- 516'18 Kc pense.

dek o r. a r c hit e k t u r a - na um. prum. Š. - otcuv
výdelek (tesar) 6800 Kc rocne.

"Podepsaný je nemocen plicní chorobou. Na dutklivé upo
zornení lékare ve Studentském domove, že hromadné by
dlení je nebezpecné jemu i spolubydlícím, prestehoval se
na soukromý byt. Je zcela nemajetný a sám na sebe odká
zán. Velmi rád by svoji nemoc vylécil, neb aspon nezhor
šoval, jinak by nemelo studium pro neho významu.«

zem e del s k ý in žen Ý r - lékar, mrtev, matka
nevidí, má 66 Kc pense mesícne.

technik:

"Jsem 30 roku stár, službou vojenskou byl jsem nucen
prerušit studia plných šest let. 40 mesícním pobytem na
fronte tyrolské, v Halii v zahranicním vojsku i na Sloven
sku utrpelo velmi moje zdraví a také vzhledem k mému
stárí není mne možno získávati si potrebné peníze vedlej
ším zamestnáním a kondicemi.(?) Jsem úplný sirotek, na stu
mích odkázán na sebe. Prospech 61~ jednic.«

právník:
"Žadatel byl po dlouho trvající nemoci a následkem zra

není, jež za války utrpel, propušten z voj. služby jako vá
lecný poškozenec. Matka jeho jest nemajetná vdova, ob
chodvedoucí, která nemuže mu v stávajících tísniVÝch po
merech financních dostatecných prostredku poskytovati.«

p r á v n í k - truhlár - roc. 15.000 Kc. - Žadatel
z 9 detí v stárí 1, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20 let. 
Rodice mohou dát mes. 60 Kc.

vysoká obchodní škola:

"Podepsaný je synem vdovy po úredníku. Matka jeho
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jsouc odkázána jemne na svoji vdovskou podporu v obnosu
123 Kc mesícne, nemuže jej vubec na studiích podporovati.«

lesní inženýr:
"J est nemocný a lécen po 6 mesícu na oboustranný plicní

katarh. Ponevadž podle sdelení lékare stav jeho bydlením
v chudobinci se znacne zhoršil, presídlil do Stud. kolonie.
Vedle techto zdravotních pohnutek vedly jej k tomuto cinu
též pomery studijní, znacne chorobou i nevhodným ubyto
váním zanedbané. Žadatel je v 6. semestru a má mnohé
v ucení dohánet, zejména pracovat ke státní zkoušce. Jest
úplne nemajetný, bez jakýchkoli podpor z domova a musí
se sám na' stumích vydržovat.«

inženýr:
"Dlouholetá služba vojenská a nepríznivé pomery hmotné

i bytové zavinily, že podepsaný nemohl se stále zdržovati
v Praze a svá studia dokonciti. Otec žadateluv je staro
pensistou, lesním ve výslužbe a ze svého chudického príjmu
(pense) nemuže jem~ na studiích niceho poskytnouti. Sou
rozenci jeho prispívají toliko na živobytí svého otce. Jelikož
žadatel chce se intensivne venovati svému studiu, které
doufá letošním rokem urcite dokonciti, nemožno mu vedlej
ším zamestnáním opatrovati si prostredky existencní.«

S t u duj í c í far m a c i e: - otec delník mrtev 
matka rocne 2000 Kc z drobného prodeje cukroví. 
Ctyri nezaopatrené deti: 19, 15, 11, 20 let, z toho 2 gy
mnasisté.

p r á v n í k - matka vdova po vrchním soudním ra
doví. Príjem 1684 korun rakouských mesícní pense plus
35.784 kor. rak. rocních prídavku. Matka nemuže poskyt
nouti synovi niceho, jelikož pense podle kursu ciní rocne
asi 1300 Kc. Vlastní príjem žadatele kondice 150 Kc
mesícne.

IV e d i k - vdova po lékari - príjem: úroky z kapi
tálu 2870 Kc rocne. 2 deti, jedna ucitelka. Žadatel má
nadaci 92 Kc rocne.

r e di tel m e š t a n s k é š k o I y, otec peti detí,
žádá za prijetí svých synu do koleje:

Prijetím hochu do Vaší koleje by se mi nejen financne ule
vilo, ale co hlavního, mel bych jistotu, že budou chráneni
mravní úhony.

v y s O k á ob c hod n í. Otec pensionovaný církevní
ucitel. Z peti detí jsou ctyri doma. Rocní príjem 920 Kc
pense. Otec jako pensista nachází se ve službe u recko
katolické církve jako cantor (zpevák) s mesícním platem
400 Kc. Vedle toho mají zadlužený domek. Do rubriky,
kolik mohou žadateli poskytnout mesícne rodice nebe
príbuzní, žadatel napsal: Vubec nic, ponevadž z 476'66
Kc mesícne nemuže ani rodina sestávající ze 7 clenu býti
živa.

f i los o f. Otec býval dozorcem staveb, nyní již 10 let
trpí souchotinami, príjem zcela žádný, je 66 let stár. Mají
dum v odhadní cene 35.000 Kc:

Student, aby mu bylo umožneno, studium na universite,
vypujcil si za 10nS1kýrok 1600 Kc od známého, aby mu je,
až bude samostatným, splatil. Pro letošní rok si ušetril
z kondic o prázdnin,ách 300 Kc, které mu práve došly. Má
stipendium 400 Kc rocne. Od rodicu, kterí žíji v bíde,
niceho žádati nemuže a sám žádného zamestnání nemá.
Student trpící podvýživou, je telesne sešlý a je v nebezpecf
vážné -plícní choroby. Ovládá nemcinu, francouzštinu, ital
štinu.

posluchac akademie výtvarných ume
ní:

Protože v meste našem ani v zapadlém horském kraji,
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pocet posluchacu, jichž otec (resp, matka, je-li otec mrtev).

Pocet prípadu má povolání:

Podnl- Sl't ' S k I-ZríZe[Zrtle- R-ŽiV:--I~m:--ISk'I-SVOb-:-l- -katel ve ,. ~ n,lk .. o~ ~k nec nec Rolník nostník chod- ou ,~o. povo- Delníkvelkém ure ni ure ni státní soukr. remesl. ník mni lání
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Prí
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23 574

38 2803

1 I 174

v prumyslu,

17

1511

r ' I Ne- Úplný
lne udáno sirokk

8 270 I 281

15

44

22

63

262

12

95

337

29

41

459

*

státní úredník

profesor, ucitel
rolník

samostatný iivnostník, remeslník
soukr. úrední1k, vyšší zrízenec verejný,

obch. atd.
dtto nižší
delník
liberální povolání
soukromník

soukromnice (výmenk-)

jiné (kucharka, domovnice)
nevyplneno

11

22

223

Pro srovnant s pomery predválecnými lze užíti vý
sledku šetrení profesoru Engliše a Weyra o posluchacích
bl nenské techniky r. 1912, které se vztahuje približne
na polovinu posluchacu.

kove bydlí v jedné místnosti zpravidla vÍCe lidí než ve
meste; týká se to zejména poctu místností urcených ke
spaní.

Z resumé dra Krejcího: »... skoro y;: našich studentu
je sirotky, bud úplnými nebo - casteji - jen bez matky,
nebo - daleko nejcasteji - bez otce živitele. A pres
tretinu všech jsou deti úredníku, jejichž postavení v ny
nejších dobách poválecných jest, jak známo, velmi stí
snené, skoro 1110 pochází z kruhu delnických a nádenic
kých a dost ješte znacné procento z rodin pensistu a vý
menkáru, pri cemž všechna ta procenta budou ve sku
tecnosti ješte o neco vyšší, ježto práve na otázky po
sociálním postavení rodicu zustala pomerne znacná cást
studentstva odpoved dlužna.«

Ve statistice studentstva stredoškolského, která byla
provádena hromadne a oficielne na školách roku 1922123,
jsou údaje o sociálním postavení rodicu jen vel mi
In á I o upotrebitelné. Kategorie nekterých povolání jsou
totiž voleny tak neštastne, že shrnují do jedné rubriky
továrníka i delníka, nebo zase velkostatkáre, rolníka
i zemedelského nádeníka. V tomto pojetí uvádejí stati
stiky ze stredních škol za kádr studentu klasických gym
Hasií 15% »zemedelství«, 8% »továrna«, 12'8% »ve
rejná služba« mimo »školství« a »dopravu«, 12'48% re
meslníci, 12'44 obchodníci. Pro reálná gymnasia vychází
17% »zemedelstvÍ«, 8% »továrna«, pro dívcí strední
školy 5'5% »zemedelství« a 9% »továrna«, pro reálky
13% »zemedelství« a 11 % »továrna«, pro ucitelské ústa
vy 23% »zemedelství« a 4'7% »továrna«, atd.

Nejlépe jsou rozdeleny kategorie jednotlivých povo
lání li Tvrdone:

16

134

2

6

75

2

50

1458

400 I
2941

517

7

24 180

112muži:

ženy:

ženy:

muži:

zcela správne vyvoditi, kdo je v Ceskoslovensku
tárem: zustal jím z dob predválecných pres všecka
vská zlepšení delník, malý úredník, živnostník, rol
nove pribyla povolání t. zv. inteligence. Zvláštní
Dostizaslouží osud rodiny, jejíž mrtvý živitel vy
al nejaké tak recené svobodné povolání. Zdá se, že
a techto zamestnání neprojevuje se nikde tak
ntne jako v tom, že po takovém zemrelém lékari,
'tovi není pense, že nemají pense ani tyto osoby
zestárnou-Ii,že i všeliké pojištování techto vrstev
osto nedostatecné. Pro bídu studentu je celkem
0, je-li jejich otec nádeníkem, úredníkem ci jsou-li
po inženýru. Podle druhu povolání - a zejména

ch naznacených proletárských stavu - nelze od
ti ukvapene materielní pomery. Je nutno brát
to v úvahu i takové veci jako je pocet detí, kolik
zaopatrených; je nutno uvážiti celý životní stan-

Jednotlivých skupin obyvatelstva. Na pr. vedení
Dostive meste žádá si vetší námahy i výloh nez
kove. Pres všecku bytovou krisi mest na ven-

*
citovaných žádostech nejedna skutecnost jest prav-
dobne vymalována cerneji, než ve skutecnosti vy
. Nelze zapomínati, že na pr. cifry nízkých príjmu
j b)'t aspon v cástecné shode s danovými priznáními.
e zapomínati, že úcelem žádosti jest, aby jí bylo
oveno, a pravdepodobnost, že se tak stane, stoupá,
hure, Nicméne jsou citované žádosti dokladem sku
é bídy, Že nejde snad jen o velkomestskou bídu praž

dokazuje okolnost, že žadatelé jsou vetšinou
nkovských mest: také ze Slovenska a z Podkar

ké Rusi, kde zdá se, že je bídy ješte víc. Z žádostí

dného blízkého kraiinského spolku není, který by mohl
nali za mne a protože pomery nutí mne, abych žádal

rimerené pomoci, které se tolika studentum dostalo, ne

ohu než <Jbrátiti se na Vás, nebof abych se priznal, nevím
i jak si mám pocínati, abych dosáhl toho, oc chci po

ldati.

Jsem 23 let stár. Vojnou ztratil jsem mnoho. Do Prahy
išel isem v duvere, že budu moci žíti zcela na vlastni pest,

ebof nechci být odkázán na podporu rodicu, kterí vlastne
.ani do té míry me podporovati nemohou ,pro starosti
O ostatní nezaopatrené sourozence, ani na podporu jiných

titucí. Lec nyní, když vidím, že je mi treba aspon trochu
nesitclného obývání a že za pomeru, jaké mám nyní, byl
ych nejen ve studiu a své práci zdržován ci nucen úplne
eHti, odhodlávám se k temto krokum.
Vlm, že ie nyní již pozde pro žádost ku prijetí do nekteré

ze studentských kolejí (Masarykovy ci koleje v chudobinci
U Bartolomeje), ale prest<J dovoluji si požádat, bylo-li by

1IKlžno,abych byl prijat príležitostne do nekteré ...
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Ze statistik lze spolehlive vypozorovati, že nejvetší
pocet studentu pochází z rodicu t. zv. vrstev stredních,
a to školených. T. zv. inteligence sice denne žaluje na
své hmotné pomery, presto však chce mít z detí také ty
»mizerne placené inteligenty«. Stanovisko - cím byl
otec, af je také kluk, nelze pokládati za veskrze správ
né. Nejen z duvodu, že deti mívají casto jiné nadání a
chuf k jinému povolání, ale i z duvodu ciste zdravotních.
Díte z rodicu nemocných souchotinami anebo aspon
k souchotinám náchylných nepatrí na dlouholeté studium
a potom do kancelárí, nýbrž k povoláním, která možno
provádet v príznivejším pro ne prostredí. Zdá se, že na
tomto poli bylo by nutno bojovati ješte se starodávnou
poverou, že absolvent tolika a tolika škol jest platnejší
clen lidské spolecnosti, než kdo školy nemá. Nic nepo
muže ukazovati, na pr. kolik lidí cinných v živote verej
ném, kterí nemají ani vysokých, casto ani stredních škol,
predcí promované inteligenty. Pozornosti zaslouží sle
dovati až do nejnovejší doby starý postreh dra Win
klera, který vytýká pri statistikách pražských vysokých
škol nemeckých, že od roku 1900 do roku 1910 pocet
synu delníku a sluhu stoupá z 25 na 1]2. Zjev ten je
stále stupnován. Znací s jedné strany zlepšení duševní
kvality inteligence, protože chudý student, studující
špatne, neudrží se na studiích tak snadno. jako jeho zá
možný kolega. Poucné by tu bylo zjistit nrumer majet
kových pomeru u stredoškolských renetpnFl a u vysoko
školáku, kterí nekteré zkoušl,y OD[lknva1i. Na druhé stra
ne zpusobuje však toto »niveIisování stavovského puvo
du« nepopíratelne proletarisaci inte!ig-encr.

V citovaných žádostech za mísh v kn1eiícl1 lze dobre
postihnouti následky svetové války. Véílecmrch poško
zencu, kterí ztratili ve svetové válce. l'dvž ne práve
nohu nebo nervy, tedy aspon nekolik sewestru ci vubec
možnost vysokoškolského studia. jest mezi dnešní doru
stající inteligencí více, než širší verejnosti je nápadné.
Velký pocet lidí. jenž byl válecnými a poválecnými po
mery trvale ochuzen, jenž byl sražen na nižší životní
úroven, jest vec' známejší.

Jednu glosu tem vlastencum, kterí budo1\ povíc1::Jticosi
o prebytku ceskoslovenské inteligence: poret n'lšich vy
sokoškoláku cca 20.000 ku 14 miliont1rn nbvv::ltel zcela
odpovídá prumerné cifre vysokoškolskvch stlldenHl ne
meckých 100.000 ku 70 milionum obyv::Jte1. V rnnohvch
oborech se Ceskoslovensku práve vysokoškolské inteli
gence nedostává stále v míre kritické; ie n::tor. st~lv ne
dostatek konceptních Medníku financních. je posl1d velmi
citelný nedostatek inteligence slovenské a zvl;'íšf rusín
ské. Republice inteligence u n i k á a bude unikati i schá
zeti, pokud o prístupu ke studiu budou rozhodovati v míre
tak nemilosrdné. jako doposud. pomery hmotné a ne na
dání. Neschopní lidé se pri zkouškách proseií. Nemuže
však b-(rti lhostejné nebo dokonce vítané datum. že na pr.
roku 1923 musilo být odmítnuto 350 žádostí do bytové
kolonie na Letné.

Predkládám donis jednoho abiturienta gymnasia z ce
ského venkovského mesta. dopis v1borného stndenta.
s vyhra'nenÝm 'Zájmem pro urcitý obor 'vysokoškol
ského studia. jednoho z tech. kterí se do pražskvch vvso
koškolskÝch koleH nedostali - zapadl nekde jako ven
kovský ucitel obecné školy:

"Psal jsem Ti prostrednictvím R strašne žebravý dopis.
Nezlob se na me, že s tím na Tebe jdu, ale kdo nemá penez,
musí mít aspon trochu drwsti. Tož tu drzost osvedcuii ted.
Vím!, že p. X. je TvM známÝ' n ~c má velké slovo pri pri- _
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jímání do Y. koleje. Prosil bych Te tedy, zda by ses nemohl
u neho za mne primluviti, aby on podeprel me svým hla
sem pri rozhodování o prijetí. Nedostal-li bych se do Prahy

do -koleje, pak musím rozhodne dáti dalšímu studiu s bohem;
na soukromý byt pri dnešní drahote bych rozhodne pocítat
nemohl, protože chtejí se dostati také nekam dál moji bratrí
a já bych nemohl od otce dostávati niceho. Prosím Te, pri
mluv se za me, mužeš-li. Nemužeš-li mi vyhoveti, nezlop
se na mne, žebráka drzého!"

*

V poslední dobe mohla verejnost sledovati ze zprá,
denního tisku konflikt, který se týká práve studentských
kolejí. Jde o spor mezi tak recenou starou a novou Ma
sarykovou kolejí. Stará M. kolej vznikla r. 1919 jako
na rychlo sjednané provisorium v budove dmmcovací
pracovny na Iiradcanech a v sousedství u kapucínu. Le
tošního roku byla dostavena kolej nová v Dejvicích. Nyní
se meli studenti stehovati ze staré do nové. Na pohled
jde o vec jednoduchou. Bohužel, má hácek: Stará kolej
poskytovala a poskytuje za 153 Kc mesícne byt, stravu,
otop, svetlo, úklid a lékarské ošetrení. Naproti tomu
v Nové koleji má býti placen obnos dvojnásobný. Ahy
prestehování za této podmínky bylo snáze realisováno,
o to mely se postarati jednak prémie ve forme slev tem
jednotlivcum, kterí prestehováním poruší solidaritu pre
devším se svými kolegy nejmladšími, do kolejí teprve
vstupujícími, jednak ministerstvo soc. péce v dohode
s ministerstvem verejných prací a ministerstvem fi
nancí ucinilo financní nátlak na spolek Masarykovy ko
leje, aby zmenil stanovy: aby byla zrušena studentská
samospráva a s ní i vliv její na urcení výše kolejného.
Vec prekvapila interesované kruhy tím více, že student
ská samospráva se v Masarykove koleji osvedcila; admi
nistrativa fungovala dobre a pri tom byla hospodárnejší
než na pr. správa Iilávkovy koleje, zarízené podle sy
stému t. zv. porucenských kolejí, kde 'studenti jsou pouze
trpenými chovanci; co v Masarykove koleji zastal pri
její vetší agende clovek jeden. na to meli v Iilávkove
koleji úredníky tri; pomery v Iilávkove koleji byly ta
kové, že na pr. již r. 1925 celé plenum studentstva této
koleje vyslovilo jejímu inspektoru nelibost. Prícinou byla
taková stanoviska inspektorátu, jako že nedovolením po
bytu o prázdninách se zdraví studentti prospeje. Rada
studentu nemá, bohužel. peníze na to. ahv po celou dobu
vysokoškolských prázdnin mohla si platit byt na venku;
všichni nemají domova - proto na pr. v letenské kolonii
jest i v léte tolik živo. Ve veci samosprávy Masarykovy
koleje byl po delším' jednání s ministrem Schieszlem
ujednán kompromis, zachovávající studentum aspon
zbytek samosprávy. Tento kompromis však nevešel v ži
vot, nýbrž pri dalším jednání predložil zástupce mini
sterstev nový návrh stanov dohodnutý v meziminister
ské komisi jako definitivní nemenitelné znení. Návrh
tento, zcela odlišnv od výsledku prací komise s drem
Schieszlem, odstranuje samosprávu vubec, címž - bu
diž zdurazneno - jest studenstvu vzato predevším pu
sobení na stanovení cen kolejného. Stanovy tyto byly
pak schváleny politickou správou. Studentstvo nemelo
::lnemá podnes proti tomuto postupu obrany jiné. než že
Ústred. Svaz csl. studentstva drží dále starou Masary
kovu kolej v donucovací pracovne pri starých cenách 153
Kc mesícne za byt. stravu atd. Že vylícen~ prípad Ma
sarykovy koleje má své di'lsledky politické. z nichž zá
sluhou oyrokratických cinitelu muže težiti komunistická
agitace, acl práve cin 1)SCS není cinem komunistu, nýbrž
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po pravde nutno ríci, že svaz prúmyslníkú spolupra
cuje s celou stranou národne-demokratickou, tedy s na
cionalismem i sub 1. d sub 2. Našli se kacíri v ná~
rodne-demokratické mládeži, kterí nemohou pochopit,
co je to vlastne ten in t e g l' á I ní nacionalism. Upa
dli však v nemilost strany dríve, než mohli být pouce- .
ni o lepším.

Druhy nacionalismLl sub 1., 2., 3. jsou nacionalismy
stranou oficielne uznávané. Kdo je uznává, je spasen.
Má odpustky predem na nekolik let, a múže podle li
bosti a podle svých sklonu nadávati

I. Masarykovi,
2. Benešovi,
3. legionárum,
4. socialistúm atd.

Vedle techto nacionalismú jsou nekteré poddruhy. Tak
na pr.

2. A. na c i o n a I i s m R o I nic k é ie dno t y.
Sdílí vlastnosti nacionalismu sub 2. a jest ješte massiv
nejší, útocnejší, nevybíravejší. Mezi zemedelci jest
tento nacionalism dosti zrídkým zjevem; proto útocí
i na Švehlu, aby si pomohl proti agrárníkúm. Dále jest:

2. B. na c i o n a I i s m del nic t van á r. d e
m o k r a t i c k é ho. Jeho interptetem jest p. Hudec
a Kucera. Je vyhledáván továrníky, kterí te'1to typ
nacionalismu vrele doporucují delníkúm; kdo z del
níkú jej vyznává, jest uchránen pred protivenstvím
mnohým.

Ta byly nacionalismy oficielní. N eoficielní, ba popí
raný jest

4. 'n a c i o n a 1i s m »D e P1o k r a t i c k é h o S t r e
d U«, který .se podobá nacionalismu mládeže kolem
»Zítrka«. Jest to nacionalism, který apeluje na rozum,
nacionalism, který vidí opravdový nacionalism v práci.
Odmítá demagogii, odsuzuje nacionalism sub 2. a 3.
bezvýhradne, nacionalism sub 1. (nacionalism dra Kra
máre, nacionalism náš) s náležitým respektem k vúdci
strany; ríká, že chybující vLldce jest stále vudcem.
Tento nacionalism jest ve strane odmítán velmi inten
sivne; protože mluví o rozumu a práci, jest považován
za záškodníka strany dra Kramáre.

Predkládá tedy národne-demokratická strana k vý
beru víc e d l' U h LI nacionalismú. Ac jest výber dosti
pestrý, jsou precetní, kterí si prohlídli všecky druhy,
a odešli, niceho si nevybravše. K. T.

predstavme si tuto situaci: ••
Ty a já jsme zdedili po strýci továrnu; nekolik pod

nikú, které mohou zcela samostatne existováti. Ježto.
nemáme k sobe navzájem dúveru, rozhodli jsme se
vésti svú j podnik každý samostatne. Možná, že se jed-
nou dohodneme o fusi - prozatím zkusíme každý
svoje štestí. Máme továrnu - ale ted, po rozdelení,
neznáme jejího rozsahu, neznáme výrobní kapacity,
zmenily se výrobní podmínky - zkrátka dostali jsme
se do takové mely, že nás hlava bolí; stojíme na samém
zacátku - sem tam odkrÝváme chyby starého vedení /
- strýc byl ješte ze staré školy a nedal si ríci - na-

fašism & národní demokracie

zné druhy našeho nacionalismu.

exponovaných mimo cinnost ve studentstvu prede
ve stranách socialistických, chci loyálne konsta

ti zvlášte pri výtkách, které jsem mladým komuni
již ucinil a ješte uciním.

slední dobe rozchází, aniž by fašisté se hodlali
'va na vykoristování radikálního nacionalismu.
; chtejí upozorniti csl. verejnost, že nár. demo
prodávajíc l' a d i k á I n í n a c i o n a 1is m,

, pouhý surogát.
í rad i kál n í hon a c i o n a 1i s m u jest
a c i o n a 1i s min t e g l' á I n í. Tvrdí, že má

, a proto vydává revue »N árodní Myšlenku«.
ní nekterí sekretári svazu prúmyslníkú. Ale

rodne demokratický tisk rozeznává dvojí nacio
nalism:
. pravý,
. nepravý.
e1mimnozí se nedrží tohoto rozdelení, poclle nehož
v ~T nacionalism jest jedine nacionalism národne

okratický, ne p r a v Ý mlcionalism pak naciona
tech ostatních, pocetnejších ostatne stran. Ale i na

alism národne demokratický není všude a vždy
ý. Má celou radu druhLl. Jest jenom ve smyslu
cí této strany, dáme-Ii na první místo:
Na c i o n a I i s m dr a K l' a 111á r e. Dr. Kra
mluví o na š e m nacionalismu. Nlysií tím: m tI j
i on a I i s m. N acionalis111us dra K ramá re jest
kterisován tím, že - podle jeho slov - n e m LI

být o nem po c h y h. Test tedy nacionalism dra
áre povznesen nad všechny pochyhy; je povzne

nade vše: v tom nese rysy svéllO majitele a vykla
. V raele druhú nacionalismú nár()(ln~ demokrati
h stojí na míste prvním. Prvenství svého nacio
mu hájí elr. Kramár se vší úpornosti. Na tento
nacionalism nemLlže vrhnouti stín ani interview
eichenberger Zeitung«, címž se liší od Masary
nacionalismu. jenž interviewem v »Prager D;g
« je už vážne pošramocen.
boku nacionalismu dra Krarrdtre krácí

na c i o n a I i s m l' a d i k á I ní. Jeho mluvcím
Nárock Tento l' a d i kál n í na c i o n él 1i s m
oda« projevuje se tím, že vyplazuje jazyk na C'elý

(s malým n). N a c i o n a 1i s m l' a d i kál n í
6ctu k na š emu n a c i o n a 1i s m u dra Kra
, s nímž úzce spolupracuje. Vedle »N ároda« hlásá
rad i kál n í na c i o n a 1i s m oficielní mládež
ne-demokratická, dále pak p. Sís & Hlavácek,
Mareš, pí. Viková-Kunetická. Jest pestován hlav
sekretariáte strany, Praha 11., Liitzowova 4. De
truje na Slovanském ostrove a chodí manifesto
red vilu dra Kramáre. Vrchol jeho slávy bylo he
emci do vlády, my do revoluce. Ale i když toto
nebylo uvedeno v cin, neztratil l' a d i kál n íio n a I i s m (také: nacionalism zdravý, prúboj
a své cene. Tento l' a d i kál n í n a c i o n a
byl do nedávna provozován v spolupráci s fa
na náklady a risiko národní demokracie. Tento
'. podnik
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rážíme na prekážky, plynoucí z rozdelení. Ale konku
rence nám nedá mnoho casu na rozmýšlení, nutno
pretvoriti výrobu, vplynouti ze starého porádku do no
vého bez ztráty casu a kapitálu.

Co udeláme?
Nejprve si zavoláme reditele, podreditele a dílove

doucí, vezmeme do ruky obchodní knihy a s tužkou
v ruce zjistíme: kolik vyrábíme, kolik mužeme vyrá
beti, co nás vÝroba stojí. Zeptáme se jednotlivých od
delení, jak to u nich vypadá a jaký je jejich pomer
k celku. Zeptáme se na stížnosti. Pak pujdeme od stro
je ku stroji, od delníka k delníku, z oddelení do odde
lení, prohlížejíce co kde musí býti spraveno, co re
organisováno. Kde je mnoho práce, kde málo, kde se
práce nekoná úcelne, kde se nehospodarí kapitálem.
Pak se rozjedeme po cizích, podobných závodech, aby
chom se podívali, jak to delají tam. A na konec si
sedneme, dáme všechny zkušenosti dohromady a se
stavíme si - výr o b n í p lán.

Ctenár ve své chvalne známé bystrosti pochopil, že
toto zde je básnická figura, zvaná prirovnání, mající
ukázati, jak to má zaríditi naše národní hospodárství.
Je totiž velmi podivné, že u nás se pracuje již devátý
rok bez h o s pod á r s k é h o P lán u, že devet let
po prevratu n e zná med o b r e a n i v I a s t n í h o
p r u mys I u, nevíme, kolik vyrábí ani kolik muže vy
rábeti, nemáme jednotlivých složek navzájem zlade
ných. Vyrábíme, aniž bychom se starali vyrábíme-li
úcelne. Ponecháváme starost o regulaci výrobní auto
nomii, konkurencnímu zápasu jednotlivcu, doufajíce,
že na konec zvítezí celek, docela verne podle zásady
starého liberalismu, že deset navzájem se tlukoucích
egoismtl tvorí blaho celku. A je to. tím podivuhodnejší,
uvážíme-li, že prece jsme meli po léta u vesla vládu
silne socialistickou, jež prevzala z dedictví Rakouska
znacne vyvinutý smysl pro reglementaci, kterému se
dovedli podríditi i lidé velkého rozhledu. HOtowtztlV
plán byl státne-reglementacní.

Lec nutno dáti pruchod historické pravde. Meli jsme
hospodárský plán - a sice hned v prvých dnech re
voluce. Bohužel, byl Raš í n u v men o v Ý a f i
n a n cní pro g r a m pouze nezbytnou smernicí ho
spodárského vÝvoje v prvých dnech státní samostat
nosti s ohledem na menu a verejné finance. Nebyl to
plán výrobní, nýbrž financní a podrizoval celé naše
hospodárství požadavku pevné meny. Jeho bezohledné
provádení dovedlo sice udržeti kurs koruny a zachrá
nilo menu - jedinou ve strední Evrope - pred osu
dem marky, ale melo casto i krajne nepríznivý vliv na
náš zahranicní obchod i na naši výrobnost. Zejména
když nekterí nástupci Rašínovi, kterí prevzali jeho he
sla, ale ne jejich smysl, pocali z meny tvoriti instru
ment národní ctižádosti, byla naše výrobnost ohrožena
opravdu ve své existenci a tehdy teprve - v roce 1924
- se ukázalo jasne, že pevná mena a rovnováha ve
státních financích jsou sice základem normální výroby,
ale dusiti výrobu v jejich prospech že je sebevražedné
pocínání. Rašínuv program byl splnen - možno ríci
od A až do Z - konstituováním Národní banky. Ko
runa je pevná, rozpocet v rovnováze, cedtllová banka
funguje. A hospodárský plán?

Není ho. Nemáme žádného plánu. Jikdo nezná ho
. spodárského cíle ani cesty k nemu. Pracuje se ze dne
na den. Nemáme obchodní politiky - protože nevíme,
co máme podporovati a co obetovati. Byly zde ovšem
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již proslulé výroky - na pr. 0Qen o polovici našeho
prumyslu, která musí chcípnout, aby druhá mohla pra
covat. Ale pri nejlepší vuli nelze jich bráti vážne, treba
že nepochybujeme, že byly vážne míneny. Pokusím se
tedy naznaciti, co si predstavuji pod pojmem hospodár
ského plánu a jaké cesty k nemu vedou, kde jsou jeho
hranice. Narazil jsem na tuto otázku již nekolikráte
- ostatne ne já sám - v poslednÍ'ch dnech však prí
mo podtrhla nutnost hospodárského plánu Masarykova
Akademie Práce, svolávající národní hospodárskou
konferenci, která by na výsledcích ženevských resolucí
takovýto plán mela rozvrhnouti. Bude tedy náš clánek
p r v ním prí s p e v k e m k o c e k á van é d i s
k u s i o t é t o o t á z c e.

Prvním predpokladem každého plánu je naprosto
presná znalost podmínek. Jak již v úvodu bylo receno
- neznáme z naší prumysloyé výroby pranic. Zeme
delská produkce je zjištena témer naprosto presne,
i když nutno pripustiti, že je o neco vetší, než jak je
udáno. Tuto »korekturu politických duvodu« není ne
snadno provésti. Zjištena je také težba uhlí a výroba
koksu. A to je vše. Jaká je výrobní kapacita našich
prumyslových závodu, jaká je jejich skutecná výroba,
neví nikdo. Ani svaz prumyslníku. Státní statistický
úrad prumyslové statistiky dosud nedelal, má hanebne
málo penez, takže na obtížnou, velkého aparátu vyža
dující práci nestací. Zjištovati výrobu podle náhodných
»situacních zpráv« jednotlivých svazu je ošemetná
vec. Stanovisko výroby - nejen prumyslové a nejen
naší - je: cím lépe se ti vede, tím více naríkej. V Re
cku také hanili malé deti místo chvály - aby nevzbu
dili závist bohu. Prumyslníci jsou daleko méne pover
civí, než starí Rekové, ale této zásady se pevne drží; .
patrne se bojí závisti delnictva. Kdybychom totiž zji
štovali výrobnost podle projevu delnických tajemní
ku, došli bychom k presvedcení, že prumysl tone prí
mo v zákazkách a neví kam s penezi. Je opravdu po
divné, jak málo se u nás hospodársky myslí a jak málo
se po cti v e myslí. V celém svete se vedou výrobní
.:;tatistiky, nikomu ve Spojených Státech nenapadne,
aby tajil výrobu automobilú. Proc také? Ale u nás?
Nikdo nic neví, nepoví a poví-li prece, musíte se za
dušovat a trikrát zaplivnout, že to nikam nenapíšete,
protože »kdyby se to delníci dozveqeli, hned by prišli
s vyšší mzdou«. U nás totiž máme takový divný
mzdový systém. Buh ví, kdo ho vymyslil.

Nemyslete si, že výrobní statistika je hracka, aby
meli národohospodári cím se pobavit. Ne. Je to velmi
dulditá pomucka k poznání celé rady zjevu, na nichž
mtlžeme teprve budovati svuj výrobní systém. Tak je
dinepodle výrobní a vývozní statistiky múžeme zjistiti
koupeschopnost a rozsah vnitrního
trh u. Dosud je u nás zakoreneno presvedcení, že nutno
venovati vešker}" zretel vývozním možnostem prumyslu,
že na vývozu záleží jeho prosperita, kdežto vnitrní trh
se prezírá. Neznáme ho. Jedine továrny samy vedí, ko
lik zboží prodávají doma a kolik v cizine. V zájmu ho
spodárstvr by bylo zjistiti tó všeobecne, abychom ve
deli, který prúqlysl múže pocítati s odbytem domácím,
který muže tento odbyt ješte rozšíriti, abychom nalezli
cesty k tomu a na druhé strane abychom vybudovali ci
ste pro export prúmysl, který doma nemá upotrebeni .
Znamená to celý systém celní, dopravní atd. Výrobní
statistika nám však postaví do pravého svetla také po
mer prumyslu k ,prvovýrobe, k doprave, ku státní sprá-



a vzájemný pomer mezi sebou. To vše jsou otázky
írného dosahu.

Vezmeme na príklad do p r a v u. Psali jsme o ní již
teji a ukázali její nedostatky. Pohledme dnes jenom
dopravu nejduležitejší prumyslové látky - uhlí 

porovnejme naše železnicní sazby se sazbami našich
nkurentu podle stavu dne 1. kvetna 1927 za IOO kg
halérích) :

Km CSR Nemecko Polsko Rakousko
50 350 211 148 264

100 465 332 220 379
200 647 575 315 614
300 784 818 383 849
500 1.072 1.045 494 1.180

1.000 1,792 1.418 714 1.852

Uvedené zde císlice, které dosud nikde, pokud je mi
ámo, nebyly uverejneny, jsou strašlivým dokladem
chopnosti naší dopravní politiky. Podívejme se je

na sazby od 50 do 200 km, pri doprave uhlí nej
ležitejší. Na 50 km dopravují naše dráhy továrnám
ží o 6670 dráže, než Nemecko, o 13670 než Polsko
33% než Rakousko. Na IOOkm jsem dražší o 4070.

p. o II 170, resp. 2370. Na 200 km jsme dražší
13%, resp. I057o, resp. 570. U koksových sazeb je

u stejRe. Naše dráhy dopravují na 50 km koks
15% dráže než dráhy nemecké, o 15070 dráže než
lské a o 4070 dráže než rakouské.
Provedme si malý výpocet. Jeden vagon uhlí na
álenost IOOkm stojí 465 Kc, v Nemecku 332 Kc,
olsku 220 Kc a v Rakousku 379 Kc. V rOce 1926
reboval náš prumysl (bez dolu a železnic) celkem

55.513 tun kamenného uhlí. Bylo-li uhlí dopraveno
erne do vzdálenosti IOOkm - což lze asi ríci, ze

'na pri uhlí kamenném - pak zaplatil náš prumysl
jeho dopravu 230,431.355 Kc, kdežto na stejném
ožství ušetril nemecký prumysl 75,808.313 Kc, ra
ský 51,617-401 Kc a polský dokonce 121,410.069
un csl. To znamená, že náš prumysl zaplatil jenom
doprave uhlí o miliohy více, než jeho konkurence
hranicemi. A železnice nemohou ríci, že bez tohoto
jmu nemohou existovati, nebot bychom jim ukázali
Nemecko a rekli: jak to prijde, že nemecké dráhy,
tkráte dokonalejší, cistší, rychlejší a modernejší,

stovati mohou? Ale nemáme obav, že by železnice
o rekly, protože naše železnice mlcí a jes e nikdy
agovaly na žádný verejný projev. Pripomínají žel
cítící se bezpecnou ve své skorápce.

povíme si sami. Snížení dopravních sazeb, které
asi tak odpovídalo nejnutnejším požadavkum, by
. o 260 milionu Kc. To pocítáme, 'že pri okrouhle
iliarde Kc za dopravu uhlí, by snížením o 1570
ka) ubylo 150 mil. Kc, propocítáním tarifu asi
mil Kc a úprava sazeb pro I5tunové zásilky a

menší korektury, o které se tahá prumysl se
nicemi již nekolik roHl, by znamenaly ztrátu
40-50 milionu Kc. Mimo to byla by nutná

konstrukce barému, aby výjimecné sazby,
uvané za nekolik let, byly zarazeny do
álnÍch. Predpokládáme, že by se dopravní in

'ta nezvýšila. N uže - reknou železnice - vytrhne
našich 260 mil. Kc prllmysl? A na druhé strane 

e existovati my bez nich? Nebylo by záhodno
vati se také na sazby csl. poštovního podniku a na
investicní politiku, hra ženou z bežných príjmu?
bylo by úcelno vedeti nejprve, k o h o u h e In é
by ne j víc e tíž í, vedeti to presne, na zákla-

de výrobní statistiky, ne jenom podle kriku ve schuzích
prumyslnického svazu? Dokázati, že práve tento pru
mysl trpí. Vy sklári! Stále naríkáte - nuže, tužku a
papír a vypocít~jte nám: kolik vyrábíte a kolik mužete
vyrábet, kolik vyvezete, co vás stojí uhlí, co doprava,
co písek, co soda, kolik platíte daní, jaké mzdy. A dru
hé prumysly rovnež tak, at mužeme zjistit, kde vezí
chyba - ne n í-l i t a k é veš pat n é o r g a n i
s a c i, v p o hod In o s t i, n e pod n i k a vos t i,
veš pat n é p o Io z e, ne n í-l i c h y baj i ž
v s a mot n é s i t u a ci! Nebot víme, že po prevra
tu vznikly u nás prumyslové závody bez jakékoli po
treby, za nejnepríznivejších podmínek, vypocítané na
okamžitou konjunkturu a poválecný hlad po zboží.

A tím jsme se dostali dále. K prumyslu. Je nutno
všimnouti si také výroby a podívati se na ni hodne
z blízka. Práve jsme ukázali na tíživost železnicních
sazeb. Ale na druhé strane musíme odpoCít.ati hladové
mzdy, které náš prumysl platí a které pres stoupající
drahotu zustávají na výši posledních dvou let, nejsou-li
ješte snižovány. Naše mzdy jsou nejnižší ze všech pru
myslových státu. Ale také naše sociální príspevky ne
jsou vyšší, než na .príklad v Nemecku. Na souvislost
nízkých mezd s odbytovou krisí bylo již poukázáno.
Je-li však úbytek, preplacený na doprave, vyrovnán 
a bohate vyrovnán - ziskem z nízkých mezd, není-li
ani danové zatížení dnes vyšší než v jiných státech, ze
jména v Nemecku, proc je namnoze výrobnost ochro
mena?

Vedlo by príliš daleko, kdybychom meli na techto
místech ukazovati, jak je náš prumysl namnoze preka
pitalisován, jak mu sedí v týle ješte choroba války, jak
utrpel za deflace státní politikou menovou i danovou,
jaké ztráty mu zpusobili zahranicní dlužníci a co ho
stáli jeho domácí veritelé. Ale není neznámo, že náš
prumysl pracuje s drahým úverem bankovním ješte
dnes a že vzhledem k zvláštnímu postavení, které ban
ky v našem hospodárském živote zaujímají, je ·tato
okolnost-jednou ze závažných prícin pomerne malé vý
robnosti. Bylo by možno onen typ prumyslového pod
nikání, který pocíná za kmotrovství banky, aby se je
jího vlivu nezbavil až do konce, oznaciti jako typ ne
mecko-rakouský. Nebot nikde ve svete není užšího
vztahu mezi bankou a prumyslem, než ve strední Evro
pe. Zda na p!,"ospech veci, o tom opet není možno mlu
viti na tomto míste. Ale hospodárská konference, za
bývající se výrobním plánem, m u s í se touto otázkou
zabývati velmi dukladne.'

A co sám prumysl? Jak je to s racionalisací? N en í
sporu, že nekteré továrny, ba celá výrobní odvetví,
stojí na výši doby. V obuvnictví - nejen u Bati 
jsme snad první na svete, naše cukrovarnictví svými
metodami je vzorem jiným státum. Také v težkém pru
myslu jsme ledackde hezky daleko, Vítkovice mohou se
pochlubiti racionelním hospodarením tepelnou energií,
zmechanisováním celých procesu výrobních; Škodovka
provedla pomerne nedávno pronikavé zmeny ve smyslu
racionalismu a v našem potravinárském prumyslu je
celá rada drobných závodu, do kterých je radostno se
podívati. Bohužel, jsou to vše jen výjimky, a neplatí
ani pro celá odvetví prllmyslová, nýbrž jsou výsledkem
pochopení jednotlivcova. Na racionalisaci se u nás hledí
dosud s 'velkou neduverou i na místech nejpovolanej
ších. Nedávno byly mi sdeleny osobou nevšedního roz
hledu a vynikajícího postavení námitky proti racionali-
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saci zásadního rázu: Amerika má nadbytek levného
kapitálu a nedostatek delnictva, proto zcela v tomto
smyslu racionalisuje, t. j. investuje kapitál ve strojích
a zmenšuje pocet nutného delnictva. Evropa má však
nadbytek delnictva (stálá nezamestnanost) a nedosta
tek kapitálu. Racionalisace je tedy nelogická, protože
jen rozmnoží rady nezamestnaných a zmenší kapitál.
- Tento logický retez jest nesprávný. Pokud jde o ka
pitál, je pravda, že Evropa ho má málo. Ale ne tak
málo, aby nemohla ho investovati ve vÝrobe, kde je
produktivní, když ho strká miliardy do neproduktiv
ního zbrojení. Pokud jde o delnictvo, mužeme ukázati
na príklad z doby pred 100 léty: Tehdy se také tvrdilo,
že železnice - t. j. racionalisace dopravy - znicí ar
mádu vozku, hostinských, povozníku ... Kolik armád
úredníku, zrízencu, delníkll, hostinských však vzniklo
uskutecnením železnic? Co znací racionalisace? Znací
levnou, ekonomickou výrobu. Znací zlevnení zboží.
Znací rozšírení jeho spotreby. Poslechnouti rady a pre
nechati racionalisaci Americe, znací prenechati jí volné
pole v souteži. Dva príklady: v automobilech raciono
val v:hobu Ford - Amerika ovládla za pár let sveto
v~r trh. V botách racionoval výrobu Bata - Ceskoslo
vensko, které bylo pred ctyrmi lety se svým vývozem
asi 2 milionu páru na ctvrtém míste, stojí dnes na
prvém. pred ng-liL která vyváží 12 milionll párll. 
Nezbfrvá, než míti za to, že racionalisace je jedním
z hlavních problémll našeho hospodárství. Ekonomi
sace nejen ve vÝrobe, ale také v administrative - sou
kromé i státní - je príkazem doby. Ostatne stací po
ukázati k tomu. že Nemecko dávno a s úspechem ra
cionalisaci provádí, že se tam stala heslem dne. Pro nás
je príklad Nemecka nejen príkazem. ale také výstra
hou! Jdou-li dva po jedné ceste, musí jíti stejným kro
kem. Predhonen bude nejen ten, kdo pujde nazpet, ale
také ten, kdo se zastaví!

Národohospodár se nemuže poušteti do tak ožehavé
politické otázky, jako je otázka ekonomisace našeho
politického života. Pro nej zustává skutecností, se kte
rou musí pocítati, že naše verejná správa je úžasne dra
há, že máme státní podniky, spravované celfrmi mini
sterstvy, že máme techto ministerstev zbytecne mnoho,
protože vetší státy vystací s menším poctem, že máme
tak zbyrokratisovaný aparát úradu, že musí projíti de
síti instancemi vec, kterou jinde vyrizuje sluha. Opet
príklad: máte na autu špatne upraveno císlo. Co by
udelal americký strážník, kdybv to zjistil? Z.astavil by
"ás a rekl: Pane - císlo musí být upraveno takhle 
a ne tak, jak je máte vy! Bvl by jste pokutován. spravte
to! Až vás po' druhé uvidím. at je to v porádku. 
Címž by to také bylo v porádku. Ale náš úrad? Stráž
ník si vás zapíše, oznámí to. Napíše vám úrad to, co
by rekl v Americe strážník rovnou? Ne. Úrad si vás
pozve, zrovna jako by jste mel dopoledne cas jen pro
nej. Pak nekdo vyhledá akta, precte vám narízení, po
depíšete neco a mužete jít. Kolik úredníldl se zah~'Valo
vaším císlem! Kolik papíru se popsalo! Kolik casu 
vašeho i úredního - se pro nic za nic vyplýtvalo! Se
brati všechny úrední nemožnosti naší administrativy
bylo by opravdu zábavné. Sám bych mohl, posloužiti
veletuctv príkladu. - Teny administrativa -' další
bod diskuse o hospodárském programu.

Konference, která se otázkou výrobního plánu bude
zabývati, má-li býti plodná, musí prijíti s konkretními
!iávrhy, jejichž schválení znamenalo by jejich prove-
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dení. Takovým návrhem musí býti výzva k Státnímu
úradu statistickému, aby neodkladne prikrocil k zji-

• štení vfrrobních dat a výzva k min. financí, aby tomuto
úcelu venovalo prí slušnou cástku v rozpoctu. \' )7n
k min. železnic, aby neodkladne snížilo dopravní sazby
na uhlí a koks a provedlo reformu nákladního tarifu.
Výzva k min. pošt, aby ustoupilo od svého zpusobu
krytí investic z bežného rozpoctu. Utvorení komise ze
zástupcu (teoretikll i praktikll) všech ohor11 V\T01JV.

aby zjištovaly ztráty v prumyslu, aby tak bylo možno
zjistiti, kde v prvé rade je nutná náprava a kde možno
ekonomisovati bez investic! Ministerstvo financí musí
povolit danové úlevy prumyslu, který investuje za úce
lem racionalisace, nesmí brániti dovozu strojú a nesmí
uvalovati obratovou dan na koncentrované podniky.

J ormalisace nesmí býti prenechána dobré vuli nekolika
pánu, nýbrž chránena sankcí zákona, jako v S. S. S. R.
nebo v ltalii. - S bankami je ovšem kríž. Národní
banka na jejich sazby dosud nemúže, tu má pan dr.
Preiss v kapse: ministr financí sire má možnost Z<lc]l1

pati, ale je otázka, zda se na Príkopech leknou. Ne
zbývá, než veriti ve zdravý obchodní smysl bankovních
magnátú, kterí jsou také prúmyslovými magnáty a
doufati, že uznají, že je stejné, vydelávají-li na skvele
prosperujících ba.nkách a udýchaném prúmyslu neho r:a
dobre prosperujícím prumyslu a ... Ale ne! Banky se
tak brzy neudýchají a i když sníží svoje debetnÍ sazby
a prizpusobí trochu svoje filiáJkové hospodárství, nf'
Plljdou ješte k Prašné bráne žebrat. A pri tom Prospe
rita celého hospodárství pujde i bank{lm k duhu, tre
baže v jiné opet forme.

Ale stanoviti hospodárský plán, což znací stanoviti
hranice naší obchodní i financní politiky vnitrní i za
hranicní, nelze dríve, dokud nebudeme znáti všech
predpokladú, o nichž výše ucinena byla zmínka. Ko
necne nelze zapomenouti. že takový plán má i svoje
hranice. Musí býti dosti pružný, aby vyhovel všem
možnostem politickým. Nesmí v nem býti spatrována
maršruta. nýbrž mMe to být jen souhrn smernic. vy
plývajících ze zcela presne zjištených predpokladu. A

protože takovýto plán není pro príští rok, nýbrž pro
celá desítiletí a protože v techto desítiletích ti, kdo
jsou dnes u vesla, mohou se ocitnouti v podpalubí nebo
i docela zmizeti pres palubu, je nutno, nemá-li býti ko
nána práce príŠtipkárská. aby na plánu pracovali
všichni, tak, aby nebyl dílem jedné skupiny, nýbrž
všech, nejen dílem jednoho národa, nýbrž celého státu,
všech tech, jimž záleží na Ceskoslovenské republice a
jejím zdaru. Všechny složky státu mely by býti zmo
bilisovány k této velké práci, jíž v cele musí státi ne
kdo dosti silný, kdo by bez ohledu napravo i nalevo
dovedl býti objektivní.

LITERATURA A UMENÍ

Problém láslry a manželství
v anglickém románu.

(Gilbert Frankau.)

Chtel jsem referovat o Frankauove rornáne »Brun
tonová«, ale pri tom jsem si uvedomil, že Frankau

u nás je málo znám, snad vúbec neznám; podíval jsem



do nekolika anglických, francouzskÝch i nemeckých
"n soudobé anglické literatury a ani tam nenalézám
em zmínky. Proto o nem podávám úplnejší referát
znam jeho del.
arodiv se 1884, prodelal svetovou válku, byl ranen
v~'šenna kapitána; než se chopil péra, byl v obchode
o otce. v letech 1912-1914 cestoval kolem sveta.
lost cizích krajt't a zejména anglických kolonií jeví

v jeho verších i románech. Prvé jeho práce byly
še, ale již v nich se jeví nadání k románové syn
i: »Jeden z nás« (1912) je napodobením Byronova

on Juana« a podává obraz moderního. bezstarost
o svetáka, jejž na konec zachranuje slušná venkov
dívka, do které se zamiluje. V »Tid Apa« (1914)

I e z Orientu úplný pendant k Macharove »Magda
e«. »l\1esto ohne« (1917) a »Soud \iValhally« (1918)
ávají básne vojenské a válecné. Frankau prijímá
u jako vlasteneckou povinnost, ale je dalek všeho

jnismu a falešného heroismu; výtecná v tom ohledu
I rovdí. silná sebeironie je v básni »Druhá strana«:
jor Average (tedy »prumernÝ« anglický dllstojník)

je za sbírku válecných básnÍ, které mu poslal jeho
l~'dCtstojník. ale durdí se nad zbytecným mluve
a žvastem o veci, která se slušnému cloveku roz-

í sama sebou ...
znam Frankauov}Tch románu v chronologickém

ádku je tento: 1917 (»Žena na obzoru«), 1919 (»P.
son. tah;'lcník«), 1921 (»Semena okouzlení«), 1922
i1o-;tnáhistorie A. B.«), 1923 (»Muži, dívky a hor

«), 1925 (»Život a vres«). 1926 (»Masterson«).
imo to napsal se svou ženou dramatický pokus
tské srdce«. Nejrozšírenejší knihou je »Peter
son«. mela nejvíc vydání.
erše Frankauovy jsou v nových volných rytmech a

I ají bravurne ražen:)Tmi slovy: také v románech se
dáváme se stejným úsilím slohovým. V »Jeden
s« se podává zejména satira nejen obsahem, nýbrž
, formou. a Frankau dovede si delat žerty z celého
ta. sebe nevyjímaje.
omán »A1iette Bruntonové« vyšel roku 1922, ale

té doby vychází vydání za vydáním: a protože je
autora charakteristický, referuji o nem na prvním
e. ..--. "~....-,,.;:._~'T-

abl11eje strucná: Aliette je žena Hectora Brnnto
qost známého londýnského právníka. Aliette ži ie
žem pod jednou strechou. ale již léta nemají njr

eeného:stal se jí necistým. když poznala. že ji delší
podvádel s maitressou. Hector má kolegu Ro
Cavendishe, slušného, ale, nikterak ne vynikají
asnon ne slaveného právníka. Aliette a Ronnie

"í1ežitostnepoznají, u obou vznikne láska na prv\T
: potlacují z mravních pochybností Svtlj cit. ale

e. vvznají si lásku a nakonec odejdou spolu
nMna na venek.
nbu nodává psychologii a sociolo~ii toho tež
mravního rozhodnutí. Lond\Tn má zase novÝ
ál: známí Ronnit'ho a Aliettv·. také vlastní rodin~
h VZ(1;llnjía vzdávají. a prerlevšÍm je l1l;lŽen
r Brnnton. Celý LonclVn vedel. že 11"1své žene
V. ale to celému Londvnu nevadilo. abv se nyní
'I na jeho stranu proti Aliette. která rnzváz;ll:l
anželstvÍ verejne a odkrvte. ovšem jen de facto.
právne nemohla pro odpor svého muže. mstícího
O na ní :1na Ronaldovi tím. že nepodáv:11 žalobv
od. Nekolik lidí však ztlstává milencum-man-

želum verno; v prvé rade matka Ronnieho: byla sice
s poc~fku také zaražena a proti Aliette zaujata, ale pre
svedbla se o jejím charakteru a cistote, a tak láska
k synovi vítezí nad názory a zvyky církevne ustále
nými. Váží to tím více, že slavná spisovatelka byla na
psala skvelou essay proti rozvodu. Také mladší se
stra Aliettina zustává verna, starší sestry a rodice
jsou proti ní. Také otec Hectora, starý žoviální ad
mirál, neschvaluje postup svého syna, odsuzuje jeho
negentlemanství a cituje proti nemu jeho vlastní vý
rok z nedávného rozvodového procesu, že manželstvím
žena nestává se mužovým majetkem. Ronald jako práv
ník a obhájce brzy ztrácí práci, klienti odpadají a práv
níci ho nepodporují. Jen jedna firma je tak dalece
slušná, že mu dává nepríjemné prípady; na pr. hájení
ženy, obžalované z vraždy mužovy. Hector v procese
zastupuje stát a snaží se celému procesu dát tendenci
proti Ronaldovi. Ale Ronnie skvele obhájil ženu, do
kázav, že zastrelila muže v obranc, a vyvrátiv predivo
lží, kterým její cin byl opreden. Hector utrpí porážku,
žalovaná žena byla osvobozena. Brzy po procesu matka
Ronaldova umírá na souchotiny, které pred synem ta
jívala. Na smrtelném loži dopsala apologii svého syna
a v záveti urcila peníze na vydání spisu a pro Aliette.
Aliette spálí v návalu rozcilení závet matcinu. Nechce
verejne pokorovat svého bývalého muže, ne z lásky,
nýbrž z pocitu slušnosti - odplácí neslušnost sluš
ností. S admirálem jde k Heetorovi a dosáhne na nem,
že jí konecne slibuje brzké zákonné propuštení. Hi
storie koncí narozením Ronaldova syna.

Jak vidno, román je dost obycejný, jeho problém je
a byl casto pretrásán. Vzpomínám namátkou z Dee
pingova »Sorella« postavy Molly neb na Keablovu
Annu; ze starších Wellsova Anna Veronika pa
trí do této kategorie moderních románu. Ovšem je
rozdíl mezi provedením idee u Frankaua a jmenova
ných spisovatelu: kdežto u techto ženy jsou, jak se rí
ká, moderní, Aliette moderní není. To Frankau vý
slovne podškrtává. Aliette chce mít deti, chce být mat
kou a hledá jen manželské štestí; není nikterak eman
cipovanou bojovnici za práva nebo domnf:lá práva žen,
je zbožná a chodí do kostela - vubec je. iak Frankan
ríkává, nemoderní. A nemoderní je také Ronnie. Tím
úcinnejší je však kritika farizejského strachu pr'_d t.
zv. skandálem. Frankau v jiných svých románech po
dává typy žen vyslovene moderní, tak zejména v »Ži
vot a vres« a v »Masterson«. Tyto moderní ženy jsou
pravým opakem Alietty, jsou více méne revolucní, ba
ží po svobode až nevázanosti, nechtejí mít deti a vedí,
jak jich nemít atd.

Mravní problém, jejž Frankau reší, zní: muže lá
ska, láska skutecná, láska pravá být nekdy neopráv
nena? V daném prípade máme manželství dvou lidí.
kterí se sice vzali z lásky, ale kterí se brzy sobe úplne
odcizili. Muž svou neverností ztratil ženu nadobro,
trebaže, když propustil maitressu, po ní toužil. Aliette
však pro takovou lásku, jak ji pohrdlive zove medi
cinskou, nemá porozumení. Muž, k tomu ješte právník
na slovo vzatý, udržuje si zákonnou moc nad svou
manželkou, ackoliv už nic nemají spolecného. Nad to:
manželství je bezdetné! Tedy otázka: je láska Alietti
na a Ronaldova mravne neprípustná? Odpoved zní:
Rozvod v takovém prípade je oprávnen, je mravnejší
než nucené spolu žití pro forma. Autor pripisuje svoji
povídku »0 ženské statecnosti své žene a spoll1pracov-
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PNtomnosL

nici ve vší lásce a veijké úcte«: takto velmi úcinne
char akterisu je smysl románu a své nazíráni.

Vlastní predmet Frankauovy tvorby je poválecná
A glie, analyse a kritika soudobých pomeru. Jes~liže
ho v prvé rade zajímá otázka manželství a lásky, není
tím receno, že utkvívá na thémate abstraktne. Formu
luje problém pro ruzné spolecenské pomery a demon
struje svou thesi na ruzných charakterech. Uvedl jsem
román »Život a vres« a »Masterson« (»Masterson«
má podtitul: »A Story of an English Gentleman«).
Erica patrí k nejvyšším kruhum londýnské intelio-ence
je umelec-karikaturista a získá si svou dovedno~ti ve~
liké jméno a ovšem i veliké príjmy. A tuto intelio-entku
svádí nejproslulejší anglický spisovatel North,1:>starší
už pán a ženatý, oslavující ve svý-ch románech moder
ní ženu a lásku. Podarí se mu mladou nezkušenou
Ericu poplést a byla by se již stala jeho obetí, kdyby
se v rozhodné chvíli nebyla na jevište dostavila neštast
ná žena Northova. Anglické publikum jiste ve figure
N ortha bude hledat významného spisovatele soudo
bé.?o" n.án:. st,ací, vupozorníme-li, že v »Erice« celé pro
stredl Je Jme nezh v Bruntonové; tu svet právnický
vy~oká ~rist~kraci;, penežn}ci - t~m umelci, spisova~
tele, ~m~le~ka bo~en:a a ,ovsem take styky s penežníky.
A opet Jme prostredl mame v »Mastersonu«: jak pod
titul svedcí, máme zde prumerného slušného ano-li-
k'h ' I:>C e ? gentlemana: zamiluje se do Ireny, krasavice ze

sta,;.eh?, ale nebohatého rodu, toužící po bohatství a
POZltC1Ch- Irena se mu brzy stává nevernou atd.
je n~štastný a zahorklý, až ho Mary, krásný charakter:
ale zena opet docela nemoderní, vrací plodnému filan
tropickému životu. Masterson zdedil po otci miliony a
neví, co s nimi: vystoupil jako kandidát do parlamentu
proti kandidátu Labour Party a propadl. Frankau
v ?tázce socialismu není dost doma; casto jej kari
ku Je, ovšem nešetrí také své »spolecnosti«. »The Seeds
of Enchantment«, fantastické dobrodružství na Dál
ném Východe, je celý venován socialismu komunismu
a internacionalismu a jejich vyvrácení, ~vedcící více
o autorove umelecké dovednosti než pronikavé sociální
filosofii. Zde i jinde dostává se ctenári za jímavých
charakteristik ruzných národu. -

Jako kuriosum budiž uvedeno, že v »Erice« se vy
skytuje ceskoslpvenský essayista pod jménem Cocu
Hara, autor však neví, prišel-li z Vídne nebo z Prahy.
Také si není jist, není-li Španel, a jeho prípitek, zdá
se mu, je podle úsudku spolecnosti ve francouzštine.
Frankau takto persifluje spisovatelské a umelecké ce
lebrity a la North, podporující ke své vlastní sláve in
ternacionalism umelecký.

Ješte slovo o románe »Peter Jackson« s podtitulem
»román ze života manželského«. Obycejne se romány
milostné odehrávají v dobe pred manželstvím; Fran
kau podává román muže a ženy, kterí jsou již nekolik
let svoji. Mají dve deti, devcátka. Petr je obchodník
s doutníky, má sice slušné vzdelání, ale podle tradice
rodiny venuje se s chutí obchodu a prospívá. Žena
z mužovy energie nemá víc než pohodlí, zabezpecené
penezi. Život manželský je jednotvárný a bezživotný.
Patricia není a nemuže být Petrovi opravdovou druž
kou, spolupracovnicí.

Vypukne svetová válka. S pocátku Petr, jak mnozí,
jde za svým obchodem, ale znepokojuje ho, že brzy ten
nebo onen známý jde do armády. Po dlouhém váhání,
premýšlení a usporádání obchodu rozhodne se jít proti
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Nemcum. Má na ne také pivku z obchodu. Patricia vi
douc toto rozhodnutí, vidí charakter mužuv v docela
jiném svetle, a než se nadála, zamilovala se do svého
muže. Petr se stal dobr\'m vojákem, mají ho rádi;
obchodu se nedarí, až konecne je nucen jej prodat. Du
chody rodinné redukují se tím z 3.000 ;E na 600 i.
Petr je neštastn)', vidí v tom pohromu a svou neschop
nost, a stydí se pred ženou, ackoliv tato prostý život,
k nemuž je ted nucena, vlastne vítala. Petr pri nástu
pu u Loos je ranen a nervove rozrušen; musí domu a
nese nemile, že je na obtíž žene. Ale žena ho miluje
tím více a více a na konec i Petr pochopí svou ženu a
zamilu je se do ní také. Jsou úplne štastni - oba jsou
zmeneni, zmenila je válka a ješte více láska.

.v románe se nám podává popis mobilisace a pochod
války. Frankau mnohé kritisuje, mnohé se mu nelíbí,
ale nikoliv z nejaké škodolibosti a posuzovacnosti,
nýbrž z opravdového teplého vlastenectví. Frankau lící
Petra nikoliv jako reka, nýbrž jako obycejného, sluš
ného Anglicana. Román koncí slavnostní vecerí v den
prímerí slovy:· »N aši prostí vojáci - Buh jim pože-
hnej, naši znamenití, znamenití vojáci!« B. L.

J. Margólis:

Budoucnost ldnematografie.
I.

Fotogenii, t. j. živel zrozený kinoaparátem, možnopokládati za vynález, rovnající se svým v)'znamem
objevení zákona perspektivity. Kinematograf dociluje
takového zhuštení, resp. zredení deje (zrychlení resp.
zpomalení deje), jaké jest nemožné v hranicích skutec
nosti nebo divadelního jevište. Následkem toho kine
matograf nám zjevuje zvláštní pohybové smysly, které
dosud ležely za prahem našeho vedomí. Pomocí kine
matografie konáme výlet v ctvrtý rozmer jako H.
Wells ve svém »Stroji casu« a zachycujeme zjevy ne
prístupné našemu neozbrojenému vedomí, jako je ocím
velká vzdálenost bez dalekohledu, uším slabé zvuky bez
mikrofonu. ZpomalenÝ film ku príkladu dává nám
možnost se vší presností rozlišovati jednotlivé polohy
kone ve cvalu, klusu, pohyby tanecnic, akrobatu, let
delové koule. Na druhé strane ve Fairbanksových fil
mech všechny složky deje: triky sportovne-mechanické,
zmena situace, rozhodnutí a cin kmitají se v silne
zrychleném tempu, takže bylo by možno totéž množství
deje pohodlne rozvrhnouti na celé dny.

2.

Svet pohybu, tvaru, svetla a stínu, pretvorený kino
aparátem a režisérským umením, jest jiný než skutec
nost. Fotografický aparát - jak známo - detailneji
zachycuje zjevy než pouhé oko. Casto skutecnost, ku
pr. obraz poušte nebo dekorace poušte, nijak nepusobí
na diváka, kdežto táž vec, je-li zfilmována, pusobí. Ne
myslíme, že by ku pr. clovek, nebe, more, poušt zdáli
se ve filmu necím významnejším než ve skutecnosti,
jisto je však, že na tvt'hcích schopnostech režiséra zá
visí seskupení urcitých nálad a vyzdvižení nekterých
obycejne nepozorovatelných detailu. Zde prichází v úva
hu úhel, pod kterým se film natácel, správné osvetlení,
umelecká hodnota zfilmované látky. Z toho následuje,
že skutecným umelcem kina, pracujícím fotogenickou
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hování, vítezství nad prírodou, o cem se sní v pohád
kách, mythech, legendách - všechno to múže kine
matografie predvésti zraku.

ysIp
Naši na Slovensku.

1.

oD

Milý pane redaktore,

Vy nejlíp víte, že clánek "Naše chyby« psal jsem po mno
hém rozm~šlení a po úrade s Vámi. Vedel jsem, že vzbudí
bolest; ale byly to duležité duvody, jež vedly mne k pre
s"edcení, že o veci té musí se psát, nyní i príšte.

Prípady nejsou anekdotami; a nejsou to veci, jež mne by
se nelíbily; nejsem tu já kritikem, ale zdejší spolecnost, zdejší
lidé; a to jsou kritikové chladní, nemilosrdní, všímající si vecí
našich po léta, mluvící o nich po léta, píšící o nich a do' sveta
je hlásající po léta - a jen my sami bychom se meli vyhýbat
ožehavÝm tem vecem, jen my sami meli bychom jako pštrosové
ukrývat hlavu a bát se pravde podívati do ocí? Konstatování
pravdy není zlem; zlem je zlo samo o sobe; jeho odkrytí ne
muže je zvetšiti, ale ovšem jedine toto odkrytí muže vésti
k náprave.

Ze nemáme predností? Jak bych jich nevidel; kdo cte ne
zaujate muj clánek, pozná moje mínení, - ostatne mel jsem již
príležitost psáti o našich dobrých pracovnících, a verte, vypsat
positivní stránky našich lidí vyžadovalo by ne jednoho clánku,
ale celých knih, clovek by musel vzpomenouti ohromné práce

6.

Ale podmínky nezbytné každé tvúrcí cinnosti platí
v kinoumení jako v každém jiném oboru. PlanÝ este
tismus, suché konstruktivní rozumování nezplodí nám
umelecký film budoucnosti. Kapitalistické prostredí fil
mové výroby, nezbytnost filmu kosmopolitického cha
rakteru, hodícího se pro pomery na druhé strane,
všechno to má svuj otravující vliv na kinotvorbu.
Presto taková jména jako David Griffith, Abel Ganse,
Sostrom, Cecil de Mille a jiní, takové filmy jako »Zá•.
zrak vlkú« (francouzský), »Scaramouche« (americký)
»Nibelungové« (nemecký), »Gosta Berling« (švédský)~
»Križník Potemkin« (ruský) ukazují, že i ve filmu lze
delati umení.

Americtí filmoví režiséri již nám ukázali bodrý, ži
votamilovný, vzletný v zámyslech a uskutecneních
svet své zeme. Francouzi ukázali jemný dekorativní
vkus, smysl pro historii a pro posu. Švédové nás uvedli
v pochmurný, snežný kraj mlh a prízrakú, zasvítili
cervenými ohni požárll a v kmitavých neurcitých od
lescích ukázali opilou, temnou, mystickou tvár severu.
Jest možno doufati, že film nám poví ješte více. Vždyt
technické možnosti jsou tak skvelé a povaha filmu tak
vhodná pro velké skutky.

Ovšem, nejvetší hloubka Hamletových strádání a
jeho tragické necinnosti, nejintimnejší duševní boje,
všechny prednosti reci, hry živých hercú pri tajemné
soucinnosti divákll, to vše zústává privilegiem skutec
ného divadla. Spokojíme se tím, že kinematografie jest,
správneji múže b)-ti umením, avšak s úplne jinými
úkoly než divadlo.

5·

motivu, kterých film dosud pl~e nevyužil, múže
'zati na Utopie. O budoucnosti na zemi anebo
te na jiných planetách. Práve zde se múže uplat
tasie tvaru a pohybu. Zabývá-li se historií, kine

rafie nás casto uráží nedostatkem smyslu pro
ckou skutecnost. V ríši utopie ukážeme se asi
citliv)·mi. Tak obraz života na Marsu v ruském
»t\elita« poskytuje zcela zvláštní požitky, které
hly býti ješte složitejšími a hlubšími, kdyby sem
i velcí Mistri filmu.

hec film múže tvúrcím zpusobem zasáhnouti tam,
jedná o fantasii. Co národové vytvorili v titán

obrazech svých eposú, velké boje, revoluce, ste-

4·

Dík technickému pokroku filmové výroby možno
ávati témer úplné osvobození filmu od hmotného

stredí. V rukou režiséra filmové prvky mQhou do
iti nevázanosti hudebního živlu, t. j. vytvoriti filmo

symfonii. Každá scéna, každý jednotlivý obraz má
ti jen takovou casovou délku, která jí prísluší podle

hl! k celku. Napetí a spád, zrychlení a zpomalení
• (jakési pianissimo, fortissimo, allegro a moderato)
jí b~"tive filmu doma práve tak jako v hudbe. Zda

pokus máme ku pr. ve filmu Abela Ganse »Kolo
.« Tam tragedie strojvúdce vzrústá nejen prici-

ím herell. avšak je možno ji sledovati na oduševnelé
omotive Lise, na pohybu jejích kol, na jejím smut

zevnejšku a vyhaslém komínu. Ješte presvedci-
'~í výklad skýtá nám »Križník Potemkin«, dílo ano

ního ruského režiséra. V tomto filmu hned na za
u na lidech a vecech je možno sledovati pozvolna

chlující se tempo deje, hrozný rytmus vzrústající
ury, vrcholící napetí pred nebezpecím útoku atd.

~ vní stav úcastníkú, jejich menící se city hnevu,
osti nejistého ocekávání, strachu a hrdinství vyja
jí nejen jejich vlastní tváre, ale samotné more, mlha
jitro v odeském prístavu truchlí a teší se s nimi.

lodního motoru, kmity pístu, hrozive namírené
del, stoupající rucicka tlakomeru, všechno to zpí-

lid kOl!písní.

3·

Známé jsou hlavní triky, pomocí kterých fotogenie
tupuje do ríše fantasie a vyhovuje naší touze po zá
cích, po rozšírení tesných mezí reálného bytí. Jsou
clony, vtiskování, zrychlené a zpomalené natácení
ré ohromu jí diváka promenami hmoty, videními:
ísením skutecnosti s hallucinacemi, nadmerným
etšením nekterých zjevú. Sám pohybový živel, osvo
ený od všech príteží hmotnosti a prostoru, nachází
svuj dokonalý výraz.

~e~iv~.kr.esby, kmi~ající se na plátne, utvorují celý
zIty dej, jako ku pr. »dobrodružstvÍ kocoura Feli
, nekdy velice vtipné a fantastickými možnostmi
mezené pohádky. V kresbách se uplatnuje obnažený

hybovýrytmus.

tou jako hudebník se zvukem a malír s barvami
t jedine filmový režisér. Hra filmových hercu, prá:
dekoratéru, literátu, scénistu není specificky kine
tografickým dením. Jest to režisér, který myslí na

, jak pretvoriti libreto, hercovy výkony deko~ace ve
ovém deji. '



provedené ve školství, knihovnictví, ve všech oborech kultury,
naši lidé udržují slovenské casopisy, knihovny, vedu; hudba,
ochotnická divadla, vnášení opravdové demokracie mezi zpan
štelou spolecnost, rodinný život, Sokol, výchova mladé gene

race k vážné práci - atd. atd. - .kdo by toho nevidel?

Ale jsou tu i veci nepríjemné, jsou to rány hnisající; neošetrí
jich nikdo chirurgickým nožíkem? Budeme je stále zakrÝvati
hadrem mlcení? Uprímne Vám reknu, považuji celou vec za

otázku zdraví a síly národa; zajisté, národ ubohý, umírající,
ten nesnese operace, nechme jeho vredy prikryty. R.ovnež vy

všichni, kterí Cechy pokládáte stále ješte v mentalite poro
bených za národ pokulhávající daleko za ostatní mí, a jiné ná
rody, Madary, Nemce, za "pány« - vy též budete radeji, když
pred "pány« neobjevíme se v rouchu všedním. Ne tak já 

mám vysoké ídeály o svém národe, vím, že je silný, plný
zdraví, mladý a sveží, plný touhy po pravde, nebojící se 
vím, že je to též n á r '0 d pán U, a protože to vím, protože
vzpomínám slavné mínulostí a toužím po slavné jeho budouc

nosti, 'proto mi nemuže plebejský mrav být necím, co bych
chtel aby se trpelo, aby rostlo, aby se zahnízdilo; rozumíte
mi nyní? U otroka mrav otrocký nekricí, ale u pána je to ne
prípustné, nemožné, u opravdového pána.

Znám dobre príciny tech bed, a nedivím se, nekáži mravní

rozhorcení; vím, tri sta let poroby zkruší i srdce lví, - ale

hledte pOzorne: jsme na prahu nového života, jsme volni, tato
let a jsou základem naší budoucnosti, ted se tvorí ta linie, jež
povede nás k VÝšinám - budeme-li ted trpeti malichernosti,
bude slabá, preslabá naše opera, nedocílíme mnoho. - A prece
verím v to pevne: budoucnost - až lidstvo vyrídí veci své
vnitrní konstrukce, až urovná zápasy o chléb a existenci 
budoucnost náležeti bude bojúm o kulturní prvenství; záp:lsy
vedeny budou stoprocentne, bez ztráty energie -; chtel bych,
aby muj národ y' bojích tech mel prvé místo. A k tomu nutno
již ted klást základy.

My debatujeme mnoho, teoretisujeme; ale ohlédneme se:
jsme bez moci. Neradi slýcháváme slovo praktický, prakse;

zdá se to našemu uchu vulgárním - ale uvedomme si, že vý
raz není než oznacení schopnosti uchopiti pevne op r a v
d o v é spolecenské, s o c i o log i c k é s í I y, jak to umí ze
jména Nemci, židé, Madari a všichni ti, 'kdož stojí nám v ceste,
a na než my jen nadáváme. O to práve jde: pristoupit již jed

nou od pouhých slov k skutkum, urvat skutecnou spolecEnskou
sílu a jí domoci se moci. Vše, co nám v tom brání, naše vl,lstni
chyby musí, m u s í být pranýrovány, at to bolí - není pomoci.

A na Slovensku? Kdo nechce, abychom tu vedli, byli pre
dáky, byli uciteli, staršími - jak ríkal Kálal - bratry'( Ale
nedarí se nám, události zacínají jíti mimo nás, zacínáme byt .-.
pracovitými a hodhými sic - jen outsidery, kterí si jen po
stežovávají. Takto bychom nesplnili svých vysokých ídeál,;.
Zejména vMce musí býti bezvadným.

Nuže, toto jsou motivy, jež vedly mne k mému clánku;
verím, že se mi porozumí.

A malou pOznámku: jméno oznacující autora clánku je

pseudonymem, podotýkám proto, by bylo jasne zrejmo, že mi
šlo - a jde - jen a jedine o vec, o prospech našich, ,) nic
jiného.

Vám, milý pane redaktore, dekuji za uverejnení této mé po
všechné a konecné odpovedi na kritiky,

a poroucím se Vám v úcte oddaný

Na Sl~vensku, 30. VII. 1927.
Dr. A. Šilár.
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II.

Vážený pane redaktore!

Clánek pana dr. Šilára o chybách našich lidí na Slovensku
VyVolal protest pana prof. Loubala, klidný a promyšlený, a
protest pana Beránka, zrejme napsaný v prudkém rozcileni,
ostatne doznávaném. Pan Beránek probírá skoro všecky prí·

pady - ne však ten nejhezcí, totiž jak ten ceský prednosta
"blbému žroutu grofovi« políbil ruku - a více méne je omlou
vá, užívaje k tomu cíli ironické antithese. Pres to uznává, že
jednotlivci mohli by na sebe více dbáti.

Nemyslím, že by clánek p. dr. Šilára byl býval tak nešfast
ný. Odpurce se sotva zaraduje z toho, že si zacínáme uvedo
movat své chyby. Generalisovat autor clánku jiste nechtel,
rádným Cechum na Slovensku vzdal výslovne cest, která jim

patrí, oni se tedy nemusili ani rmoutit, ani zlobit. Této ten·
denci jeho clánku mohl porozumet každý, kdo chtel. Byl jsem
na Slovensku jen nekolikráte o dovolené, delší dobu jsem tam
nebydli!, a protož1e zásadne nemluvím o tom, ceho neznám,
nechci rozhodovati, jakým dojmem púsobily ty prípady na Slo
venský lid a kdo je slovenským lidem'. To musí vedet lidé,
kterí tam žijí. Ale rozširme si téma a promluvme si o širším

zjevu. Hrdinové vylícených prípadu byli - to snad nikdo ne
bude popírat - lidé spolecensky nemožní, i když snad hodni
a pilní. A takových lidí je mezi námi Cechy mnoho, doznejme
si to. Zda více, ci méne, než u jiných národu? Casto se tvrdi,
že více. Jeto chyba, ci není? Podle mého názoru je to chyba.
To je ostatne vec sympatie, svetového názoru, rekl bych
skoro, že nervové soustavy. Takoví neslušní našinci nežijí jen
na Slovensku, žijí v celém státe a jezdí i do ciziny. Neholení,
špatne oblecení - i boháci - jedí rybu nožem - i když vedí,
jak se má jíst - bezohlední, nevrlí a spolu ustrašení, neznali

l)ejprostších spolecenských pravidel - ac je tech pravidel tak
málo - jsou neštastni, nenajdou-li v cizine ceskou hospudku.
V elegantních restauracích mají bud hroznou trému a šeptají
si po koutech, nebo kricí, sekýrují a tropí scény. Težko je li,

nový Cechu, Cechu-Evropane, s takovýmto starým Cechem!
Jedeš-li s ním ve vlaku, je s pocátku tak milý, srdecný, ochot
ný, uctivý, samé racte, má tak slovansky dobré oci, je to ta~
dojemne zlatý clovek u srovnání s temi upjatými cizinci - ale
za dve hodiny už te doterne chytá za rameno, je nediskretnf,
neslušný a trapný, div ti nevynadá, a je ti až úzko z jeho
bodrého »neblbnou coéce«. Že má pri tom dobré srdce? lnu
snad ... Ale ty, nový Cechu, prece odejdeš od neho s bolesti
v duši a s bolestí v tobolce doplácíš na druhoij trídu, abys
tam usedl mezi "pokrytecké« a "škrobené« cizince. To není
u tech našich lidí demokracie, ten vysoce vážný problém

dnešního lidstva, to je pak demokracie, pošetilé mínení, že náš
vzkríšený stát jen proto prijal form1u republikánskou, aby
mohl dáti takrka 'Ústavní sankci všem jejich nezpusobum.

A myslíte, že jsou to delníci? Ne vždy, naopak velmi casto
je to leckdo, kdo nad delníkem ohrnuje nos.

Abych se predem vyhnu! každé takové výtce, prohlašuji tu
jednou pro vždy,. že negeneralisuji a nechci generaliso\'at.
U nás aby to clovek porád opakoval, nechce-li se rozhodnout
pro doživotní mlcení. Vím dobre, že také u jiných národu na
jdeme nevychovance, dokonce i mezi Francouzi bývají spro
stáci, ale procento takových lidí u nás? Je vetší nebo menší,
než jinde? Inu, statisticky to scítáno nebylo! A príciny té ne·
uhlazenosti? NeSpOrne naše dlouhá politická poroba, provincia
lismus našeho celého života pred prevratem. Inteligent a boo

hatý clovek, kterí meli u nás být nositeli jemného chováni,
casto precházeli k národnímu odpurci. Lze trochu pochopit, že
zbylí pojali pak nechut i k té jejich uhlazenosti a házeli po ni
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vzíti malý, ale ješte v každém kraji Slovenska opakovaný
príklad. Po prevratu jsme sem prišli, mnozí velice rádi. Ale

pres všechny báchorky, },ež kolovaly v »historickÝch zemích"
o jakémsi panenském a idylickém slovenském ráji, našli jsme
valnou vetšinou jen poušf! Byla snaha zamestnati Slováky
a hlavne slovenskou inteligenci. A co se stalo? Pokud se tato
inteligence vubec prihlásila do práce, nemohli jsme se s ní
domluviti, proste proto, že mluvila jen madarsky a nemecky!

Ucili a naucili jsme taktne a bez urážek tyto lidi mluviti stát
ním jazykem. A co je dnes zajímavé: tito lidé jsou dnes nej
vetšími slovenskými vlastenci, což konecne jim nezazlíváme,
ale nemohou nám od té doby prijíti na jméno. Proc? Jeto
fakt, který dosvedcí každý z nás na východe Slovenska. Snad
tedy proto, že vlivem zmínených nedostatku byla tato sloven
ská inteligence automaticky vyrazena na druhá místa, z nichž
se težko dodnes jednotlivci propracovávají výše. A je to
prece prirozené. Ale vznikla z toho urcitá a hodne veliká cást
dnešního neprátelství Slováku vuci nám. A vznikly z toho ty

výtky nám adresované, že jsme si obsadili všechna nejlepší
místa soukromých podniku i ve státní službe. Je to výtka
svrchovane nespravedlivá. Ale je zde a vlivem politické dema
gogie slovenských Tudáku a šovinistu se šírí jako mor i mezi
prostým, na veci neúcastneným lidem. A stavši se politickým
agitacním prostredkem sklání a bude skláneti váhy ceskoslo

venského soužití v náš neprospech potud, pokud jediný z nás
bude pracovati na slovenském území a bude si vedom ceny
své práce!

Stejne je tomu s malými obmenami i v otázkách hospodár
ských, politických a ostatních. Za devet let i poprevratoví
Slováci si ciní nárok na vliv v kterémkoli oboru práce. Ac
jim v tom nikdo nebrání, prece nemohou pochopiti, že to,
co promeškali za 9 let vlastní vinou nebo nedostatkem sil
a snad nechutí a neduverou v novou státní správu, nemliže
jim býti pres noc dáno k disposici! Že autonomie je pro Slo
vensko dosažitelnou jen po velmi prísné sebevýchove kulturní
a poHtické a po zarucení schopnosti státi se státotvornými
(nebof vstup Tudové strany do vlády se jeví dnes zrejme vším
možnÝm, jen ne cílevedomou, duslednou, poctivou a uprím
nou konstruktivní politikou !).

Ale patrne brzo pochopili, že my zde jsme již z príkazu

vlastního svedomí, jež nám káže pres všechny urážky, prehlí
žení a nadávání zde zustati a splniti svoji povinnost do po
slední písmeny! A ponevadž tohle pochopili, a že se pri naší
práci cítí bezpecnými, odtud jejich sebevedomí a stoupání na
špicky a fu nadávání!

Nemohu se. šíre. zmíniti o pomeru, skutecném pomeru slo
venského lidu k ceskému živlu, ani o národnostní otázce spe

cielne, ani o pom~ru slovenského umení k ceskému a jiste
o mnoha jiných vecech, ponevadž by to vyžadovalo dlouhého
psanÍ. Chtel bych, aby se o Slovensku a o takových jeho

životních otázkách, jako je soužití ceskoslovenské, uvažovalo
vždy pokud možno od základu, poctive a pravdive!

A bude-li se s obou stran takto nejen psáti a mluviti, ale

jednati, pak nebude tak castým prípad, uvedený p. B. Miille
rem, že »ten Cech na Slovensku je také jen clovek a tak se
nekdy stane, že pri sklenici plzenského i zahromuje. Nebof by
to musil být už mizera chlap, aby se neotrásl, když mu milí
bratrí za to vše ješte vynadají,« - a nebudou potom ve zlé

vykládány ani ruzné poklesky spolecenské (spolecné konecne
co výjimky obema bratrským vetvím), ponevadž se naucí
i Slováci více si ceniti poctivé práce v hrubé halene než pla
chého a neplodného, byt lesklého zevnejšku!

Dr. F. H olttb.

III.

cervence 1927.

Vážená redakce!

ázor p. dra ~ilara, že vina na prekážkách ceskoslovenské
dorozumení jest na našich lidech, je správným jen c á

te c ne. Pan doktor ciní velkou chybu, myslí-li, že nepo
ním momcntem je zde »život našich lidí po stránce spo

enské, jenž - nic ye zlé - velmi casto je hluboko pod
vnÍ lidí zdejšÍch.« -

Uznáváme nutnost slušného vystupování, ale jsou jiné, hlilbší
i, jež vytvárejí styky mezi národy! A jsou to práve otázky

podárské, politické, kulturní, sociální a náboženské. Chce
li vážne hledati prícinu zlé krvc, nezbývá ne~ hezky uprím-
se na tyto otázky podívati! Po tech osmi letech na východe

venska jsem presvedcen, že prícina rozbrojll není ve spo
nské nedostatecnosti Ccchu, ale v tom, že Slováci (at pred
ci poprcvratoví) prímo brání jakémukoli vlivu ceskému na
ot Slovenska a brání i jejich vstupu do slovenských spolec-.
i (viz Matice Slovenská v Košících, Slovenská Liga, Slo-
ké národní kluby atd. i). Slováci se zásadne separatisují,
na svoji národnost a na svoje nábožcnství nedutklive

iV}'mi,ponevadž zamenují vlivem agitace Tudáckých kneži
ku viry s národností a ciní z nich nedotknutelné politické

slovenského území!

o však nejsou ješte prvotní príciny rozkolu. Je nutno

soce neštastným slovem »komedie«. S majetkem nemá sluš

ost co delat. Jednak nejsme ani tak chudý národ, jednak
v takové Anglii žijí chudí lidé, a uhlazenost nestojí ani krej-
r. Jenže osmiletý syn anglického metare dostane pohlavek,

slrcÍ·li nuž do úst, kdežto u nás se leckterý zámožný clovek
vléká k obedu div ne do podvlékacek. Nemužeme se pak di

i!, že mnozí lidé u nás, i když se dostanou na vysoká místa,
ývají po spolecenské stránce prímo divochy. Proto nechodí

do restaurací prvého rádu, ackoliv by je tam láhev vína nc
tála více, než jejich deset piv a ackoliv by na to naprosto
emuseli defraudovat.

Náprava? Snadná. Chtít. A ucit deti, doma i ve škole. Vedle
olních výkladu o smyslu ceských dejin našla by se snad

chvíle pro lekci v držení vidlicky, když už tIo ten ostatní
et žádá. Je nás Cechu škoda. Všecky naše výborné vlast

osti, píle, nadanost, prirozené dobráctví, všecko, cím vyni

áme nad Poláky, Rusy, Italy, Jihoslovany a jiné národy, vše
má tu nevýhodu, že to na první pohled na nás nikdo nevidí,

dežto naši neotesanost ano. Opatrme si tedy ješte tu formu,
bodeto jen v náš prospech. Nechme už recí o nestydenÍ za po

ivou práci - to se prece rozumí samo sebou - nechme vý
smešného slova »nóbl« a budme každý »noble, v tom smYSlu,

k jím muže být kdokoli, i nejchudší a nejprostší clovek. Je-li
rádném aristokratu vždy kus demokrata, musí být v rád

ém demokratu zase kus aristokrata, je-I'i totiž aristokratis-
em neco tak samozrejmého a lehkého, jako trochu té uhla
nosti.

e Slováky se prolínejme, to bylo dobré slovo. Ucme je
ážnosti a práci a navzájem se od nich ucme trošce té spo

enské »pretvárky". Budme novými Cechy, vždyf tech sta
clI Cechu na štestí rok od roku .ubývá. Postupující zjemno

i našich mravu se nezastaví ani pred nejdojemnejšími tra-
mi našich pivnic.
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Podpisuje president republiky rozsudky
smrti~

Vážená redakce!

Ve verejnosti mimo odborné kruhy rozšíren jest názor, že
president republiky podepisuje rOt,!';sudky smrti. Debatuje se p<lk
o tom (viz cís. 28. Prítomnosti), s jakými asi pocity pan presi-
dent rozsudek podepisuje. .

Názor široké verejnosti, že president republiky podepisuje
rozsudky smrti, není správným. Trestní ciny a tudíž také ciny,
na které uveden jest v trestním zákone trest smrti, soudí jedine
soudy a to bud civilní nebo vojenské.

Pro rízení u soudu civilních platí trestní rád ze dne 23./5.
1873 cís. 119 r. z. Rozsudek smrti muže vynésti jedine soud

porotní jako nalézací soud anebo v prípade suspense porot
6clenný senát nebo dále i nejvyšší soud jako soud zrušovací,
byla-Ii proti osvobozujícímu rozsudku podána zmatecní stížnost
a zrušovací soud muže dle stavu spisu ve veci samé rozhod
nouti, a konecne stanný soud.

Vynese-li soud porotní rozsudek smrti (což jest v dobe míru

nejcastejším prípadem), poradi se ihned za prítomnosti stát.
zástupce, zda odsouzený jest hoden milosti cili nic, a jaký
trest by byl primereným místo trestu smrti, kdyby se mu
milosti dostalo. Protokol o tom sepsaný pripojí se k spisum,
jež v každém prípade musejí býti predloženy zrušovacímu

soudu (nejvyššímu soudu), tedy i v tom prípade, nebyla-li po
dána zmatecní stížnost. Nabude-Ii odsuzujíc.í rozsudek právr.í

moci bud p'roto, že zmatecní stížnost byla zamítnuta nebo že
vLlbec podána nebyla, pripojí soud zrušovací své dobré zdání,
jež uciní v sezení neverejném vyslechna generálního proku
ratora, a predJoží spisy ministru spravedlnosti.

President republiky jakožto hlava státu má dle § 64 resp. 103
ústavní listiny právo udelovati milost a není snad nejvyšší in
stancí nad soudy, aby rozsudky rádných soudu potvrzoval.
U výkonu tohoto svého práva, udelovati milost, dává si mi
nistrem spravedlnosti predkládati trestní spisy o rozsudku
smrti a podJe dobrého zdání ve spisech se nacházejícího udílí
príp. odsouzenci milost. Prohlásí-Ii tudíž president republiky,
že svého práva udeliti m~lost použíti nechce, zašlou se spis)!
zpet k soudu, který rozsudek vynesl a trest smrti se vykoná.
V ž á d n é m prí pad e t e d y n e pod e p i s u j e p r e s i
den t r e p u b I i k y r o z s ude k s m r t i. Trest smrti stan
ného soudu, proti nemuž není opravného prostredku a žádost

za milost proti nemu podaná kýmkoliv, nemá nikdy odklad
ného úcinku, má se z pravídla vykonati ~ hodiny po vyhlášení
rozsudku, v mimorádném prípade muže se odsouzenému po
voliti ješte tretí hodina k príprave na smrt. V tomto prípade
tedy nedozví se president republiky úredne zavcas o tom, že
rozsudek smrti byl vynesen; m'á však zajisté právo, aby pri
takovémto rozsudku milost udelil.

Pro rízení u soudLI vojenských platí voj. trestní rád ze dne

5.17. 1912, císlo 130 r. z., který byl cástecne novelován zá
konem ze dne 19.112. 1918 cís. 89 sb. z. a n. Rozsudek smrti

vynésti múže divisní soud, nejvyšší voj. soud, byla-li proti
osvobozujícímu rozsudku podána zmatecní stížnost, které vy

hoví, a muže-li dle stavu spisu veci samé rozhodnouti; stanný
soud, bylo-li prohlášeno stanné právo a konecne v poli polní
válecný soud.

Odsoudí-Ii divisní soud obžalovaného k trestu smrti a sta

ne-Ii se rozsudek tento právoplatným, má vojenský zástupce.
(funkcionár voj. zastupitelství) zaslati spisy nejvyššímu vojen
skému soudu se zprávou o duvodech, které svedcí 'Pro nebo
proti udelení milosti. (Za Rakouska tak ucinil príslušný ve
litel.) Nejvyšší vojenský soud pak odešle spisy ministerstvu
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Národní obrany k dalšímu opatrení. V prípadech milosti hod·
ných predkládá spisy panu presidentu s tím, zda chce udeliti
milost cili nic. Jest ostatne vecí presidentovou zda bude žá·
dati, aby jemu v každém prípade spisy s rozsudkem smrti byly
predkládány. V žádném prípade však rozsudku nepodepisuje;
udelí milost nebo odmítne udeliti milost. Postup v ostatních
prípadech jest analogickým.

Z výše uvedeného jest zrejmo, že jedine soudy jsou opráv
neny vynášeti rozsudek smrti, který stává se právoplatným
bez podpisu presidentova. Hlava státu má dle ústavy právo
udíleti milost a jest znacný rozdíl v tom, rekne-Ii se že pre
sident republiky podepsal rozsudek smrti anebo správne, že
odmítl udeliti milost. Odpovednost za rozsudeJ<! nese pak soud,

nikoliv hlava státu, která jinak nemela na soudní rízení nej·
menšího vlivu.

V Moravské Ostrave. JUDr. Jos. Mr1~zek.
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