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methody jsou krajne drsné. Ale p. Dyk, sotva otre zakrvácenou dýku o podešev, peláší k nejbližší kaplicce,
aby se tam-pomodlil.
Pokud se p. Borského týká, nedovede už ani jednu
Ferd. Perolltka:
vetu proti Masarykovi nebo Benešovi napsati klidne a
normálne. Polemisuje na pr. proti Masarykovu humanitnímu pojetí ceských dejin. Na tu vec mohou být ruzné
I.
názory, a sám jsem proti Masarykove koncepci napsal
knížku. Pana Borského ani nenapadne, aby nazval MaNekterí lidé" dostane-li se jim do ruky nejaký clánek
sarykuv názor na ceské dejiny omylem. Nazve jej hned
z posledm doby proti Masarykovi, prijdou, mávajíce
arogancí. Marne uvažujete, jaké duvody mohou vésti
tím clánkem, a reknou rozhorcene: to už je vrchol všeho.
cloveka, aby humanitní theorii nazýval arogancí.
Beda, ukáže se vždy potom, že to byl vrchol jen zaNenalézáte žádný jiný duvod než ten, že si to
tímní, a že príští týden prinesl ješte vyšší vrchol.
Myslím, že jsme všichni považovali lonský clánek »Una- p. Borský muže dovolit. Pro urcitý druh lidí už to bývá
ven« z "Národních listu« za vrchol toho, cO' muže u nás dostatecným duvodem. Upozornil jsem již, že protibýt proti Masarykovi napsáno. Ale clánek ten má se masarykovská fronta, ac byla pri presidentské volbe poražena, získala úspech aspon tím, že si vybojovala právo
k tomu, co se dnes píše, jako docela prostrední kopec
psát o Masarykovi hrube. Tohoto práva využívají tedy
k Mont Blancu.
p. Borský a jeho prátelé z plných plic, a baví je to tak,
Nezabývejme se tcmi lidmi, kterí v cas nezamestnajako lidi obycejne baví neco nového. Pan Horký zcela
nosti putují od redakce k redakci a nabízejí své služby
v mezích této úredne povolené hrubosti napsal nedávno,
slovy: stylisuji dobre a rychle. To jsou pouhé nástroje.
že
v dobe, kdy nad Kramárovou hlavou se vznášela šiOtvírají si hubu presne tak, jak je jim dovoleno. Zminbenice,
trilkovali nad hlavami osvoboditelu švýcarští
me se jen o tech, kterí mají svobodnou vuli. Pan Viktor
skrivánci. Pripadalo by mi nechutné vypocítávati nebezDyk byl inspirován Špackovou mystifikací o preplopecí, jež kdy hrozila Masarykovi a Benešovi za jejich
vání kanálu lamanšského k tomuto epigramu:
zahranicní cinnosti, a meriti na coule, jak blízko mel
k hrobu ten ci onen múž, který neco udelal pro národ.
Kdo síly prepial své, ten nikdy nepochodil.
Je to docela nový nápad, uvádet pobyt Masarykuv a
Vol cíl si úmerný, sic tebe ceká žal.
Benešuv ve Švýcarech ve spojení s prírodními krásami.
Lze lidcm namluvit, žes' národ osvobodil,
ne však, žcs' Canal la Manchc prepla.val!
Napctí ponekud povolí, uvedomíme-li si, že vetu o švýcarských skriváncích napsal muž, kolem nehož práve
Napsati a vytisknouti tento epigram, tof zrovna tolik
v té dobe bucely španelské krávy.
.
jako rozeslati prímo oznámení: já, Viktor Dyk, jsem se
Protimasarykovská
fronta ví, že Masarykovo postarozhodl státi se nesvedomitým hrubcem. Uvedomme si,
vení zakládá se u nás na jeho revolucní cinnosti, a že
že muž, o nemž p. Dyk píše takovéto epigramy, stál jedmusí nejdríve strhnouti tento podstavec, chce-li míti vážnoho dne r. 1916 ve Steedove pracovne v Londýne, kde
mu hostitel podal noviny se zprávou o nastávající po- ný úspech proti tomuto muži. Zacala tedy nekonecnou
debatu o tom, kdo nás vlastne osvobodil. S vášnivou záprave jeho dcery;, muž, jenž je kladen na roven Špackovi, pravil tehdy: »Než nekdo udelá, co jsem udelal já, libou rozprádá tuto historii. Nebudu se zabývati detaily,
musí si napred rozmysliti, jaká ztráta postihne jeho jiné. které uvádí skupina p. Borského, a které již jinde byly
vyvráceny. Z tech mužu ovšem nemluví pud historikuv,
Spocítal jsem si ztráty a musím snésti vše, co mne stihnýbrž podráždená vule k moci. Ptejme se tedy, pokud
ne. Jsem presvedcen, že mou první povinností je proMasarykovi právem patrí jméno o v o bod i tel.
spcti národu.« Verím, že je ješte velká vetšina lidí v ná*
rode, kterí takové epigramy o takovém muži pocitují
jako rádení a bestialitu. Není bestialita pouze proti telu,
Dává-li nekdo na srozumenou, že za osvoboditele je
je také bestialita proti duchu. K tomu osvojil si pan Dyk
dovoleno
pokládati jen toho muže, který zcela sám, bez
ješte tón nesnesitelného svatouškovství. On, prosím, je
pomoci
a
ze svých vlastních sil osvobodil národ, pak
tu proto, aby vnášel hlas rozvahy tam, kde se rozkrikuje
ovšem
má
s osvoboditelskou lege11(10ulehkou práci. Tavášen; on, ac Masarykuv odpurce, byl by si jeho skládání libu ve snemovne predstavoval slavnostneji; on koví jedinci osvoboditelé vy;;kytují se v povestech. Tu
prijede takový rek do mesta potaženého cerným suknabádá ke klidu triatricet odborníku, kterí neudelali nic
nem, a zatím co celé mcsto ceká necinne a se zatajeným
jiného, než že znovu vyslovili své presvedcení o nepradechem, potýká se rek na ncjaké hore s drakem nebo
vosti Rukopisu; on Vystupuje proti hrubostem politicarodejem a vrátí se pak s jeho hlavou. Pan Borský,
ckého boje; on je vÍCe básník než straník. Jat tímto svakterý zachoval svého ducha podivuhodne nedotcena motouškovstvím, napsal p. Dyk už nekolik vet, které vyderní vedou historickou, jež je znacne deterministická,
padají zcela tak, jakoby byl napsal: ac jsem jeho odpurzakládá
všechny své sensace na té okolnosti, že Mace, rekl jsem mu, že je mizera. Aspon v té veci je p.
saryk to opravdu neudelal jako rek z povesti. NemužeBorský rozhodne sympatictejší. Ten nekáže dobré mrame ríci, že by byl Borský nevytloukl vše, co se dalo,
vy na všechny strany; nezamlouvá nikterak, že jeho
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z toho, že Masaryk vskutku nedelal zahranicní revoluci
sám. Prekvapuje jen, že se ješte najdou lidé, kterí jsou
tak slabí duchem, že to pokládají za objev. Svou polemiku s historikem dr. Werstadtem zakoncil p. Borský
touto víteznou poznámkou: »Bereme na vedomí, že Masaryk podle historika Werstadta nebyl sám osvoboditelem, a prosíme, aby si to zapamatoval národ.« Tato
detinská veta zasluhuje, aby byla vystavena v museu
zvláštností z debaty o našem osvobození. Ovšem že nás
Masaryk sám neosvobodil. Ale pro to není treba tropit
tolik kriku. To se mezi rozumnými lidmi rozumí samo
sebou. Boritelé legend mají však jeden argument: píše
se tak nejak v cítankách pro obecné školy a v detských
úlohách. »Fronta« otiskla posmešne jednu z takov~ch
detských úloh, v níž cteme, že »Masaryk oral pevnou
pestí a vyoral nám to .ceské štestí.« Ale pánové, od kdy
pak se polemisuje s detmi z obecné školy?
Praví-Ii nekdo, že Masaryk osvobodil ceský národ, je
v tom ovšem taková metafora, jako pravíme-li, že fIanibal oblehl Rím, nebo že Napoleon porazil spojence na
hlavu. Ovšem že ne sám fIanibal, ovšem že ne sám
Napoleon, a ovšem že ne sám Masaryk. Jako bylo to
vlastne Napoleonovo vojsko, které porazilo neprítele, tak
také byl Masaryk jen obezrelÝm vudcem našeho revolucního odboje a nebyl sám celým tím revolucním odbojem. V našem osvobození hrály ostatne roli vetší síly
než jen naše vule a naše práce. Všechno snažení bylo by
vyšlo nazmar, kdyby u vítezných mocností nebyl úmysl
dáti nám svobodu, kdyby vítezové nebyli potrebovali
samostatný ceskoslovenský stát do svého obrazu nové
t:vropy. (Bude ješte rec o tom, že si to neuvedomovali
hned a že bylo treba práce, aby byli presvedceni. Tato
práce je práve nejvetší zásluhou Masarykovou.) Pokud
tedy vubec lze mluviti o tom, že se ceskoslovenský národ osvobodil, je pravda tato: osvobodili se Cechoslováci za vudcovství Ma~arykova. Toto vudcovství bylo
nesporné a všude uznávané. Jako takový vudce vrátil
se také Masaryk domu jako první president. Muzi, kterí
tomu dnes odporují, byli bud tehdy mene chytrí nebo
jsou dnes více smelí.
1 v tech mezích, v nichž pripisujeme rozhodnutí o naší
svoboclé naší vlastní aktivite (pokud tedy nebereme ohled
na svetovou konjunkturu, jež byla rozhodující), byl ovšem
rozdíl mezi národem doma a národem za hranicemi. Není
pochyby o tom, že vlastne všechna zásluha náleží odboji
zahranicnímu. Jediná otázka muže tedy být, pokud delal
Masaryk tu revoluci zahranicní.
Lidé ješte neztratili
všechnu pamet, aby si nevzpomínali, že v ríjnu 1918 prijímal národ doma s ústy údivem a nadšením otevrenými
plody toho, co vYkonal národ za hranicemi. Machar lící
ve své knize »Pet roku v kasárnách« návrat našich delegátu ze Švýcar, kde poprvé prišli do styku s naší zahranicní vládou, a praví:
»Nám bylo, jako by prišli strýcové z Ameriky s kapsami a kufry námackanými vzácnými dary. Slyšeli jsme
o príštích hranicích našeho státu - a šli do' šerého dávnoveku dejin, až k Svatoplukovi, pro poroV11ání.«

Pan Borský, který buh ví proc se pokládá za odborníka v zahranicní revoluci a rozdává známky za zásluhy
o osvobození, rozhodl se nyní udeliti dokonce 28. ríjnu
v Praze lepší známku než Masarykovi a Benešovi. Praví, že 28. ríjen postavil spojence už pred fait accompli;
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byli prý tím zbaveni nutnosti se rozhodovat. TatO' theorie
ovšem bolestne naráží na ten fakt, že Dohoda, kterou
jsme prevratem 28. ríjna zbavili nutnosti se rozhodovat,
nevyužila tohoto dobrodiní a rozhodla se už pred 28. ríjnem, uznavši naši zahranicní vládu za rádnou vládu CeskoslovenskéllO státu už pred tím (Francie ,nás uznala
v cervnu, Anglie v srpnu). My doma jsme tedy postavili Dohodu pred fait accompli, když nás už pred tím
byla Dohoda sama pred fait accompli postavila. Podivná
je historie, kterou píše nenávist. Beneš sám uznává nesmírnou duležitost toho, že jsme na mírovou konferenci
prišli již jako stát hotovÝ a uznaný a že jsme nemusili
teprv~ na ní prosit o uznání; vrátiv se z mírové konference do Prahy, pravil v Národním shromáždení: Nelze
si predstavit, co by se stalo, kdybychom nebyli na mírovou konferenci prišli již jako stát hotový a uznaný;
tomuto faktu treba pricísti nejvíce úspechu na mírové
konferenci. Pokud tedy jde o ocenování této okolnosti,
zdá se, že tu jednou proti pravidlu dorostl Borský Beneše a ne Beneš Borského. Faktem ovšem zustává, že
náš stát existoval za hranicemi jako hotový a uznaný
již pred 28. ríjnem. Tohoto legendárního dne se stalo, že
národu doma spadl do klína plod práce národa za hranicemi; a národ doma udelal tolik, že vztáhl po tom
plodu ruku. Jak zbabelý by to byl ovšem národ, který
by ani ten 28. ríjen byl nesvedl, který by byl toho dne
lleodvážil se ani vzíti to, co už bylo hotovo!
fIIedají se argumenty proti našemu zahranicnímu vedení, vem kde vem. Pan dr. Kramár, bore masarykovskou
legendu osvoboditelskou, nelenil uvésti dokonce historii
našeho probuzení jako argument: to probuzení prý, nikoliv Masaryk, nás vedlo k osvobození. Pan dr. Kramár tu
ovšem vyslovil zcela znamenitou a nevyvratitelnou pravdu: zajisté, že k národnímu osvobození bylo dríve treba
národního probuzenÍ. Nikdo už neosvobodí polabské Slovany. Nejvetší státník náš má naprosto pravdu: aby nárocl mohl býti osvobozen, musí být živ, nikoliv mrtev, a
v tom smyslu opravdu má pravdu obrození zásluhy
o osvobozenÍ. Tento argument nepraví nic jiného než
tolik: národ doma prispel k svému osvobození tím, že
ješte dýchál. Pan Borský se probuzeneckou historii nezabývá, protože se rozhodl jít svou cestou a vy težiti
z 28. ríjna vše, co se z neho dá vYtežit. I povýšil tento
den tak vysoko, že to vzbuzuje podiv nás všech, kterí
jsme prece ten den zažili a víme, co se v nem událo.
Co se vlastne stalo 28. rÍ'jna 1918? Toho dne zreklo
se poražené Rakousko své svrchovanosti nad námi; pražský lid to vYcetl z oficielního rakouského telegramu Wilsonovi a vzal vládu nad sebou do vlastních rukou. Že
si vykládal telegram dobre, bylo patmo tím, že rakousht
vláda neucinila nejmenšího pokusu brániti jeho pocínánÍ.
Nehnula ani prstem, když Národní výbor prohlásil, že
prijímá vládu, a když nastalo velké vymetávání všech
rakouských symbolu. Tomu ríkáte vybojovat neco? To
bylo prece jen vzíti to, co jest. Pan Borský i toto nicím
neohrožované vztažení ruky pokládá za vetší zásluhu než
ctyrletý diplomatický boj Masarykuv a Benešuv. Rakouské vláde bylo by stacilo poslati jediný ozbrojený pluk
do pražských ulic, a nebylo by 28. ríjna. Jak jinak si pocínala 14. ríjna, kdy ješte nebyla rozhodnuta zríci se
svrchovanosti nad námi. Porovnejte jen ty dva dny, a
lIemužete nepoznati, že 28. ríjna Rakousko už resignovalo, a že pražský lid toho dne si svobodu nevybojoval,
nýbrž jen oficielne privítal. 14. ríjna, za socialistické manifestace, byla Praha plna vojska, s helmami a strojními

lhtomnosL
puškami. Vojsko táborilo na duleži tých místech mesta;
na Prahu byla namírena dela. Následek byl dokonalý klid.
Jen tato opatrení zpusobila, že místo 28. ríjna neoslavujeme už 14. ríjen. Nikdo nemuže ríci, že se týž obraz
opakoval o ctrnáct dní pozdeji. Toho dne nedalo už
vojenské velitelství vyvézt dela na výšiny nad Prahou;
místodržitel držel se telefonu, který ho spojoval s Vídní.
A co slyšel z Vídne, lze posoudit podle toho, že ani rukou nehnul. Když se vojenský velitel sešel s Národním
výborem, pravil ironicky: Zdá se, že pánové jsou trochu
prekvapeni událostmi. To jsou príciny, proc Machar ve
své knize mluví o »prevratu« 28. ríjna jen v uvozovkách. Jsou dokonce doklady o tom, že Národní výbor,
veda, že logika událostí je nevyvratitelna, byl proti každému pokusu o skutecný bojovný prevrat. 14. ríjna se
roznášely povesti, že toho dne se socialisté pokusí o prevrat Oeckde na venkove se skutecne staly takové pokusy s tím výsledkem, že pruvodci byli pozavíráni); Rašín nazval takové pokusy »skokem do tmy«, a MaclIar
pravil v Národním výboru: »Máme za hranicemi svou
vládu, která je ve spojení s víteznými velmocemi, a jenom
s jejich souhlasem smíme jednat ve vecech duležitých.«
Tedy prevrat, jehož puvodci zažehnávali už pouhé povesti o pokusu o prevrat jako skok do tmy.
Legendicka P. Borského o 28. ríjnu ukazuje, jak vážne
to myslí s bojem proti legendám. Každý z nás se pamatuje, že ten den byl jen následek, nikoliv prícina. Pan
Borský patrne touto vzdorolegendickou spekuluje na ctižádost mužu 28. ríjna. Což o to, na pr. monsignore Šrámek má veru víc než dost duvodu, aby prijal theorii,
že nás spíše osvobodil 28. ríjen než zahranicní diplomatická akce. A ješte více lidí, kterí nic neudelali, mezi
nimi sám rozhodcí p. Borský, je ochotno se držet této
z brusu nové theorie zuby nehty.
Ettgen Cervinka:

Jak to doopravdy je s tínl mladým
komunismenl.
I.
Václav Lacina, zježený, sice žádný organisátor komunistické strany, ale vždycky pri partaji a k tomu
mladý intelektuál - napsal na komunismus tento aforism: »Ježíšmarjá - dou vod toho dál, copa dyby to
vybouchlo !« Bojí se nekdo '2 Ono to asi nevybouchne.
A vybouchne-li neco prece, bude to sotva ten komunismus, o nemž píši dnes predevším se zretelem na prumer. To procento mladé inteligence, kde komunismus
bylo by lze cekat pro skutecnou bídu, není komunistické, nýbrž je u jiných stran socialistických nebo i politícky nevyhraneno. Nepochybuji, že lze bídu nalézti také
mezi príslušníky stran obcanských. Nelze však pomir
nouti skutecnosti, že na pr. komunisticky orientovaný
satirický »Trn« byl puvodne kolej ním casopisem studentu. stojících materielne vyhlášene bídne.
.•

Komunism a socialislTI, komunism proti socialismu.
Rozlišiti presne v mladé inteligenci tyto veci nejen mezi
sebou, ale i od nekterých politických smeru jiných,
bylo by ,nekdy dokonce obtížné.

Kvalifikovatelný rozdíl mezi mladým (podobne jako
starým) socialismem a komunismem je jište v pomeru
k státu. Socialisté stojí programove i prakticky na pude
ceskoslovenské republiky. Oros komunisticU mládeže
miluje silná slova, která si valne neváží ceskoslovenského státu. Je prý buržaosním výmyslem na zatrocování
pracujícího lidu. Neodvážil bych se však paušáln~ho soudu, že mladá komunistická inteligence je neceská nebo
dokonce proticeská. Stejne jako lze nalézti mnoho ceského cítení mezi komunistickými delníky, lze je nalézti
i mezi komunistickými intelektuály a studenty. Dokladem budiž celé ovzduší kruhu Zdenka Nejedlého. Ani
politický protivník Zdenka Nejedlého, zná-li aspon
neco z jeho studií smetanovsk~Tch, zná-li jeho »Aloise
Jiráska« anebo »Politický profi! dra Kramáre«, nemuže upríti tomuto muži živé, až nervosne reagující
bunky pro ceský verejný život. Nejedlý je typ komunisty - Cecha.
Nevolím pana profesora Zdenka Nejedlého jen náhodou za doklad. Duvodem není mi snad vliv, který Nejedlý nepopíratelne vykonával a z cásti vykonává ješte
dnes na studentstvo. Duvod je ten, že politický vývoj
Zdenka Nejedlého od svetové války vykazuje jednu nápadnou obdobu s procesem, který se udál s mládeží. Je
to cesta realistického kriticismu, který žádal na mladém
ceskoslovenském státu víc, než po prevratu dával. Vzešel z toho programový zmatek. Realistická strana byla
na umrení, socialistická politika se mohla kritisovat, protože to práve byla urcitá politika fakt, ale komunismus
byl slibem, perspektivou neznámého - to mládež láká.
Zdenek Nejedlý dlouho hledal svuj stranický rámec. Mnoho studentu hledá jej 'Podnes. Na druhé strane zase veliká rada jich se již rozhodla. Avšak nikoli jednotne.
Je u komunistu, je u socialistu, je duležitou složkou v národní strane práce; nekolik lidí šlo také k agrárníkum.
Lze ríci, že komunismus mladé inteligence je starší než
komunistická strana Ceskoslovenska. Možná, že to stanovisko povede k záveru dost paradoxnímu: totiž, že
mladá komunistická inteligence se do urcité míry podstatne liší od komunistu, jak si jejich obraz mohou približne malovat ctenári »Rudého Práva«.
Nepujde asi vykládati náš mladý komunismus z pouhé
politiky a zvlášte ne z pouhé politiky ceskoslovenské.
Komunismus je svetový názor, je ucením politicko-hospodárským, je módou, je odpovedí na sociální otázku, je nekdy záležitostí cistého a spravedlivého
srdce, nekdy jen nedorozumením,
je náladou, je
znechucením, je reakcí na nejakou konkretní událost.
Svetová válka, mládí, prevrat, republikánská nespokojenost, studentská bída, opuštení, sbehnutí ci protažení
studií z hmotných duvodu, dojmy zcela literární - to
vše pusobí. Mladí komunisté se stále mení. Na otázku,
kterým smerem se mladý komunismus mení, nelze zamlcovati, že se v letech 1920-1927 v mnohých prípadech znacne prohloubil od prvotních hesel papírové revolucnosti, siláctví a fantasií o komunistickém ráji smcrem k urcitejšímu rozboru pomeru v Sovetském Rusku,
svetové politiky zahranicní - budiž jim odpuštena jejich
»velkorysost« -. Rada bývalých komunistu a komunistek je dnes u socialistu jinde .
Pokud jde o devcata, nelze tak docela souhlasit se
»zásadním obecným« názorem nekterých osob, zvlášte
stredoškolských paedagogu, že znacnou cást nastávajících volicek bude patrne nutno do politiky vubec dost
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namahave vpravovat. TakovÝ názor: »studentka jakožto
vzdelaná dívka musí mít k politice pomer kladný, ale jakožto tvor uprímný musí priznat, že ji politika tuze nebaví - mluvím o 24 ze 30 oktávanek« - má jiste své
oprávnení, pokud jde o politiku stranickou a politické
události, jak je prináší místo a éas. Avšak po stránce
hlavních problému politických - nacionalismu, internacionalismu, komunismu, klerikalismu, socialismu - byt
i jen ve forme »sociálního cítení« - zde všude bylo
by krivdou mluviti o lhostejnosti a nevedenÍ. Devcatum
spíše uchází toliko politický karakter techto vecÍ. Samo
sebou, že nemají zhusta náležitého jasna v pojmech.
Mají ho snad tak prespríliš nejen hoši, ale i lidé dospelí?
Konecne eXistuje rada studentek fanatických agitátorek
a kolportérek.
*
Z historie a konfesí:
V »Májovém liste socialistického studentstva na rok
1922«, který vyšel jako zvláštní císlo »Varu«, píše M:
Matoušek o poválecné generaci studentské:
»Nacionalism
(t. i. v dobe
dvema stranám,
cást buržoasní
ckou k strane

a optimism studentstva v techto chvílích
prevratové) vede vetšinu studentstva ke
které se hlásily k nacionálnímu praporu:
k státoprávní demokracii a cást socialisticeských socialistu.

A to jc príznacné pro tuto generaci: že nehledá nových
smeru politických, ale v tisících hrne se k temto v podstate
starým strai1ám. Socialism, který rozdeloval tuto masu
studentskou, nebyl necím výrazným, vyhraneným,. ac
v studentech hlásících se k strane ceskoslovenských socialistu bylo vedlc nacionalismu hodne opravdovosti socialistické. Ale mnoho se verilo vudcum stran. Mnoho se verilo v socialistickou republiku, jež bude zrízena u nás.
Optimism mládí utlumil socialistický radikalism m1ádí. Nebylo
možno jinak, než že tento
optimism
v krátku premenil se v skepsi, nadšení že se zmcnilo
v nech uf. Kompromisn~ politika, projevy predválecných
method politických, nesocialistické pocínání vyvolalo v zápetí .odpad studentstva od politiky. Z tisícihlavÝch mas
ceskoslovensko-socialistického
studentstva v brzku zbývá
hrstka nekolika lidí, zaniká list socialistických studentu
»Volnost«. Sta studentu odchází od politických zájmu vubec, cást odchází ke komunistické strane práve vznikající.
Podobný konce vzalo i studentstvo národne demokratické.
Krátkodcchý nacionalism nedovedl pevne pripoutat tisíce
studentu. Odpadávaií zase bud do nechuti k politice nebo
ke klcrikálnímu hnutí. Tak vypadají osudy dvou nejsilnejších politických proudu studentských. Vedle nich existoval
a existuje smer agrárního studentstva, však nevystupoval
a nevystupuje nikterak na širší verejnost studentskou. Sociálne-demokratické studentstv.o nebylo a není dosud nicím
výnamným. Úpadek strany, vleklý a nelécený není s to,
aby vyvolal studentské hnutí. V dobe poprevratové, kdy
studentstvo ceskosocialistické cítalo na tisíce clenu, byla
vlastní sociálne-demokratická organisace studentstva skoro
nekolikaclenná. Rozchodem pravice s levicí zanikla vubec
a byla vzkríšena teprve r. 1921. Avšak ani ted není v ní
nadeje, že se stane významným studentským hnutím politickým. Vedle ní však existovalo Mezinárodní sdružení marxistických akadcmikfl, v nemž do r. 1920 meli vedení sociální dcmokraté. Roztržkou stalo se Mezinárodní sdružení
komunistickÝm, soustredujíc v sobe komunistické studenty.
Roku 1922 vzniká pak studentská frakce komunistická, kte404

rá je druhJÝrn strediskem komunistického studentstva. Pres
to není komunistické hnutí studentské necím význacným
ani poctem ani cinností ve studentsvu. Snad je to proto,
že jeho síly jsou príliš vstrebávány stranou a mládeží delnickou. Mládež soustredující se kol Realistického klubu jeví
rovnež tendence socialistické. Ale je pocetne trvale slabá
a je .organisacne neschopná. I strane pokrokových socialistu podarilo se získati cást studentstva, ale opet nebylo
vytvoreno ani zde nejakého živejšího hnutí. Opakem všech
až dosud vy jmenovaných prípadu je hnutí katolického (lidového) studentstva. Po prevratu tak nepatrné, rozrostlo se
v široké rady s rustem celé strany. Je jediné, které má
své casopisy trvale a které je hnutím organisacne dobre
založeným a ideove sobe jasným. (Tento druhý znak je
vlastní i studentum komunistickým.) Je hnutím, které slucuje jak vysokoškolské, tak stred.oškolské hnutí ve svých
radách.
Studentstvo Slovenska
je daleko nacionálnejší než
západní
Svou funkci pojímá ceskoslovenské studentstvo východní jako nacionálne buditelskou.«

V tomto clánku jest predevším korigovati nadsázky
o tisících studentu. Pocet všeho ceskoslovenského vysokoškolského studentstva, jak v letech, o než jde, tak
i doposud, stacil by tak steží na jeden mandát do poslanecké snemovny v pražském volebním kraji - ar ci
v predpokladu, že by volili vysokoškoláci i pod 21 let.
Co se týká škol stredních, mám data pro Prahu, že orientace socialistická a komunistická byla na nich výjimkou:
2-4 ze trídy v centru, 3-9 v predmestských ústavech;
tolik je arci pravda, že tito socialisté a komunisté bývali
ze studentu bystrých a s výborným nebo dobrým prospechem. Pouze z prumyslové školy ze trídy 37 clenné,
z nichž bylo 14 plnoletých, mám datum socialisticko-komunistické vetšiny - arci v roce 1924. Pokud jde o vec
samu, lze vzíti citované místo za základ povšechné orientace a jen doplnovat a srovnávat - hlavne s dneškem.
Predem upozornuji aspon, že dnes existuje pocetná a
solidne budovaná organisace sociálne-demokratická
a
národní strany práce, že pribylo agrárníkum, že se stal
pokus uvésti v život také studentstvo strany živnostenské a pak - pribyly organisace fašistické. O pocetnosti
a síle techto organisací nemám bohužel oficielních zpráv
fašistického vedenÍ. Je obecne známo, že agitace fašistu
se koncentruje na strední školy; bylo mi sdeleno, že na
ústave, kde jsem v Praze studoval, jest v jedné tríde
ze 27 žáku 21 organisovaných fašistu. Je-li to pravda, že
fašism jest na: dnešních stredních školách rozšíren v takové míre, bylo by to - i když pro prumer hodne odecteme - ,novum v tom smyslu, že dríve bylo na stredních školách politicky organisováno procento mizivé.
Vec by zaloužila pozornosti - už s hlediska pouhé psychologické zajímavosti - také v souvislosti s politickou
orientací profesoru, z nichž nekterí v dobe »vlny socialisticko-komunistické« dovedli vhodným poucením i méne
vhodne Vystupovati proti socialismu a komunismu nejen
organisovanému, ale i omezujícímu se 'na pouhé smýšlenÍ.
O jakosti fašistických privržencu mezi studentstvem
nechci se zbytecne šíriti - odbíhalo by to príliš od tématu. Jistou analogii je však možno vésti mezi dnešním
fašismem a typem jednoho komunismu z roku 1920: spolecná je obojímu premíra nemístného sebevedomí, víra
v revoluci - co bude, až v té slavné revoluci slavne
zvítezíme, o to už se nestaráme, - dále sem patrí: ty-
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picky nedostatecné
vzdelání všeobecné,
politická neinformovanost
- noviny politických protivníku nepricházejí takmer do rukou - ukvapená
slova, slova a zase
slova, reci o silných pažích, nápadný nezájem o hlubší
proniknutí do cehokoliv, jednostranné
zaujetí, touha po
boji s vlastními predstavami,
bohužel, falešnÝmi, které
jsou neodpovedne
spojovány se skutecnými
lidmi.
E.

f.

Burian napsal v druhém
Kuplet

rocníku

z mokrých

Na .okne panna
s hadrem v ruce
v k a v á r n á c h rád
S t o lec k u pro s tri

í

»Trnu«:

veršu:

r e vol u c e.
s e.

Chodník a pes
cichá clovecinu
m I a dík s e ž u r n á lem
Stolecku prostri se.

c i c h á p s inu.

Sedmiletá Líza
s dragounem koketuje
po mlíce se kocour olizuje.
Stolecku prostri se.
Mesícnounocí
v posteli panna
hadrová a celá vykuchaná.
Stolecku prostri se.
Pokládám to za uprímné. Až do té sedmileté
hadrové panny príznacných
pro sexuální
mládí.

Lízy a
fantasii

*

O. M. právník z III. roc. pred volbami do snemoven
1925: "Já voJím liakena, pane. To je dnes nej!evejší clovek u nás. Kdyby u nás existovala strana ješte levejši
než jest komunistická, jdu okamžite k nÍ.«
V tomto projevu vidím ne tolik romantiky,
jako spíše
vzteku. Takovéto nálady se vyskytovaly
mezi mládeží
i nekomunistickou
také jindy -- mám na mysli konkrétní príklad, když oficielní ceská inteligence vypískala,
a
to uprímne, Bergova "Vojcka«.

V "Studentském casopise« vyvolal celou debatu o »duši« socialismu a potom o socialismu vubec clánek Smutkuv z prosince 1922. Debatovalo
se' mimo jiné o tom,
pramení-Ii socialism z nenávisti nebo z lásky. J. Janík
(Prumyslové
šk. odd. stroj. Praha) zasáhl do polemik
touto bilancí:
"Když ve 4. C. kol. Smutek uverejnil clánek s nadpisem
,,0 socialismu", nechtel jsem verit zraku, když jsem vše
precetl. - - Což vy, ceští studenti, není mezi Vámi nikoho, kdo by konecne jednou rekl, že potrebujeme práce
a ne potišteného papíru? - - Stavíte stále pred sebe
socialism, r·ozebíráte "jeho duši" - a pri tom - sedíte
've škamne ci snad doma a stranou na vašem stole leží
nedokoncená príprava do školy. To je celý ten vtip: Jsme
papíroví!"
V témže císle »S. C.« píše K. Plananský
mnasium, Beroun):

(reálné

gy-

,

- - "Nejde ani tak 00 teoretický názor, získaný spekulací - filosofický podklad zde již jest - jako spíše o náZor, vyplývající z prakse. Jde zkrátka o nový život. - První podmínkou jest, aby se každý opravdový student zabýval vážne otázkami sociálními. Vážne v tom smyslu, že
nesmí považovati socialismus za druh sportu ci módu, nýbrž za nezbytnost životní.' Podle presve.dcení, k nemuž dojde, musí pak také jednati. Nikoli snad jen formálne, pred
lidmi, ale hlavne pred sebou samým. Musí dojíti alesPoll
takového stupne, aby nevidel rozdílu mezi kancelárským
šatem a modrou bluzou delnickou. - - - Jak uvésti tyto
zásady v život? Pokusu se již dálo dosti. Ale nic více, než
pokusy. Vzpomenme si jen na ruzné akce prednáškové,
sdružování mladých generací v socialistických stranách
a P. Výsle\iek techto pokusu jest nepomerne malý. Iilavní
prícina jiste záleží v roztríštenosti a nejednotnosti techto
snah. Také jistý nádech protektorství a humanitárství nikterak neprispel k vytvorení urcitejších vztahu. Každá podobná akce narazí na neduveru delnictva. Jeto pochopitelné, vždyf velké procento inteligentu obracelo se na lid jen
proto, aby urvali tucné místo v organisaci. - - Jest zrejmo, že musí zacíti inteligence. Válka znacne zrychlila vývoj, takže dnes jsme v tom ohledu v dobe prechodné. Studentstvo si uvedomilo, že tvorí stav, kloní se k vrstvám
pracujícím fysicky; bylo k tomu privedeno tím, že samo jest
nuceno sahati k svépomoci, k práci výdelecné. Teprve
tehdy, až inteligence z vlastního názoru pozná práci telesnou, bude se moci mluviti o sblížení s vrstvami - jak se
dnes ríká - sociálne nižšími, z nichž ostatne vetšina
studentstva pochází."
V »Studentském
casopise« byla venována ctenárstvem
veliká pozornost clánku E. K. ze VII. dívC. rg. na Vinohradech, který nesl titul "Nemoci mládí« a z nehož vybírám:
"A jako byl první r·ozpor mezi náboženstvím a nevcrou,
prišel druhý mezi nacionalismem a internacionalismem, prišel komunismus, který pusobil až drtive svou úžasnou dusledností a presvcdcivostí a zároven odpuzoval necím, co
jsme pouze cítily a nedovedly dobre formulovat.
A naše myšlenky zabíhaly neustále do slepé ulicky,
z které nebylo východu. Videly jsme hroznou nespravedlivost života, videly jsme svet nezasloužene trpící, videly
jsme bídu, videly jsme život lidí tak smutný, že jsme nechápaly, proc žijí.... Stacilo jen jíti s otevrenýma ocima žižl.wvskou ulicí, kde domy jsou vysoké a dláždení jen zrídka
bývá zlíbáno sluncem, stacilo jen videti nejakou temnou
dílnu, kde remeslník pracuje od rána do vecera,
nebe ani slunce nevidí, vlídného slova neslyší, a prece
jeho práce stací pouze k nejnutnejší výžive rodiny! K cemu
tak.ový život? Není v nem krásy, není v nem nehy! Snad
dávný" jeskynní clovek mel se lépe, mel vodu, vzduch, lesy,
patril mu celý vesmír, snad by se jevil králem proti takovému zbedovanému delníku nebo Medníku, morícímu se
celý den v zaprášené, šedé úradovne. A prece, co asi snu,
co ideálních, lepších vznetu pohrbili ti lidé? Schopenhauer
mohl hlásati, že umení muže býti vysvobozením z pesimismu, ale my videly divadlo a koncerty naplnené lhostejnými boháci, kterí na nich ubíjeli jen svou nudu; chudí nad.
šenci se na ne nedostali nebo pricházeli vysíleni a unavení
prací. A stejne tomu bylo s výstavami a konecne i s cetbou. A pak, zda-li i to nejkrásnejší, k cemu se probilo lidstvo dlouhým duševním vývojem, není pouze majetkem
inteligentní trídy? A nechávám-li nyní stranou hospodárské
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lhtomnosL,
úredníkl!, uciteliI, studentu obctmi loupežného
tažení meštáckého státu a vládnoucí
trídy; bere se jim puda pod nohami.
Mají jen jednu volbu, kterou dríve nebo pozdeji jiste uciní.
Stále ješte jsou zatíženi nesprávnými
predsudky
filosofickými,
esthetickými
a sociologickÝmi.
které jim ockuje trídní veda
buržoasie, verná. služka vládnoucí trídy. Jen matne a nedostatecnc si uvedomují, že se jejich dosavadní svetový ná.zor hroutí.
Pri pokusech o nové cesty narážejí na tisíce prekážek, dopouštejí se chyb a omylú, neboi neznají pravé príciny své zmatené situace: existence korumpované
a prohnilé trídní spolecnosti. "Avantgarda",
orj;án revolucní proletárské,
to jest marxistické inteligence, chce jim ukazovati cestu. "Avantgarda«
predvoj
proletárské
intelij;ence!
Pres tisíce prekážek,
pres
zmct rozbitých ideologických
systému, peklem hospodárských
starostí. ukazuje cestu: cestu boje o holou existenci, cestu boje
za lepší spolecnost,
cestu boje, který nutne povede proletárskou intcligenci
k nejuzšímu
spojenectví
s proletariátem
a
s prevážnou vetšinou pracujících.
Tato cesta povede proletárskou revolucí k vítezství a osvobození
celého pracujícího
lidstva: Ku predu!"

U mládeže vyhranene komunistické je hned nápadná
její disciplinová souvislost s oficielními tésemi komunistické strany. 'Je to mladá generace, která delá své materské strane jiste radost. Tito mladí nepochybují o komunismu ani o sobe; naopak spíše se oddávají predstavám, že žijí jako mimorádní lidé v mimorádné dobe.
Otázkou jest, ne zda jejich víra (ci je to víc?) je spasí,
ale kdy se z ní vymotají. Jest prý dobre nespoléhati tolik
na mladou zkušenost a radeji bráti radu u starších a
v moudrých knížkách; zde je na to doklad z druhého
j)ólu, ac mládí prý jinak prináší novinky. Budou-li se ctenári od srdce smáti svetové revoluci na pokracování podle citovaného clánku, na jiných místech mohli by zase
zkusit, nedá-li se vyloupnout z clánku nekolik pravdivých zrnek: sem náleží narážka na hmotnou bídu inteligence, kterou tato namnoze zapírá a nevyvozuje z ní
politických dusledku, sem náleží rýpnutí, vyjádritelné
asi slovy: pozor na odborníky, kolik z nich pod titulem
odbornictví páše ryzí politiku, trebas sami myslili, že
delají ryzí odbornic tví.
Budiž nyní ocitováno místo ze stati V. Jandourka ve
zvláštním vydání "Studentského vestníku« ze dne 9. ríjna 1920, s nadpisem "Student v Praze hladovÍ«:
,,0 stravu pro studentstvo stará se spolek "Mensa academica
vysokých
škol pražských".
Nebýt iejího, blahodárného
pusobení, ncbylo by nám vubec možno studovati.
Nech! mluví
cifry. Mcnsa poskytla studentsvu
v dobe {Jd 15. zárí 1919 do
15. dubna 1920 339.300 obedu ci Kc 1'50, od 16. IV. 1920 do
15. VII. 1920. 158.516 obedu po 2 Kc, od 16. VII. 1920 do 31. VII.
1920 6269 obedu po 2'50 Kc, úhrnem tudíž za správní rok
1919/20 504.091 obedu v úhrné cene 841.654'50 Kc a to ješte
nákladem ruzných podpurných
spolku rozdáno tisíce poukázek
obedovýeh
zdarma. Uvážíme-li,
že student, kdyby si musel
jinak opatriti sebe skrovnejší obed v hostinci, musel by platiti
alespon 10 korun (je psáno roku 1920!) delá rozdíl Y;; milionu
obedu, pocítáme-li cenu mensovního obedu ci 2 Kc, témer 4 miliony korun rocne; to! zajisté nejúcinnejší podpora, ktefQu lze
strádajícímu
studentstvu
poskytnouti.
Ocekáváme-li,
že tak duležitá instituce se teší co nejvetší
podpore vlády a verejnosti,
nepocítali bychom s našimi dnešními pomery.

Denne stravuje se '2800 až 3200 lidí, ale prídel masa za maximální ceny dostává mensa pouze asi na 1000 lidí, a to pocítá se
100 g masa na hlavu, kdežto u vojska byl predpis denní dávky
masa 230 g na osobu, t. j. více než dvakrát tolik.
A jedna vec snad bude naši verejnost zajímat: pražský student nevecerí! Mensovní kuchyn stací jen variti obedy, a tak
studen~ bud je nucen, nemá-li neco z domova, nebo nestací-li
mu peníze na návštevu restaurace
živiti se chlebem a drahými
salámy horší kvality, slanecky, sýry nebo nevecereti
vubec.
Ba stal se i zajímavý pokus zjistiti, zda náš student nezvykl
by si neobedvati
v nedeli a ve svátek. Celé dva mesíce od·
píral kuchynský
personál v nedeli variti, kuratorium nevedelo
si rady a studenti
dostávali
vždy v predchozí
den všední
v poledne dve kulaté housky (prumer 5 cm) a kousek salámu
nebo dva vurty co obed na nedeli, které však vetšinou z hladu
snedli hned pO sobotním obedu. Dnes již, dík energickému
za·
krocení zástupcll studentstva,
alespon tato ostuda byla již odstranena,
ale na vecere se dosud náš student nezmohl."

Je vidct, že o studentské bíde bude vhodno informovati se víc z široka a hloubeji.

Dva nemectí ministri.
DvaSvazu
ministri
a dva
nemeckých

sjezdy.
dr. Spina
ze
zemedelcuMinistr
- promluvil
na -valné
hromade K u I tu rve rb a n d u; min. dr. Mayr Harting
- z nemecké kresfansko-sociální strany - byl predsedou nemeckého právnického sjezdu v Liberci.
Postavení Spinovo bylo velmi delikátní. Uvažme:
K ti I t u rve r b a n d jest nástupcem S c h u I v e r e i nu;
S c h u I v e r e i n nebyla organisace, která by byla založena proto, aby sbližovala Nemce s Cechy a dokonce
již ne, aby se tato spolupráce ceskonemecká rozvíjela
na pude školské; jméno S c h u I v e r e i n u nemelo dobrý zvuk mezi Cechy. Byly k tomu dobré duvody.
K u 1t u rve r b a n d je organisace nemeckého nacionalismu, která také velmi casto - i když nese jméno
jiné - snad ne tak vyhlášené - pustila se na lov za
ceskou dušickou, aby ji uvedla v nemeckou školu a nemeckou opatrovnu.
Na této valné hromade mel promluviti Spi na. Ceskoslovenský ministr na valné hromade nekdejšího S c h u Ive r e i n u, to' jest postavení jiste delikátní. Spina však
i v této situaci zachoval klid. Svuj projev založil asi na
slovech: dávejme císari, což jest císarovo, a bohu, což
jest boží. Hájil thesi, že možno stát na pude tohoto státu
- jak zní rcení aktivistu - a že možno pri tom platiti
príspevky K u I t u rve r b a n d u. Zduraznil, že možno
milovati svuj národ, aniž jest potrebí nenávideti národ
druhý. Spina mluví casteji na toto thema. Iilásá, že naši
Nemci nemusí šilhati do Nemecka, ale že se tam mohou
dívati klidne, zpríma, t. j., že možno býti dobrým aktivistou a vládním Nemcem, aniž bylo by potrebí trhati
kmenové pásky, které váží Nemce k Nemci, af jsou odkudkoliv. Ze Spiny mluví klid aktivismu. Spina jest intelektuál; ale zrací se v nem klid tech, kterí tvorí kádr
Svazu nemeckÝch zemedelcu. Jest to klid sedláku. Spina ví, že naši nemectí sedláci mají docela jiné starosti,
než hráti si s irredentou. Dovedou snad zabouriti, ale
konec koncu zvítezí g run t, a ten jest na pude ceskoslovenské republiky.
Odtud ten klid Svazu nemec!drch zemedelcu, který se
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tktomnosL,
liší· od aktivismu nemeckých krestanskÝch sociálu,
kterí dobre nevedí, koho se mají více držeti: zda p.
Švehly, zda Vatikánu, zda aktivismu typu Svazu zemedelcu, nebo koketování s šovinismem a la Medinger.
Aktivism Spinuv a Svazu zemedelcu ríká, co chce; jest
to receno slovy: já pán, ty pán. A není-li to tak dnes,
ví nemecký zemedelec, že to jednou tak bude. Odtud ten
klid zemedelského aktivismu, který i p. Spinovi umožnil,
aby na valné hromade K u I t u l' v erb a n d u mluvil
klidne, optimisticky a politicky v pravém slova smyslu.
Ovšem: K ul t u l' v erb a n d pujde dále svoji cestou, a
nebude se starati mnoho o projev min. Dr. Spiny, který
bvl liberálnejší a tolerantnejší, než K ul t u l' v erb a n d.
Ne tolik štestí jako Spina mel druhý nemecký ministr.
Kámenem úrazu tu byla správní reforma. Nemectí aktivisté jsou pro ni, trebaže brucí na ten ci onen paragraf.
Ministr Dr. Mayr Iiarting dokonce jednou v interwievu
ji pochválil tak, že mu to oposice stále a jízlive pripomíná. Mayr Iiarting predsedal však sjezdu nemeckých
právníku v Liberci, který predlohu o správní reforme
o s tre o d mít I. Tak se Mayr Iiarting dostal do po':
divné situace, které nemecká oposice velmi využívá; poukazuje na podivnou per s o n á I n í u n i i: ministr,
který souhlasí s vládní predlohou, predsedá sjezdu, který
tuto predlohu potírá. Jest pravda, že Mayr Iiarting se
dostal k veci hodne jako Pilát do kreda. Ale je-li faktem,
že jest ministrem, jest také faktem, že jest jedním z nemeckých právníku, jejiclJž votum vyznelo ostre proti
predloze. Jest sice pravdou, že jako ministr nemá právo
predepisovati nemeckÝm právníkum, jaké resoluce mají
vyrábeti, jest také pravdou, že není ministrem z vule
nemeckých právníku. Ale náhoda pomohla tu vytvoriti
podivnou situaci, v níž Mayr Iiarting by jako ministr mel
predlohu hájiti, jako príslušník nemeckého právnického
stavu mel by ji potírati. Jest jisto, že Mayr Iiarting se
již postará o to. aby se v nem nemecký ministr nejak
srovnal s nemeckÝm právníkem. Jest však také jisto,
že nemecká oposice využije této ,náhody k zvýšené
ofensive proti nemu a jeho strane. Nemecká oposice ví,
že nemecká kresfansko
sociální strana je Achilovou
patou nemeckého aktivismu. Jest to videt i z toho,' že
tato strana již úporne se pripravuje k obecním volbám
s horlivostí, která hodne svedcí o špatném svedomí.
I Mayr Iiarting nekolikráte znervoznel; pravda: op osice
chtela rozbíjet schuze, na nichž chtel mluviti; ale uvádívá se jako prícina jeho nervosity také, že ani jeho klub
není cele za ním.
Spina na valné hromade K li I t u l' v erb a n d u zachoval klid; resoluce nemeckého právnického sjezdu,
která ministra Mayr Iiartinga staví proti j u l' i s do cto l' u Mayr tiartingovi, zvýsí jen neklid a nervosu
u tech, kterí svuj praporec aktivismu staví vedle praporce s barvami papežskými. Není dobre v politice prorokovati; tolik jest však jisto, že aktivism Svazu nemeckých zemedelcu jest solidnejší než aktivism nemeckých kresfanských sociálu.
K. T.
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HOSPODAR

Jindrich K olovrat-K rakovský.-

Ámericl{é a naše mzdy_
(\'ýnatek

kapitoly

9. 1áílhy »u. S. A. a my«,
\podzim tl r.)

která

vyjde

na

Nezbytným
predpokladem prijetí amerických výrobních metod u nás je dobrá vule továren poskytnouti delníku za jeho vetší výkon resp. za ušetrený
cas pomerne vetší výdelek, než pripadá na továrnu
samotnu. V prednáškách, brožurách, knihách i vedeckých dílech pojednávajících o americkém národním
hospodárství bývá velmi obšírne pretrásána
otázka
mzdová. Je jisto, že v každém hospodárském celku je
tato otázka nejdiHežitejším barometrem blahobytu ~irokých vrstev za predpokladu ovšem, že vysoké mzdy
jsou soucasne provázeny dobrou a trvalou zamestnaností, což konecne vetšinou, krome Anglie, je pravidlem.
Bývalý nemecký státní sekretár Hirsch vysvetluje
americký hospodárský zázrak tím, že mzdy v Americe,
pocítáno ve zlate, jsou 4-skráte
vyšší než ve státech
evropských. Tento záver není zcela správný, jelikož
vysoké mzdy bývají pouze z cásti prícinou hospodárského zázraku. Jeto též zcela logické. Jen velmi vyspelé a konsolidované
národní hospodárství
muže
utvoriti vysoký mzdový standard. Kde panuje neporádek, vratkost neb dlouho trvající deprese, nemuže
k takovému stavu dojít. V prvé rade musí tu býti silný hospodárský celek, schopnÝ a pracovitý lid, jednotný ekonomický princip, prírodní bohatství, a z toho
všeho se teprve utvárí vyšší a vyšší krivka mezd. Je
zajímavo sledovati americké mzdy od r. 1890. Již tento
obraz podává dostatecný dúkaz o hospodárském pokroku Spojených státú. Profesor chicagské university
Paul Douglas sestavil velmi zajímavou statistiku amerických mezd a uverejnil svou práci letošního roku
u príležitosti kongresu americké národohospodárské
spolecno ti v New Yorku. Výsledek jeho práce je velmi zajímavý a pro Evropu dosti poucný, jelikož nám
dokazuje, že nynejší mzdy v Americe proti r. 1914
prece jen nejsou tak zv)'šeny, jak by se dalo podle
všeho predpokládat.
Béreme-li podle tabulek profesora Douglase prumer
zvýšení mezd v devíti nejduležitejších amerických prumyslových odvetvích a to potravinárském, železárském
a ocelárském, textilním a konfekcním, drevním a vedlejších produktu, kožarském a koženého zboží, papírnickém a tiskarském a konecne tabákovém prumyslu,
clocház!me k cifre faktického prúmerného zv)'šení mezd
20112'10 proti roku 1914. Maximální zvýšení je v prttmyslu potravinárském
a to 39'10 faktického zvýšení,
a nejnižší císlici vykazuje prumysl tabákový - 13%
faktické hodnóty. Poslední císlice je ovšem dusledek
špatne honorované nádenické práce na jilm.
Tato data, ackoliv na pohled nízká, jsou ovšem ješte
stále nejvyšší v celém svete a musíme tu bráti v úvahu také okolnost, že životní úroven amerického delníka pred válkou byla vysoko nad úrovní delníka
evropského.

~tomnost./
A nyní nekolik slov o pomeru mezd amerických ke
mzdám evropským.
Generální reditel firmy Siemens Schuckert Dr. Kotgen, který pred dvema lety dlel na studijní ceste
v Americe, vypocítal, že prumerný príjem amerického
delníka je asi trikrát vyšší než delníka nemeckého,
mereno podle kupní síly penez asi o 700/0. Nemeck)r
státní sekretár Hirsch privel na IOO% a mezinárodní
úrad práce v Ženeve, kter)r má však data casto nespolehlivá, dokonce na 3000/0. Císlice Hirschova jest asi
správná. Dá se tudíž ríci, že americký delník vydelává
proti delníku našemu, kryjícímu pouze existencní milIlimum, ješte jednou tolik ku krytí výdaju spojen)'ch
se zvýšen)'m americkým životním standardem.
Zde musíme ovšem bráti v úvahu okolnost, že americk)' delník vydává velkou cást svého domácího rozpoctu na predmety, které v Evrope jsou doposud stále
ješte témer luxem, kdežto v Americe jsou již trvale
zarazeny do predmetu denní potreby. Pripomenouti
sluší automobily, elektrické pracky, gramofony atd.
Evrop ':tí národohospodári, kterí chteli pred válkou
dokazovati výhodnost evropské hospodárské struktury,
meli úkol velmi nesnadn)', jelikož pri nejlepší vuli nebyli s to dokázati. že se evropskému delníku darí lépe
než americkému. Dnes je fento úkol ješte nesnadnejší,
nebot nejen že se mzdový pomer mezi Evropou a Amerikou pro Evropu nezlepšil, n),brž podstatne se ješte
zhoršil. Amerika je jediná zeme, kde se nehovorí
o predválecném blahobytu jako o necem posvátném a
nedostupném, naopak, široké masy dívají se na predválecné období jakožto na neco dávno prežitého. Každý
aktivní evropský politik, sloužící již dlouho svému národu, by se mel otázkou mzdovou zabývat co nejvážneji a neodb)'vati jí plochou demagogií ve smyslu
svého stranického programu. A každý aktivní politik,
kdyby poctive zkoumal své svedomí a objektivne prehlížel své životní dílo, dospel by jiste k názoru, že on
a s ním i tisíce jin)'ch patrí k vinníkum, kterí jsou
zodpovedni za dnešní stav. Vina jedné cásti spocívá
v prílišné slabosti zabranovat, druhé cásti, že prímo
aktivne byla súcastnena na cinech, jež se dnes na všech
evropských národech krute mstí. V predešlé kapitole
bylo poukázáno na veliké chyby rázu obchodne-politického, jež byly páchány u nás a i v celé rade jiných
evropských státu. Rovnež je casto zmínka o tendenci
Nemecka smerující k dobývání ztracených trhu. Nemecko v tom ohledu nestojí ovšem osamoceno, nebot
i ostatní prlImyslové státy závodí o každý kousek zeme,
poskytující možnost exportu, trebaže zoufalá cla, jimiž
jsou obklopeny, umožnují prodej pouze tehdy, jedná-li
se o v)rrobky monopolní neb zvlášte levné. Rozumnou
celne-politickou dohodou by se daly mzdy v celé rade
evropských stát II podstatne zv)'šiti a stabilita zamestnanosti by mohla býti spíše zajištena. Ruku v ruce
s chybami obchodní politiky jdou ovšem zahranicnepolitické, jež v dusledku umele udržovaných obrovsk)rch armád tvorí bezcenné hodnoty, jdoucí do miliard zlat)'ch korun, aniž by prinášely nejakých úroku.
Evropa vydává rocne na svou armádu závratné císlice.
Ceskoslovensko od prevratu až do dneška spotrebovalo
k tomu úcelu Kc as 20.000,000.000.
Duvody, jež nekterí prumyslove méne informovaní
politikové uvádejí, jakoby armády bylo nutne zapotrebí také proto, aby prumysl dostal zamestnání, jsou

prImo smešné, nebot za cástky, vydávané na válecný
materiál, dají se vytvoriti produktivní investice, jež
statisícum poskytují trvalé zamestnání a státu prinášejí slušný zisk. Železnice, silnice, telefonní síte, elektrisace, zvelebování státních statku, stavba mostu a
celá rada jiných investic mohla by dáti národnímu
hospodárství nejen našeho státu, ale i ostatní Evropy
takový impuls, že by musilo dojíti ke zlepšení dnešního stavu.
Fakt ten je vážným mementem pro všechny, kdož
snaží se, aby v dnešních evropských pomerech nastal
obrat k lepšímu. Americký prumysl ješte zdaleka nedosáhl vrcholu svého mzdového standardu,
naopak
mužeme ocekávati, že pres eventuelní prechodné poklesy, pujde stále výše, kdežto u nás .. ?
Pokud se Ceskoslovenska a jeho reálních mezd týká, je zde situace znacne nepríznivá.
Presná data
o reálních mzdách u nás za rok 1924 a 1925 se témer
nedají zjistit. Nutno proto použíti dosti 'nepresných
údaju mezinárodního úradu práce, podle nichž ve ctyrech odvetvích a to: stavebním, strojním, nábytkovém
a tiskarském ciní aritmetický stred 920/0 reálních mezd
predválecných.
Nehlede k nesprávné naší obchodní
politice a našich soused lI, o níž bohužel nelze predpokládati, že se zlepší, a naším horentním výdajum na
zbrojení, spocívá duvod nepríznivé situace také v tom,
že jsme zatím odsouzeni k úloze státu prumysloveexportního. Dnes zajisté to danajský dar. A vyvážet
mužeme zase jen pod cenou, t. j. jednak vyrábeti bez zisku a jednak prodávati naši práci príliš levne. V dusledku casto nedostatecné organisace závodní a prodejní se ztráty ješte znacne zvyšují. Vyskytují se u nás
národohospodári, kterí docela cynicky žádají, abychom
cást svých továren zavreli a zarídili se na menší odbytište. Kdyby nám pri tom soucasne poradili, co m~me uciniti s delnictvem, byla by rada docela dobra.
Ale vždyt nejedná se tu jen o zastavení stroju a
škrtnutí nejaké bilancní ho~noty, jde t~ ~rec: .0 to: 3:by
kolobeh v zemi se nezmensoval, aby hde meh pracI a
aby v urcitých prumyslových krajích nezavládla trvalá
bída. Vezmeme na pr. prumysl bavlnárský. Je nespor~
né že toto odvetví trpí snad nejvíce ze všech. Trpl
ov'šem hlavne proto, že v dusledku naší nesprávné obchoduí politiky posledních dvou let prichází o svá odbytište a že pouze prechodná konjunktura. na evro~ském trhu muže mu dáti lepší zamestnání, Jako na pr.
v r. 1925. Výkyvy zamestnanosti behem jednoho roku
kolísají v jednotlivých podnicích od ?00~300ro,
~tav
to jiste na delší dobu naprosto neudrzltelJ;lY. Je o~st;m
jisto, že by náš bavlnárský pr~lmysl vmohl v dn.e~"11lrr;
svém rozsahu existovati velmI dobre, kdyby ured11l
naše obchodní politika byla prozíravejší
a cílevedomejší, za druhé kdyby byl v technickém i komercním
smysle lépe organisován a za tretí kdyby konsumní
schopnost širokých vrstev byla vetší nežli dosud.
Velká závada jeví se také v tom, že celá rada
majitelu a reditelu textilních závodll nemá svého
sídla v míste podniku, takže není v neustálém styku
se svými závody, což ovšem má urcité následky, které
se jeví casto ve vadné vnitrní
organisaci podniku.
Americké pracovní metody by našemu bavlnárskému
prumyslu jiste znacne prospely a umožnily by mu
alespon cástecné zmírnení dnešní jeho krise. Jeho od409

.~tomnost...
uyt na domácím trhu uy se dal tímto zpt'isobem rozhodne zvýšit.
Všem lidem dobré vltle však musí býti jasno, že nemuže zt'tstati pri dnešním stavu a že nízký životní standard našich širokých mas je úkazem velmi povážliv)'m, který stLIj co stLIj musí b),ti odstranen. Musí u:),ti
jednou jasne receno, že i kdyby nedošlo k žádné zmene obchodní politiky, k žádnému snížení rozpoctu ministerstva národní obrany a k žádné racionalisaci státního hospodárství ve všech jeho složkách, bylo by
pres to možno docíliti, aby reální mzdy v Ceskoslovensku a to v urcitých odvetvích, která jednak nejsou
odkázána na vÝvoz, jednak zarízena jsou na v~'robu
hromadnou, doznaly urcitého zvýšení, ovšem jen tehdy,
že hy došlo k zavedení vedeckého rízení práce ve spojení s vybudováním vnitrního trhu, jež více méne je
rovnež jeho složkou. Mnoho továren u nás a v prvé
rade podniky strední však vede mzdovou politiku velmi nesprávnou a neplatí pro ne zásada, že vyšší mzdy
neprímo umožnují i odbyt jejich výrobkLl. Jsou velmi
casté prípady, že i výrobci zbožÍ, u nehož mzdy hrají·
úlohu jen velmi nepatrnou a kde loronÍ snížení mzdy
odrážÍ se v prodejní cene sotva jedním procentem,
takovéto snížení mezd prosazují, jakmile tu je dLIvod
i sebe nepatrnejšího poklesu konjunktury. Kdyby takoví podnikatelé místo zdlouhavého jednání s delnictvem, jež jak práve receno, velmi casto neprináší
žádné znacnejší obchodní výhody, hledeli zevrubne
prozkoumati veškeré složky v:)'robnÍho procesu a snažili se využíti každé možnosti snížení v)TobnÍho nákladu na základe technického zlepšení a organisacnÍch
opatrení, jiste by musili dospeti k tomu, že bez snížení
mezd by cenu vÝrobku mohli snížiti a tím soucasne
zvýšiti koupechtivost ohecenstva, takže konec konclt
by mzdy mohli zvýšiti. Sní žen Í mez d nesmí býti
vltbec clánkem racionalisace,
nýbrž je východiskem
pouze z abnormální situace, jakou je na pr. menová
zmena a pod. Je-li provádeno bez nejvážnejších dltvod LI,je hríchem na celkovém národním hospodárství.
V souvislosti s tím dlužno též poukázati na mzdovou situaci zemedelského delnictva, o níž je pojednáno
v kapitole o zemedelstvÍ. Mzdy zemedelského delnictva jsou dnes naprosto nedostatecné a nejsou v nich
dnes ješte diskontována agrární cla. Nedostatek kupní
síly zemedelského delnictva je ovšem také prícinou naší
hospodárské krise. Je jisto, že naši zemedelští podnikatelé mohou mzdy ve vetšine prípadu zvýšit, hlavne
v krajích úrodných, tím více, jelikož zvýšení se pak
projeví ve vetší lásce delníka k jeho práci. Je proto
nutno, aby tu v nejbližší dobe byla sjednána náprava,
která i na náš ostatní hospodárský život nemltže Zltstati bez príznivého vlivu.

LITERATURA A UMENÍ
Bohuslav Koutník:

Svejlr U literárního raportu.
Dobrý
Švejk se
stojí
pred štastným
soudem literárních
kritikLl voják
a historiku
stejne
a spokojeným
úsmevem, jako stával u raportu. A jeho soudcové, když
myslí, že se s ním nejlépe vyrovnali, umlkají se stejne
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znepokojivým pocitem jakési trapné nejistoty, jako
Švejkovi vojenští predstavení.
Nuže, jak to je s ním vlastne? Jest Švejk literárne cenným dílem nebo není? Jest portrétem ceského muže
z lidu ci nikoli?
Obe stanoviska mají své zastánce. Podle jednech jest
Švejk
»opravdu
nejdokonalejším
výrazem
ceského
passivního
odporu proti válce a houževnatého
zápasu na život a na
smrt, který se rázem po vyhlášení
války rozvinul mezi
ceským lidem a rakouskou vládou.«
,

Tak píše J. O. N o v o t n Ý v »Ceste«. Švejk mu
»nenÍ literánÍ ani papírový. Naopak. Jev nem s mistrností
opravdu
podivuhodnou ... uložena bodrost a sousedskost
malého ceského cloveka, který z vrozené opatrnosti
raJ
deji se tvárí hloupým, hloupejším,
než je; jeho zdr,lVÝ
názor jest založen na skutecnostech
a zkušenostech
denního života ... Proto vidí dobre a ostre i tam, kde ostatní
lidé, snad mnohem kulturnejší než on, bloudí a tápou ...
miluje štavnatý
slovní výraz ... jinak miluje bohorovný
klid. " je do té míry hloupým, že se stává chytrým.«

Kniha Haškova jest kritikovi knihou specificky ceskou,
»její ceskost vyverá z pratypické ceskosti hlavní postavy, která byla vytvorena s jedinecným talentem a
umením z nejzákladnejších vlastností a složek malého
ceského cloveka«. Novotný uvádí nemecké a rakouské
kritiky, srovnávající Švejka se Sanchem Panzou a
Chap1inem. Tak Wi11y H a a s nazval Švejka Sanchem
Panzou bez Dona Quijota a vidí v nem výraz lidové
duše:
est to lid, který zde mlUVÍ, ve zcela jiném svete, ve
zcela cízÍ reci srdce, se zcela jinými pochody myšlenkovými, se zcela jiným citem právním, s jinou zvedavostí,
s jinou žízní po vedení, s jinými delítky duležitého a neduležitého ... vypadá
to zde zcela jinak než ve skupine
individuální, kterou nazýváme
státem a mylne pokládáme
za rozhodující ve svete.«
"J

Haas vidí koren pojetí Švejka v Haškove slovanství,
ve slovanském rozporu mezi lidem a individuem, individUUm jest pán odloucený od lidu, obe skupiny se vyvíjejí samostatne, jest mezi nimi propast, kterou preklenuli jen spisovatelé jako Gogol a Tolstoj. Švejk se stále
sráží se svetem individuí, stále je v nebezpecí. »Jeho
život jest šarvátka na ústupu s nejkomictejšími episodami.«
K Novotnému a kritikum jím citovaným se pripojil
Jaroslav Dur y c h, podle nehož jest Švejk "historický
dokument, který pozdejší generace poucí více než celé
police kulturne historickÝch svazku«, on jest »holá trest
i pravá a dokonale verná podoba ceského lidu«, »prirozená pudová vnímavost pro reelní zážitky jest tu ve
své specifické ceskosti podána s radostnou úplností«.
S horkÝm podbarvením praví, že »národ se v nem bude
videti jako v zrcadle, bude se z neho ucit a podle neho
hodnotit vše, s cím se setkává, zvlášte všecky povinnosti, zvlášte ty ukládané ci nakládané«. Haškova kniha
jest mu »pomníkem ceské intelektuality, ceské morálky,
ceských vlastností«.
Nyní slyšme hlasy opacné. Vladimír Vod i c k a
(v Lid. Novinách) prudce odmítá tvrzení, že jest Švejk

zosobncním ceského vojáka. Ceský voják neposlouchal
slepe, bez vnitrních rozporu jako Švejk, "šel na frontu,
jak kázala povinnost, ale nevelel cit«. Dopisy vojáku
jsou ennými doklady o tom, jak ceský voják vynikal
inteligencí. Vodicka si vubec nedovede predstavit,
"že
by tfaškuv Švejk byl dovedl napsati podobný
dopis,
v jehož slovech skrývala se bolest, presvedcení
a nenávist«. Ceský voják premýšlel, mucil se rozpory. Švejkovské typy byly rídké, tak jeden u setniny, a ten byl
j('šte nazýván »neštestím kumpanie«. "Statisíce ceských
voj,íkll a tisíce legionáru by protestovaly
proti tomu, aby
se jim Švejk vnucoval za predstavitele.«
Ceský voják
nehyl naivní, mel ironii, i sebeironii,
nekdy projevovanou šibenicním humorem.
Ty ojedinelé
švejkovské
fil{urky prý vystihl Hašek výborne. "Ale my, ceští voj{)ci,« koncí Vodicka energicky, »jsme Švejky nebyli.«
Tedy prudké ne k drívejšímu ano. K tomu ješte hlas
literárního kritika. Prof. Arne N o v á k není naprosto
spokojen, že »nesoudná nemecká verejnost
s nadšením
nachází stelesnení ceské národní povahy a vyvrcholení
ceské literatury v neblahé švejkovine«.
(Lid. noviny.)
A v prednášce konané v rámci Týdne ceské knihy prohlásil babicku Boženy Nemcové za "typ ceské matky,
ztelesnení všech krásných vlastností našeho lidu« a odsoudil »nepekný typ Švejka, jenž bohužel bývá ztotožnovún s povahou velké cásti národa, ne zrovna k naší
cti«.
Vyslechnuvše tato mínení si odporující, podívejme se
veci dukladneji na kloub.
V prítomné dobe vzniká se vzrustem verejných knihoven takrka nová veda o podmínkách obliby knih v širokých vrstvách ctenárstva, tak zvaná psychologie
knihy,
p ychologie bibliologická ci bibliopsychologie,
o níž již
bylo v »Prítomnosti« referováno. Z jejího hlediska kniha, která má míti úspech, musí splniti dve hlavní podmínky. Predne jest treba míti na mysli, že kniha, jsouc
hmotným souborem znacek pro predstavy
spisovatelovy, neprenáší techto predstav prímo, nýbrž vyvolává
pouze podobné predstavy, navázané
na stejné znacky
v mysli ctenárove. Ctenár si muže predstaviti
jen to, co
již vnímal nebo co si muže alespon do jisté míry vytvoriti jako kombinaci ze vzpomínek na bývalé vjemy.
Co již v ctenárove mysli není schopné vybavení, to mu
kniha nedá. A za druhé, z knih, na které muže ctenárova
predstavivost reagovati, neboli jednodušeji z knih, kt~ré
cten;lr chápe, oblíbí si ty, které mu predvádejí v predstave uskutecnení jeho prání a tužeb, at vedomých,
at
potlacen~Tch a úplne vykázaných
z jeho duševního
života.
Podívejme se nyní s tohoto hlediska na Švejka. Jest
to kniha z vojenského života, psaná recí, jakou se mluIlo na vojne. Lící konflikt, jehož jednu stranu
tvorí
tátní moc se svým mocenským aparátem,
byrokracií,
cetnictvem, policií a zvlášte armádou,
druhou
stranu
tvorí dobrý voják Švejk. Státní moc se snaží dohnati jej
tejne jako miliony jiných ke splnení urcitÝch nadikt0vanýc!t povinnosti, jež jsou krajne nepríjemné, totiž ke
konúní vojenské služby až k utrpení a smrti na fron:e.
Ruzná individua reagují na tento nátlak ruzne. Nekterá
souhlasí s cíli státní autority, potlacují vzpouzející
se
pud sehezáchovy a jdou bojovat s presvedcením.
Jiní
hesouhlasí se státní autoritou a jejími úmysly, nenávidí
ji a hledí uniknouti donucovacím prostredkum.
Nemohouce dúti na jevo své mínení a jsouce nuceni se stále

pretváret,
žijí v bolestném rozporu, jenž se vybíjí ironií.
uvedomelí
Ceši. Ale úplne jedinecným
Zpllsobem
reaguje hlavní hrdina. Nestaví se proti státní autor'ite,
s okázalou radostí souhlasí se vším, co ona ústy nadrízených
prikáže, ale pri provádení- uložených
povinností delá hloupost za hloupostí, pri nejochotnejší
poslušnosti natropí nejvíce zmatku, ozáren nejblaženejším
úsmevem privádí úmysly autority, k jejichž provádení
jest jako nástroj urcen, ad absurdum, ale pri tom vždycky štastne vyklouzne z trestu bez vlastního zámeru a
pricinení, teší se pomernému
blahobytu,
nemá žádných
vnitrních rozporu, zárí nevycerpatelným
optimismem
a
dokonalou vnitrní spokojeností.
Má zvláštní postoj k lidem. a vecem, který pusobí podivným dojmem. Není jasno, zda jest tak chytrý ci takový idiot, za nehož se
ostatne sám prohlašuje. Z konfliktu mezi orgány státní
moci a jednotlivcem
takto výjimecným
vzniká nekonecná rada scén, tvorících obsah románu Haškova.
Prihlédneme-li
k první podmínce obliby knihy, totiž
možnosti vybaviti v ctenári predstavy,
jež tanuly spisovateli na mysli, jest splnena touto knihou
alespon
u poválecného
ctenáre skvele. Vojenský žargon se stal
bežnÝm, v každé rodine jest nekdo, ne-li více tech, kterí
zažili všecky ty strasti vojenského života. Ti všichni si
ríkají: »Ano, práve tak to bylo. Tak se mluvilo, tak se
žilo, tak se trpelo a umíralo.« Válecná freska Haškem
namalovaná
se setkává u dnešního ctenáre s týmž pochopením, jako Homerovo
lícení boju u Troje u posluchacu jeho doby.
Nyní podmínka druhá, ta citová. Které touhy USPOk0juje Švejk u svých ctenáru?
Jest to predevším
ta nenávist k autorite státní, jež hnala vojáky na smrt. Všecky ty orgány státní moci, ti byrokraté,
cetníci, velitelé
vojenští,
ti feldveblové,
ošetrovatelé
v nemocnicích,
polní kuráti atd. jsou líceni jako smes krutosti a idiotství,
a toliko náležitá porce toho idiotství ciní snesitelnou tu
krutost,
nebot rány casto padají vedle a krvežíznivá
bestie zranuje samu sebe. Hrdina románu práve tím, že
verne a s nadšením provádí rozkazy
mocných tohoto
válecného sveta, odkrývá jejich ubohost duševní, a ctenár jest uspokojován
tím, že jsou predstavitelé
moci zesmešnováni
a že jim Švejk neustále uniká.
Ale co s druhým partnerem
ve hre, co se Švejkem?
I jestliže se ctenár s chutí staví na jeho stranu, ztotožnuje se s ním? Jest mu Švejk sYmpatický?
A to jest náš problém. Ctenár jest ke Švejkovi pritahován. Zeptáte-li se: »Líbí se vám Švejk i jako osoba? «,
odpoví se vám: »Samozrejme.«
Ale otažte se: »Chtel
byste se stýkat se Švejkem jako s kolegou v zamestnání? Chtel byste ho míti jako predstaveného
nebo jako
svého zamestnance?
Dovedete si jej predstaviti,
jak provozuje nejakou jinou živnost mimo Obchod kradenými
psy nebo podobný podnik?« Pak už není odpoved tak
jednoznacná.
Ctenár vidí, že preje Švejkovi, když provádí své taškariny
nekomu jinému, ale že by se sám
nerad vystavil za terc jeho žertíkum. Že tedy jeho sympatie pro Švejka jest vlastne škodolibost vuci tem, kterým jde Švejk na nervy. Švejk není Sancho Panza,
není Sam Weller Pickwickuv,
není peclivou Martou živíCÍ Marii, která lepší stránku vyvolila,
není zkrátka
dobrosrdecným
prízemním
realismem,
zachranujíCÍm
povetrný
nepratický
idealismus.
Kdyby mel tento domnelý Sancho Panza svého dona Quijota, privedl by ho
co nejdríve se spokojeným
úsmevem do hrobu. A nejen
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to, bližší premýšlení o Švejkovi ukazuje, že jeho postoj
vuci autoritám není diktován jen vlastenctvím orientovaným protirakousky, ani pacifismem. Tyto motivy si
tam vkládá ctenár sám, respektive román pusobí príjemne na ctenáre naladeného protirakousky nebo pacifisticky, ale to jest ve ctenári, ne ve Švejkovi. Zevrubnejší promyšlení Švejka 'ukazuje, že jeho postoj k autoritám jest nerozlucnou složkou jeho osobnosti, že by si
stejne pocínal vuci každé autorite, i vuci tem, které cte·,
nár uznává, republice, demokracii atd. Že Švejku nelze
vytvoriti demokracií, civilisací a kulturou, Švejk jest
toliko príživníkem na kulture nešvejkovské, ne delníkem
a spolupracovníkem, byt sebe nižšího rádu. Kdyby byl
lid složen ze Švejku, neobstála by kultura ani ctyriadvacet hodin. Není také Švejk pomníkem ceských vlastností; národ složenÝ ze Švejku - kde by byl? Zdá se
tedy, že má spíše pravdu Vodicka, který vidí ve ŠveJkov i výjimku.
Ješte jedna vec: jest ten Švejk tak psychologicky
pravdivÝ, jak se zdá? Uvažujme. Švejk na povrch souhlasí s nátlakem autorit, v prqxi jedná tak, že uvidí
tento nátlak ad absurdum. Pri tom si uchovává vnitrní
klid a spokojenost. Vyvolává otázku: »Jest tak chytrý
nebo tak hloupý?« Obe alternativy vedou k nemožnostem. Jestliže jest tak hloupý, pak jeho dobrodružství
byla nekonecným retezem nemožne štastných náhod,
Jestliže jest tak chytrý, pak žije pod maskou a pak není
možné, aby ušel citovému napetí a necítil bolestne rozpor mezi svým smýšlením a jednáním. Právem u neho
Vodicka pohrešuje to bolestné napetí a roztrpcení ceského vojáka.
Milovník Haškova románu nás preruší: »A pr~ce se
mi, nám líbí, prece má obrovské ctenárstvo, prece v nem
vidíme ceskost, Iidovost, pravdivost, životnost, prece
nás pritahuje. Proc?« Pon'evadž nemluví k naší osobnosti tak, jak ji z.náme, nýbrž k tomu, co sami v sobe
neznáme. Každý z nás má dve stránky, jednu, kterou
považuje za sebe sama, druhou skrytou, do níž zatb::ii
vše, s cím by sám na sobe nebyl spokojen. Obe ty stránky se vyvíjely v živote lidstva od pokolení k pOKolení.
Trvalo to staletí a stálo to nekonecne bolestí, než bylo
potlaceno všecko to, co prekáželo vývoji rodiny, kmene, spolecnosti, státu. Všecky ty nebezpecné pudy však
nebyly zniceny, nýbrž toliko potlaceny. Také na mape
našeho nitra, jako na mapách stredovekých, jest místo
jen ohranicené, uvnitr neznámé, s nápisem: »Zde jsou
lvové«, také my každý neseme v sobe propastné sídlo
padlých andelu, premožených Titanu. A tato stránka
naší bytosti dává za pravdu Švejkovi, té »mluví z duše«,
abychom tak rekli.. Každý z nás nese težký tlak vnejších
autorit spolecenských.
když je uznává, i když s nimi
souhlasí, prece pusobí na neho príjemne to, co mluví mluví! nejedná! - proti nim. A tak vedle toho specificky ceského odporu proti rakouskému státu vyjadruje
Švejk i všelidský utajený odpor I e státu vubec. Ponevadž pak jest ta potlacená stránka vrstvou v duševním
vývoji starší, primitivnejší, proto cítí Willy Haas tu príbuznost Svejka s lidem, ac vlastne lid tak primitivní není,
nýbrž jest jen potlacená primitivní stránka v každém
z nás. A nejen to. Každý z nás trpí vyrovnáváním rozporu mezi sociálním tlakem a individuálními pudovými
tužbami. Švejk však nikoli. Každý z nás má potlacenou
touhu, kdykoli se ten sociální tlak nápadne zhorší, jako
tomu bylo v dobe válecné a jest v dobe poválecné, vy-
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hnouti se mu, utéci se zpet k domnele volnejší primitivnosti. Po té stránce jest Švejk splnením našeho tajného
prání, jež by se dalo formulovati asi takto: »Kéž jest to
možné, abych ze všech rozporu vycházel tak dobre jako
ten Švejk, kéž bych dovedl zaujmouti ten jeho postoj a
prošel všemi konflikty bez citových zranení!« V té touze
po návratu k primitivnosti na nás dobre pusobí i Švejkovo
primitivní navazování predstav pomocí spolecných znaku casto úplne vnejších, nahodilých a bez podstatných,
vedoucích k hromadení historky za historkou, jeho obhroublost, i citová nezranitelnost a tlustokožectví. Švejk
sám jest psychologicky nepravdivý, ale jsou hluboce
pravdivé všecky ty touhy, které uspokojuje. V tom smeru mají vykládaci Švejkovi pravdu, Švejk jakožto
splnení tajných prání jest životný, hluboce pravdivÝ,
rozechvívající nitro ctenárovo do základu, jest specificky ceský, jest lidový, ale jen jako rub naší bytosti,
j"kožto její doplnující dvojník.
Tato základní idea Švejka, unikání individua z konfliktu se státní mocí bez citov~rch zranení, jest v románe provedena s podivuhodnou jednotností. Švejk jest
vlastne jedinou velikou orgií pudu sebezachování. S tím
souvisí i ta nápadná okolnost, že jest v Haškove Švejku
skoro úplne zanedbána sféra erotická. Pokud se uplatní
v živote Švejkove erotický a sexuální živel, jest pri tom
Švejk vždy hrdinou naprosto pasivním, bez vnitrního
zájmu. Váha této okolnosti se jeví nei\épe v kontrastu,
když cteme Vankovo pokracování Haškova »Švejka«,
v nemž se živel se'xuální uplatnuje daleko vydatneji. Zde
jest zretelne znáti, jak pokracovatel Švejka nepochopil.
Zde jest koren toho, že mnozí obdivovatelé Švejka odsuzují toto pokracování a prohlašují, že uráží jejich vkus,
ac se smírili i s velmi hrubými prohrešky proti svému
vkusu, pokud to bylo ve službách základní myšlenky
románu.
Avšak i ti nejvetší ctitelé Švejka, kdyby se meli vyznati uprímne, priznali by, že na dne celkového dojmu
jim zbývá jakýsi rmut, cosi jako pocit studu, co je ostatne nutí tím durazneji se Švejka zastávati. Jest to tím,
že rešení, které podává Švejk pro konflikty se spolecností, se nejasne pocituje jako nesprávné, jako krok
zpet, zrada na vývoji, Švejkova methoda jest vlastne
útek do idiotství.
Rozkladný smysl Švejkuv dobre pochopili naši komunisté. Prehlédli ovšem, že by byl stejne· rozkladný vuci
každé spolecnosti, i vuci komunistické. Možno býti
zvedav na osud ruského prekladu, z nehož bude možno
posouditi pomer ruských jeho ctenáru vuci státní autorite. Jeho obliba ve ctenárstvu nemeckém ukazuje, jak
i tam se težce cítí státní tlak, i když se s ním souhlasí.
Rovnež naši sociální a vlastenectí moralisté cítili nebezpecí a postavili se proti nemu. Prehlédli však zase
jinou vec. Práve proto, že Švejk ukájí touhy toho rubu
lidské bytosti drženého tím lícem na uzde, práve protó
není n'ebezpecnÝ, ba naopak užitecný. Vybíjí revolucní
tendence cestou neškodnou. Pusobí vlastne jako sociální
ventil. Chcete-li vážne mysliti, že se nekdo stane revolucionárem, když se srdecne smeje nad Švejkem? A tak
má Švejk konec koncu sociální poslání. což bychom
jiste od neho byli nejméne cekali.
Hledisko literární má ovšem bilanci chudou. Již proto,
že Švejk nemá veliké stavby. Veliké dílo kreslí jeden
veliký konflikt jedinou smelou vlnou zvedající se ke
kritickému bodu a odtud spádne klesající. Švejk jest však
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rada variací na jediné thema, jest to vlnovka, kterou
možno prodlužovati do nekonecna, jako trebas »Tri mušketÝry«. Ale i tak nezapomenme, že nalil balsámu na
mnohou bolest a že mu bude proto mnoho odpušteno.
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Z memoiru cernoBsl{é tanecnice.
J osefina Bakerová je dnes asi takovou znamenitostí
Paríže jako Louvre.
Aspon se na ni chodí dívat jiste tolik
lidí jako do Louvru. Odpustte nám,
že prinášíme
pameti tohoto roztomilého tvora, které podle jejího vyprávení napsal nevíme už který žurnalisb.

Má sestry.
rodina: Otce
prababicka,
tu nikdy babicka,
nebyla.
trne

moje
matka, se
mujmatce
bratr, a dve
Nepodobám
pastrašlive chudí ...

ani otci. Byli jsme všichni

Každé nedele jsem chodila do WashingtOll'ova divadla, abych
videla tancit.
Ach, ty tanecnice!
- - klasické se jim ríká,
ne? - - ponoukaly mne k smíchu! Stoj í na špickách, podoba.j í
se holátkum, která neumí ješte lítat.
Nemela jsem ani puncO'chy, pritáhla jsem však domu veškerá zvirata, která jsem na ulici našla. Zvírata a charleston
miluji nejvíc ze všeho. Spávala jsem casto ve sklepe 6 kockami
a poíky; ale krys nesnúším. Pricházejí
na svet s olezlým OC3Jsem a jsou polnuchlé. Z,Jám Je!
Také raalé deti mám t áda. Pozdej i, za nekolik let, chci mít
deti, kdyby však nekteró z nich chtelo ke kabaretu, uškrtím je;
nebot tento život, verte mi, není pekný.
V šestnácti letech jsem si dala ustrihnout
vlasy, stala
se )}Gir1«, a vystolUpila jsem po pt vé ve Filadelfii. Pak
odjela do New Yorku. Byla jsem neštastná. Po dlouhé dny
cekala bez jídla na místo a v no,i jsem spala v sadech.
Ted posílám své rodine každý mesíc porádný šek. Rozdíl,
Stala jsem se velikým ml,žem n"ší rodiny.

jsem
jsem
jsem
- -

wž?

si!
M usic H all 6.1 rci. street, .e rc:d IV ay. Och! vzpomínám
)}Hrajete a tancíte jako opice«, kricely na mne ostatní )}gir1s«.
),Tancím tak a vždycky L1k l.udu tancit a pozdeji vám teprve
ukáži !«
)}Shuffle AloJlg<: byja pITní ct'lrošská
revue s Blakem. Mé
jméno rostlo každý mcsÍc o centimetr. V šestnácti letech jsem
byla už tak silná jako dnes. Pak jsem .se dostala do divadla
"Plantation«
na E:rodway.
Mela .i! em zajecí tlapku, která mi
prinesla štestí a nikdy mne neopouštela;, v noci jsem si ji kladla
pod podušku. Historie téhle tlapky je podivná -- - - Krátce,
jednoho dne prišla do divadla dáma, která mne už videla na
turné. Organisovala
cestu do Evropy a já mela vystoupit v její
barevné skupine. Tehdy j,sem vy delávala 125 dolaru týdne.
)}Pojdte ke mne, dám vám ISO dolaru týdne.«
Nejdrív jsem prijala" pak jsem odmítla.
»Dám vám 200 dolari't.«
»No, to si rozmyslím.«
»Dobrá, dám vám tedy

250

dolaru

týdne.«

Tu jsem prislíbila. Byla jsem jako blázen radostí.
Po dve
hodiny jsem objímala svou zajecÍ nožku, pak jsem šla zatelegr<lifovat: »Mama, úspech.« Mama stonala, fo ji uzdravilo.
15. zárí' 1925 jela
byla.

»Berengaria«

do Cherbourgu.

I já

na ni

V mé šatne je hvízdání zapovezeno. Prináší tO' neštestí. VeHm v boha.
Jednoho vecera jsem byla ve »1'olies Bergere«
úplne sama a nahá ve své šatne; mela jsem zármutek, který neukazuji. Schovávám si jej pro své modlitby. Klecela jsem se
sepjatýma rukama, sklonenou hlavou a modlila jSt:m se. Tu sem
vrazil jakýsi pán. Nesnáším, vytrhuje-li
mne kdo. Podívala
jsem se na toho pána patricne. Vyšel tichounce,
doríkala svou modlitbu do konce.

omluvil

se a já

Také Desmíte nikdy projít pod žebríkem, to je také smula. Ctu
pohádky. Jsem znamenitá kucharka. Mám obrovskou chut k jídlu.
Dostala jlsem spoustu milostných dopisu, které mne velmi
pobavily. Po vánocích jsem také dostala tento dopis (darovala
j sem detem stromecek):
»Milá sle':no Bakemvá, dekuju vám velice za ty krásné hracky, které jste mi dala a za to heiké odpoledne, hezké, které
jste nám venovala. Jsem tak štastna s tou kuchynkou a medvedem. Dekuji také ZaJ ty dobré kolácky, také. Ješte jednou
dekuji a posílám vám nejlepší blahoprání pro r. 1927 a moc
TJusinek malé holcicky, které prinášejí štestí. Gisela.«
Priložila jscm tentO' dopis k zajecí tlapce.
Odjakživa jsem se šklebila.
se lidé více nešklebí?

Oblicej

neni proto, aby spal. Proc

Ted práve mám sedm psu, tri kocky,
zlata a cervenou rybku.
Krome

toho tancím

nekdy osmnáct

dva papoušky,

hodin

dve. ku-

denne.

,
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POVOLANI A ZALIBY
Náš
radiorozhlas
v

a jeho nesnáze.

C asto
lidé lámou
hlavu tím,
jak
vat isicivilisacní
a kulturní
pokrok

meriti
a S'tovnájednotlivých
stáhl a národu. Jedni vypocítávají, kolik potišteného papíru pripadá na jednu hlavu, druzí usuzují dle tohu,
kolik KW pripadá na jednoho obyvatele. Jest dosti
divno, že nikdo neprišel dosud na myšlenku posuzovati
technickou kulturu jednotlivých zemí dle toho, kolik
jest v té ci oné zemi prijímacích radiostanic, kolik
vysílacích atd. Dle toho, jak tu ci onde rozvíjí se radiorozhlas, možno meriti a souditi, jak ta která zeme
rychle prijímá dary moderní techniky.
Srovnáváme-Ii, jak v jednotlivých zemích jest organisoyán radiorozhlas, jaký jest jeho pomer k státu,
k verejnosti, k politice, jak jest organisován technicky,
jak pracuje umelecky, v lidovýchove, jak se k nemu
staví tisk, prumysl, obchod atd. atd., poznáváme, že radiorozhlas v té ci oné zemi jest organisován, veden, rízen dle vnitrních pomeru jednotlivých zemí, dle pO'!,lhy
jeho obyvatelstva, dle jeho života soci:ilního, politického atd. Tak i u nás. Kdybychom procházeli radou
otázek, které více ci méne sOllYisí s naším radiorozhhsem, všude klopýtneme na neco, na co si stežuje jinde
jednou politik, podruhé sociální pracovník, kulturní
pracovník a p. Tytéž príciny, byt jiné dusledky. V našem rozhlasu, v jeho vývoji, v jeho zrízení jsou stopy
všech nesnází, s nimiž zápasí náš život verejný; jako
v zrcadle vidíme v nem slabé stránky na~eho živo::!,
stinné rysy verejné naší práce. V našem radiorozhlasu,
v tom, jak jest delán, jak jej delají ti, kterí jsou <01:ho413

dující, nebo kterí jsou na jeho periferii, jest verný
obraz naší národní povahy i státních pomerll a nesnází.
Není otázky, která by se dotýkala našeho radi01'ozI '. ,.'"
.
hlasu. v,
,
StacI zaC1ti s pocátky našeho radioroznlasu.
Test tu
urcitá podoba s minulostí Slovanu, nebot pocátky radiotelefonie u nás jsou zahaleny stejne mythem, závojem, jako minulost Slovanu. Za tímto závojem neznatelne se rýsují obrysy boje nekolika skupIn, 5na<.1
i zahranicních, které chtely exploitova~i Ceskoslovensko pokud jde o radiotelefonii.
Prišlo k nám jednou radio. Pozdeji, než jinde. Ale
prece. Ale nebylo to tak jednoduché, než cesKoslovenský clovek mohl postaviti na svuj stul lampový prijímac. Vedlo to tehdy k tomu, že meli jsme více »cern)'ch«, než platících radioabonentu.
Otázkou právní
úpravy radiotelefonie zabýval se tehdy parlament. Již
tehdy byli tu odborníci, kterí chteli raditi a ne zrovna
špatne. Ale tehdy parlament rekl: my js~e parlament,
a vy odborníci. Bylo to receno takovým ZpLlsobem,
že by bylo nutno dáti pred slltvko o db 01' nic i slovícko: jen, aby byl vyznacen despekt, jímž parlament
prohlašoval, že nepotrebuje odborníky. To jest drobnll~tka, kt~rou ostatne pozorují ne pouze ti, kterí praCUJI v radlOrozhlasu a kterí cítí, že nebylo dobre, že
tehdy nebyli (a konecne i dnes) vyslechnuti odborníci.
Právní a technická organisace našeho rozhlasu jest
charakterisována
dvema složkami: státní svrchovaností a velkou prísností. Stát vzal celou vec pod svoji
o~~ranu, ac casto se ukazuje, že by bylo lépe postaviti
nas rozhlas na svobodnejší a pohyblivejší základny.
A druhé: poštovní správa v pocátcích dívala se na
každého, kdo chtel koncesi, jako na cloveka krajne podezrelého, který buh ví co s tím aparátem chce podnikat. Proto musil takový radioamatér prinésti hezkou kupu dokladu, snad i doklad o své zachovalosti,
musil podepisovati, kresliti svoji stanici, slibovati, že
to a to cetl, slibovati, co bude delat, kdyby chytil nejakou cizí depeši, atd. atd. Dnes jest procedura u poštovn~ho úradu \pro radioamatéra
,celkem prostá a
jednoduchá. Poštovní správa tu via facti ustoupila od
drívejšího prísného povolovacího režimu, priznala tak
jeho nemožnost. Tato povolovací prakse vycházela
z principu neduvery; z predpokladu, že každý radioamatér jest clovek podezrelý, kterého musí pošta a
snad i policie držet v prísné evidenci. Bylo-li via facti
upušteno od této prísné prakse u prijímacích stanic,
není tomu tak dosud u povolování vysílacích stanic
eksperimentálních.
Tu jsme daleko za cizinou. Je-li
u nás celá rada tajných vysílacích stanic, jest to zásluhou - a ne slavnou - poštovní správy. Tuto prísnost, s jakou poštovní správa se dívala na ty, kterí
chtejí si poríditi radio, jest znát dosud z ostrého postupu proti t. zv. cerným, t. j. tem, kterí neplatí rozhlasové poplatky.
Stejne jako prípad tajné vysílací stanice v ETE
ukázal neudržitelnost prakse poštovní správy v otázce
povolení eksperimentálních
vysílacích
stanic, stejne
odsuzování jednotlivclt u SOUdll, protože neprihlásili
stanici prijímací práve v clen, kdy si ji porídili, ukazuje, že jsou jiné ješte methody, jimiž lze hájiti zájmy
rozhlasu, aniž by tu justice musila sahati k opatrením
velmi tvrdým, protože nespravedlivým. Sesuje-li se na
gymnasistu, Idcr~' neodrostl ješte rákosce tatínka, kupa
Ilo
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paragrafu, která jest sto ho zniciti, jedine proto, že
nejprve si stavel sám radio, a potom ho chtel prihlásiti a ne naopak, jest to prípad, který volá po tom, aby
dosavadní
prakse poštovní
správy byla zmenena,
i kdyby hájila zájmy rozhlasu neméne energicky.
Postátnování
rozhlasu, prísnost
poštovní správy,
její snaha vše dostati do svých rukou, jsou zjevy,
které mají své analogie všude v našem živote, jsou to
zjevy, které nebyly ku prospechu našeho rozhlasu. Nejde tu jen o tech 10 Kc mesícního poplatku z rozhlasu.
Jde tu o celou politiku výstavby rozhlasových stanic.
Zdá se, 'že jsme, resp. že jest poštovní správa stále ve
stadiu pokusu. Slovo: pro g r a m nutno uvádeti s velkou opatrností. Jiste, radio jest vec, kde nutno eksperimentovati. Jest dobre, eksperimentuje-li
radioamatér
se svou stanickou, na niž si ušetril. Jest však více než
nebezpecno eksperimentovati
se stanicemi vysílacími,
které stojí nekolik milionll. S temi není již dobre
eksperimentovati.
Jení možno je dávati jen tak do starého železa, kam by patrily. Nechtel-li slyšeti parlament odborníky o rozhlasu, nechce slyšeti ani poštovní
správa úsudky zdejších odborníku o svých vysílacích
radiostanicích, nebot by slyšela úsudky velmi tvrdé,
byt velmi správné.
N a našem rozhlasu jest videt stín etatismu. Vidíme
prozatím velmi stinné stránky tohoto etatismu; poštovní správa jakoby mela snahu je ukazovati stále a
durazne. Ale dále: hlavním cinitelem ve státe jsou politické strany.
ty, když k nám prišlo robátko radio,
prišly k nemu na potaz, co by s ním mohly delat politické strany. Delají s ním dnes mnohé. Tak na pr.
pocínají si deliti mezi sebou cas, který urcil rozhlas
svým posluchacum. Nebude pomalu radioposluchac.
Bude abonent agrárnický, delnický, živnostenský, lidovecký, snad národne demokratický, aktivistický atd.
Jest tu jeden malý tvor, na 'kterého rozhlas zapomenul.
Rad i o p o s 1uch a C. Stojí hezky v koutku, o jeho
. šaty vrhají kostky poštovní správa, jiné úrady, politické strany, hospodárské zájmy, které jsou hájeny
jednotlivými politickými stranami, atd.
to jest náš
zjev. Pro samé stromy nevidíme les. Pro samou starost o cloveka jej nevidíme. Pro samé starosti, co vše
jde delat s radiem, nevidíme toho, pro koho jest urceno: pro cloveka se sluchátky a s amplionem.
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Tak bychom mohli probírati kapitolu za kapitolou.
Stací jen se na pr. zmíniti o radioprl'tmyslu.
v tom
se zrací naše povaha, naše podnikání. Práve tyto dny
prošla novinami zpráva, že již druhá - ET A - továrna na radioprístroje
dostala se do vlivu cizího,
ríšskonemeckého kapitálu. To jest druhý prípad. Prípad preloucsk)'ch továren jest o hodne složitejší.
Ztroskotá tu »grunderství«. Byli mnozí, kterí si myslili, že radioobchod a radioprllmysl
budou zlatým
dolem. Byly také. Bylo to v dobe hladu po zboží, kdy
obchod i prllmysl težil ze situace Zpllsobem ne práve
seriosním. Kdo mel trochu p~z,
»vyrábel« nebo prodával radio. Nastal proces jako jinde.
a pr. v Nemecku. Dobrá kvalita prece jen zvítezila nad hrakem,
odbornictví, specialisace, solidnost zvítezily nad radiohokynárstvím.
Jest to tvrdé slovo. ale hodí se pro
radioprumysl u nás. Jsou výjimky, ale ty potvrzují
jen pravidlo. Dl'tsledek: desorganisace,
nadvýroha,
konkurence, která sráží ceny, preplnené sklady a ob-
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chody se zbožím, které lehce zastará. I radia má své
predpisy modní. Casto nekterý typ soucást.ky vyjde
drív z mody, trebaže není špatný, dríve, než dívcí šaty
a kloboucek. Prumysl naríká. Ale jest nutno si uvedomiti, že ho nezachrání ani o c hra n n á c a, po
nichž volá. Vnitrní chorobu nelze léciti vnejšími prostredl<:y. Prumysl prodelává svoji krisi; jest to krise,
kterou musí prodelávat, nebot jest to sám, který ji
zavinil. Jest konecne známo i odjinud, ne jen z radioprumyslu, že se ucíme jen tvrdými ranami a bolestmi.
Nedovedeme bolestem a krisím predcházeti. Náš radioprumysl nás znova poucuje o tom, že se ucíme podnikat velmi draho. - Ovšem, jsou tu ješte jiné otázky
související s radiovýrobou. Tak na pr. otázka patentu.
To jest zase kapitola podobná mythu o Slovanech. Leží nad tím temný závoj. Težko jest ríci, jaké byly duvody, které vedly k tomu, že otázka radiopatentu u nás
byla rešena práve takovým zpusobem, jak se to stalo.
'1olik jest však jlStO, že nejméne tu rozhodovaly vecné momenty a vecné potreby našeho státu i našeho
radiorozhlasu. Takovéto prípady se však nestávají jen
v rozhlasu.

I

Bylo by možno uvésti další kapitoly, které by dotvrdily, že náš radiorozhlas má tytéŽ chyby jako cely náš
ZlVOt. To platí na pro o t. zv. rac1lOkritlce, ktera je
~POl1t1soval1a, zk11l<arena. vecny zajem jest jen za~lerkou. J sou-h v poIlt1ce met1lOdy propusten) Cti SlUžek, JSou takové pnpac1y i v radiokntlce. .toc1obný
SllIUUlYobraz v 01galllsacním živote rac1lOamatéru: raua orgamsaC1, ktere nelwoperUjl, ale tnstl zájem
o prácl. 'lotéž lze rlci o radlOliterature. L velké casti
jest vypocítána na kapsy radlOamatérú a »fanouskú«.
l(acliocasoplsú jest Jako hub po c1esti, žijí casto ze
spatných preklaclu, omílají vecne stejna themata a
schemata. Bylo vytýkáno, že l{adiojournal a poštovni
správa nereagujI na kritiku novin a radiocasopisu.
Jest vinou této radiokritiky,
že nezjednala si dosti
váhy, že príhs záhy upadla do podezrení podjatostl,
neobjektlvnosti i tam, kde by její dotazy zasluhovaly
odpovedi.
Chcete-li: mizerie ceského života jest videt i u csl.
rozhlasu. Ciší ze všech jeho koutu. Reknete: ,tedy pesimlsm, bezútešná resignace. Ne; doma u svého radlOaparátu se nad ním zamyslete: zamyslete se nad tím,
že nekolik lamp, dráty, kondesátory a variometry dávají dohromady neco, co nás prenásí pres hory a lesy,
co vyplní váš pokoj hudbou z Berlína, arií z .Ríma,
težkou anglicinou z Daventry.
Poznáte
optimism.
Optimism techniky. Technika v radiu vytvorila velkou
vec. Dala domácnosti neco, co nikdo hned tak nedal.
A snad jednou technika dovede si organisovati radiorozhlas k své potrebe a k své podobe. Té víry jsme.
To tehdy, až všichni ti, kterí se tocí kolem rozhlasu,
poznají - $nad dobrovolne, snad jinak - že není
potrehí kaziti vec tak dobrou, jakou jest radio.

K.. T.
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OTAZKY A ODPOVEDI
Beneš a Francie.
Pane redaktore!
Jednou ze stále se vracejících výtek proti dru Benešovi jest,
že nás uvedl svou politikou do úplného podrucí l'rancie. Že nedcláme nic jiného než francouzského hlídace na východe. Nemohli byste tomu vcnovat nckolik slov?
V úcte

dr. K.

*
»l'rancouzská politika« dra Beneše jest jedna z nejstarších,
ale nejméne úctyhodných frází, které se kolportují po domácích
luzích. Je zrejme ncmeckého puvodu a tím docela vysvct~itelná.
Nikdo lSenepodiví, že Ncmci také u nás soudili v dobe poválecné psychosy, že Ceskoslovensko má jediný smysl v hlídání Nemecka. Odtud byl již jenom krok k titulu žandarma Francie.
Zvláštc za kampanc saarské pricítal se nám úkol vpadr.outi do
Nemecka pri nejmenší príležitosti. Ale ve skutecnosti byly to
vše jen plody podráždené fantasie. Práve VUCI Poincaréovi
osvedcila naše zahranicní politika nejvetší samostatnost, a ve
smlouve o vánocích 1923 uzavrené dovedl dr. Beneš formulovati
naše tradicní spojenectví zptlsobem, v nemž není ani stín va·
salství a nejmenší tendence útocné. Pocátecní podezrení ozývající se v Ncmecku i v Anglii záhy umlkla, a dnes je náš pomer k velkému severnímu sOl1\sedu,jak obecne známo, tak dobrý, že by s ním každý jiný stát byl velmi spokojen. Francie
jest nám politicky ze všeCh velmocí arci nejbližší, ponevadž naše
zájmy jsou v tom základním totožné. To jsou predpoklady
každé politiky dané prírodou, dejinami, smery vývoje, na tom
žádný státník, nemuže nic menit, s tím musí pracovat. Jsme
odkázáni na soužití s Nemci, ale, aby to byl život svobodný,
nesmíme býti drceni nemeckou prevahou, potrebujeme protiváhy, kterou za daných okolností, poskytují jen l'rancouzové.
Ovšem na. druhé strane vrhali bychom se jako poštvaný pes
prímo pod kly divokého kance, kdybychom toužili po srážce
s Nemeckem. Znamenalo by podcenovat inteligenci dra Beneše,
kdybychom mu chteli pricítat podobné úmysly, a ttJ, pokud nám
známo, dosud ani jeho nejzaslepenejší neprátelé neucinili.

R. P.

Nemec]{ý monarchismus.
Pane redaktore!
Otázku o nemeckých pomcrech! Jev této zemi monarchismm
na úS,tupu? Je treba nemecký monarchismus stále ješte pokládat za evropské nebezpecí?

v

úctc

dr.

-ák.

*
Otázka, je-li monarchi\Smus v Ncmecku na ústupu, je rozhodn,e velmi odvážná a pri nejmenším predcasná. Spíš" bych
odpovídal na opácnou: je-li republikanismus na postupu a myslím, že pritakání by neznamenalo odsouzení monarchismu. Práve silná republikánská agitace a postupné uvedomování širokých obcanských vrstev stupnuje také monarchistickou bojovnost a nutí k organisacnímu semknuti. Hyperradikální a divoké
skupiny monarchistieko-nacionalistické, taková lidová strana svobody, Ludendorffiáni, Hitleriáni atd. ovšem hynou svou vlalStni
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~tomnost-",
zbrklostí, ale blok strany nacionální tím jen roste a stává se
solidnejší.
Jemecký východ (zemepisne)
a »lepší« vrstvy ne·
meckého
protestantského
mešfanstva
(spol~censky)
budou M
dobu dohlednou ješte vernými oporami monarchie.
Snad nejslibnejší
známkou postupující
promeny
je práve skutecnost,
že vedle socialistu a katolíku nyní stále širší kruhy výdelecne
cinného obcanstva prichizejí
na chut republikánské
samospráve
a civilnímu životu. Nebezpecí monarchistické
recidivy by mohlo
vzniknout
jen z evrop)3kého rozvratu,
bankrotu politiky smíru
R. P~
a obnovy a z návratu k válce.

Je nám tf'eba pragmatismu ~
Pane redaktore!
Dovolte mi malickost do rubriky Otázky a odpovedi.
Je naší filosofii a našemu životu vubec treba pragmatismu?
Nemyslím, že máte odpovídati jen Vy, pane redaktore, snad
mezi ctenári Prítomn06ti
budou interesenti.
V úcte

Andraško

Ruda.

Redaktor se pnzna:Ya, že je rád, zproštuje-li
ho povinnosti
odpovedet na tuto podle jeho rozumu nesnadnou otázku. Doufejme tedy, že se najde nejaký ctenár, který si smlsne. Upozornujeme Vás jen, že už Vaše otázka sama je už tak pragmatická, že to až zaráží. Cekali bychom, že se zeptáte: je pragmatismus správný nebo nesprávný? má pravdu nebo nemá pravdu?
Ptáte-li se: k cemu je nám potrebí pragmatisml.)? - je to ciste pragmatické pocínání. N ebot to znamená, že se ptáte: k cemu je nám treba verit tomu, že máme verit tomu, ceho je nám
treba? Cili prejete si, aby pragmatismus
byl potvrzen nebo vyvrácen samotnou methodou pragmatickou.

Co soudíme o
Velectený

pane redaktore,

dovolte mi laskave tento do>taz: Dne 8. kvetna t. r. konala se
v N ymburce verejná schuze strany živnostensko-'Obchodnickostredostavovské.
Mluvili na ní ministr železnic N aj man a poslanec Vávra. Prv); prohlásil, že zdražil režijní lístky železnicních zamestnancu
proto,
aby jejich ženy nejezdily do Prahy
dávat se ondulovati, druhý ve snaze svého kolegu pretrumfnouti
prohlásil, že se tak stalo z toho duvodu, a,by nejezdily do Prahy »zanášet'«. Mne by zajímal, velectený pane redaktore,
Váš
úsudek o ministru, který shledává tak vážné dthody pro opatrení, jež se dotýká statisÍcu státních zamcstnancu a jich rodin,
který na verejné schuzi projevuje takové názory o stavu, jehož
jest nejvyšším chefem. A co ríci o posbnci Vávrovi? O jeho
cynickém výroku, jímž uráží tisíce ustaraných matek? Co soudíte o takových ministrech a o takových poslancích?

H. V.

V úcte dokonalé

*
Pane, co to od nás žádáte?
štestí. Nerekneme nic.

Chtel

byste

nás privésti

do ne-

Salon odmítnutých.
Vážený
V orgánu
stati »Salon
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pane redaktore,

nár. soc. strany »Stráži na severu« cetl jsem ve
odmítnutých«
mezi jinými jmény též jméno J. S.

Machara jako prispívatele
týdeníku »Fronty«.
Nevíte
neco? Velice bych byl Vám po'Vdecen za odpoved.
Váš

o tom

R-ý.

*
Víme o tom tolik, že to není pravda.

NOVÉ

KNIHY

Prof. Dr. A. Syllaba: »Cestou k svobode«. Kniha má význam
práve v dny, ve které prišla. Jedná o osvob'Ozovací akci i o zjevech politických po dosaženi naší samostatnosti.
Pomer autoruv k Masarykovi
a ostatním
vudcum
odboje
zahranicního
i vnitrního je pomerem prímého muže proti prímým mužum.
Vydal ji v bibliofilské úprave F. Topic v Praze 1., Národní tr.
Ir. Cena kartonového
exempláre Kc 65'-, v polokožené vazbe
Kc 95'-.
Na rucním papíru Van Golderove (pouze 96 exem·
pláru) v celokožené vazbe Kc 220'-. Bylo vydáno celkem pouze
500 exempláru.
J. H olecek : Naši. II. díl. V této knize vidíme duši ceského
sedláka v postave Bartonova otce Kojana, a je to charakter ceského sedláka, na nejž protireformace
vypustila své nejjedovatejší strely. Ceny brož. Kc 45"-, váz. Kc 55'-.
Univ. prof. Dr. Josef Šusta: Rozmach wnperialisiických
sklodíl III.)
m! ve svetové politice. (Svetové politliky v 1. 18i1-1914
Svazek tento prináší predevzím
podrobný
obraz devadesátých
let, doby, v níž svetová polítika dosahuje vrcholného rozpetí a
kdy zároven dozrávají
imperialistické
sklony vudcích velmoci.
Hlavní snahou autorovo1u jest tu, aby názorne vyložil podstatu
tohoto moderního imperialismu
se vším hospodárským
i ideovým pozadím a osvetlil jeho odlišné rysy jak v Angli, Nemecku,
Francii 1 Rusku, tak i u mocí zámorských,
Japonska a Spojených státu amerických. Hromadící se sbírky nove publikovaných
duverných písemností rliplomatických umožnily pak, že úcinneji
než dríve bylo možno ve vylícení tohoto údobí svetové polítiky
oceniti také osobní podíl vudcích mužu, jako byli treba Vilém
II., Mikuláš II.; lord Salisbury, Chamberlain, CecH Rhodes,
hrabe \Vitte, Holstein, Biilow, Tirpitz, markýz Ito, Mac Kinley a jiní protagonisté
dejinného
dramatu,
v nemz již na
sklonku 19. vcku se pocal zadrhovati
uzel, který pak rozeda
válka 5vetová.

V koJUDr. Frant. Folák: Socirílni poMtika Ceskoslovenska.
misi »Cinu«. Stran Ii3, cena 24 Kc. Kniha dra Poláka je první
prací, která usiluje o soustavné kritické ocenení ceskoslovenské
zákonodárné
cinnosti sociálne-polítické,
a nacrtává linii socální
politiky, po níž šlo Ceskoslovensko od prevratu. Po stránce iniormativl1í poucuje kniha prehledne
o cs. zákonodárství
sociálne ·politickém,
a poslouží jako informativní
prírucka
každému, kdo se chce orientovat na tomto poli ze zájmu o sociální
rcstavellí delnictva a o pokrok sociální vubec.
naK desátému výroN bitvy 1t Zborova vydalo legionárské
kladatelstVÍ »Cin« v Praze aktovku
»J
ejich
lidská
tvár«
od
Job
sef a Kopty. II ra zachycuje scénu, která se odehrává na fronte
mezi ceskoslovenskými
legionári a ruskými vojáky tesne pred
zborovskou bitvou. Cena výtisku 5 Kc. - K informaci 0' zborovské bitve vydal Už dríve rovnež »Cin« spisek Jaroslava Papouška »Zborov«, ve kterém je dokumentární
vylícení všeho,
co predcházelO' Zborovu, zborovské vítezství samo, a jeho dusledky. Cena spisku o 104 stranách textu a šestnácti vyobrazeních 12 Kc.
J. S. Alachar:
Storcha-Mariena,

Na križovatkách.
Verše z let 1914-1926. Nákl.
Žižkov, Fibichova ul. 130i. Stran 180 za 28 Kc.

