
Tato vetšina - a co po ní ~

»0' náwrech a úsudcích konservativcll nepotrebuje ni·
kdo z pravice informací, tak jako nikdO' z levice nepo·tre
buje se ptát, 00 ,soudí o tom nebo O'nom levice. Jde tu
o tak zvaný so'uzvuk dušÍ.«

K aždý vidí, že dnešní vládní vetšina není' tou vetši-
nou, která volila Masaryka presidentem. Nekteré

oposicní listy z toho vyvozují, že vláda se má podeko
vat a udelat místo vláde, opírající se o t. zv. masary
kovskou vetšinu. Pan Viktor Dyk je zase jasnovidec
a veští, že »president se bude snažiti, aby ve vhodný
okamžik, dríve nebo pozdeji, vetšinu pracovní uvedl
v soulad s presidentskou«. Zdá se, že v kruzích kolem
p Dyka vllbec bují amatérství v telepatii. Jak známo
vylícil nedávno pan Borský, kterak cizina s nelibostí
spráskne ruce, bude-li Masaryk ješte jednou zvolen
presidentem. Vyslovil jsem presvedcení, že tento po
seti])!názor získal pan Borský po plllnoci v baru od
nejakého konservativního atašé s monoklem. Ale m)T

lil jsem se. Nebyl to atašé, byla to telepatie. Pan Bor
sk)' poucil mne ve »Fronte«, že

Souzvuk duší je krásná vec, ale obycejné informace
jsou spolehlivejší. Bohužel ani ted nemohu zcela od
ložit postavu atašé s monoklem. Každá duše je schop
na souzvuceti pouze s duší sobe rovnou, a tak opet se
dostáváme k tomu, že pan Borský obdržel své infor
mace od atašé v monoklu, byt i ne tou obvyklou ce
stou, že by mu to byl onen muž se sklíckem proste
rekl, nýbrž jinou, pro informace dosud krajne neob
vyJdou cestou, totiž souzvukem. Pokud se týká toho
videní na dálku, jež provozu je pan Dyk, nemuzeme
mu prikládat vetší cenu než sOUzvukllm pana Bor
ského.

Více dlužno zabÝvati se 0pOSICl11mnázorem, že
dnešní vetšina má odstoupit, jelikož nebyla jednotna
pri presidentské volbe. To je jeden z tech požadavkll,
které jsou pronášeny bez nadeje, že jich bude upo
.1echnuto. At ukáže nekdo vetšinu, která se tešila z to
ho, že má moc v rukou, avšak rázem se poslušne roz
padla, když jí nekdo rekl: dopustili jste se chyby, za
trest se zreknete moci! Theoretické úvahy se v politice
ješte nikdo nikdy nelekl. Jak už veci chodí, vzdá se
každý jen tenkrát moci, když už opravdu musí. Ta
kováhodina pro dnešní vetšinu ješte neuderila, a proto
podobné v)rzvy nic neplatí. Tolik po stránce praktické.
Po stránce theoretické pak nutno ríci, že se tu cást
oposice dopouští téže chyby, kterou velmi kacerovala
u cásti vetšiny. Kde bychom honem pro príklad našli
nejaký velmi špatný názor na presidentskou volbu?

Pravdepodobne u p. dra Kramáre. V skutku, vudce
národní demokracie napsal do »N árodních listu« toto:

»Všecky ohledy k hlave státu nemO'hou znamenati, že
by snemO'vní vetšina nemela pri každé nové volbe práva',
voliti presidentem toho, kdo by byl predstavitelem její
politiky. To je tradice, kterou bychom meli tvoriti, ale
ne pro jakousi imaginární stabilitu v osobe tvoriti \Stav
možnosti rozporu mezi presidentem a vetšinou.«

Neboli: lenošíme, ale vlastne meli bychom mít plné
ruce práce, nebot jest nám založiti slavnou a potrebnou
tradici stranického presidenta; protože jsme hloupí,
sháníme se po muži, který by trochu stál nad strana
mi; kdybychom byli chytrí, vybrali bychom si nekoho,
kdo by s radostí delal slameného panáka vetšine, a
v nemž by nebyla žádná jiná ctižádost; národ je blud
ná predstava, je jen vetšina a menšina. Není težko
oponovati v této veci nejvetšímu státníku našemu. Prij
meme-li zásadu, že president nemá býti nicím jiným
než predstavitelem vetšiny, vyplývá nám z toho docela
logicky další zásada, že president musí býti pokaždé
volen znovu, kdykoliv se zmení vetšina. Kdybychom
meli vyhovet p. dru Kramárovi, nesmelo by být v naší
ústave stanoveno, že president je volen na sedm let,
nýbrž musil by tam být paragraf toho znení, že pre
sident se volí pri každé zmene parlamentní majority a
je volen na dobu jejího trvání. Nebo, aby se stalo p.
drn Kramárovi po vuli jiným zpusobem, musila by
ústava obsahovat príkaz, že parlamentní vetšina je po
vinna trvat po celých sedm let, jako trvá presidentská
funkce. Jinak naprosto nelze zarucit tradici, kterou
prý máme zacít tvorit, podle níž by president byl vždy
exponentem vetšiny. Ustanovení, že »president se volí
na sedm let«, a »právo vetšiny, voliti presidentem to
ho, kdo by byl predstavitelem její politiky«, se spolu
naprosto nesnášejí. Dejme tomu, že by byla dnešní
vetšina vskutku zvolila svého presidenta. I lidé málo
prístupní poznání musí uznat, že sedmileté trvání této
vetšiny není nijak zaruceno; mohlo by se stát, že lu
dové strane neco prebehne pres žluc, nebo že by neme
ctí aktivisté pojednou chteli víc, než je ochota jim dát,
nebo že by si fašisté rázneji dupli na národní demo
kraty, a za ptU roku by bylo po vetšine. Co pak? Nová
vetšina by už nemela práva vetšiny predešlé a mela by
šest a pul roku trpet presidentem nekoho, kdo není
predstavitelem její politiky? Nebo by to mela trpet
jen pet ci ctyri roky? Nebo kdyby se snemovní vetšina
za sedm let zmenila sedmkrát, znamenalo by to sedm
presidentu? Je težko si predstavit, co pan dr. Kramár
tu má - mimo zlomyslnost vuci Masarykovi - na
mysli. Jak patrno, nehorázne se tu rozchází s ústa
vou. Musíme ríci, že se vyskytují státníci svedomitejší
a rozmyslnejší, než je tento nejvetší státník náš, který
dává kmitání a tetelení na nejvyšším míste prednost
pred stálostí. Dusledkem prání p. dra Kramáre jest,
že každá nová vetšina má udelat se starým presiden
tem to, co ve Francii udelal levý kartel s Milleran
dem: svrhnouti ho. Nemuže býti pochyb o tom,

AKITILop
Ferd. Peroutka:
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a zmení se v jinou, bl~ražena ve volbácnebo dohospodarí-li tím zrrts-6bem, jímž dohospo
darila stará koalice: že strany ji tvorící nebudou
se moci o nicem dohodnout. Pak teprve by prišla
chvíle pro oposici. Sociální demokraté si to uve·
domujÍ dobre, národní socialisté méne dobre, jak se
zdá. Vudcové této strany lámou si již nejakou dobu
hlavu otázkou: mimo vládu ci do vlády? Zásadovost
oposice je u této strany o urcité procento slabší než
u sociálních demokratu. Za dnešní situace sotva by
mohli národní socialisté míti ve vláde jinou posici
než posici prívešku u hodinek, což je sice posice deko
rativní, ale málo úcinná. Nesmíme zapomínat, jak se
rozpadla stará a vznikla nová vetšina: po volbách vy
daly obcanské strany heslo, že socialisté musí uznat
presun sil a že se musí uznat za slabší. Pan poslanec
StivÍn pred casem rekl s peknou otevreností, že to
celkem uznává za správné, a že kdyby byli zvítezili
sociální demokraté, nepocínali by si jinak. Pro socia
listy nejsou dnes lepŠÍ podmínky pro úcast ve vláde
než byly po volbách. Obcanské strany zase by žádaly,
aby bylo uznáno, že jsou pány v dome. Žádaly by to
patrne dnes dokonce ješte úsilovneji, nebot poznaly,
že mohou vládnout samy. Dokud budeme žít v du·
sledcÍch voleb z r. 1925 a dokud bJ-tde mezi stranami
vetšiny vládnout dnešní solidarita, byla by pro so
cialisty úcast ve vláde jen ložem trnovým. Je jisto, že
by nesnesli poníženého postavení, jež by jim bylo uchy
stáno. Je tedy bourení proti vláde zatím jen neurci·
tSTm pláním. Neprišel ješte den, kdy by mohla býti
nahražena. Snažme se pokud možno vždy videti veci
tak, jak jsou ve skutecnosti.

Na nynejší vetšine musí míti i oposice urcitý zá·
jem, nebot vetšina provádí dvojí úkol, velmi duležitý
pro tento stát: ucí emce a Slováky spolupráci. Ne
muže býti ani zájmem oposice, aby tento pokus do
padl žalostne. Nechceme, aby nemecké strany odešly
z koalice s pocitem, že pokus o ceskonemeckou spolu
práci se nezdaril. Odejdou-li, necht odejdou s vedo·
mím, že odcházejí na nejaký cas do docela normální
oposice, jako se to muže prihodit kterékoliv cesko
slovenské strane. Totéž platí i pro Slováky. Pro klid
ný vývoj v budoucnosti není ostatne bez významu, po
ucují-li práve krajní nacionalisté svými skutky lid, že
spolupráce s Nemci není nic strašlivého a že je treba
si na to navykat.

Mluvíme-li již o dnešní vetšine, chtel bych se zrní·
niti ješte o trech vecech: 1. nebojím se ríci, že zatím
se nesplnily všechny obavy, které byly spojeny s prí
chodem této koalice; mohlo to být daleko horší; 2. lz
predpokládat, že i socialisté jsou v skrytu srdce rádi
že tato koalice vykoná bez nich nekteré veci, kter'
musí býti vykonány. ale k nimž by socialisté z p
všechnSTch agitacních dLlVodu nebyli mohli dát sou
hlas; 3. v socialistickém tisku objevuje se tvrzenÍ. Ž

. v obecních volbách lid už odsuzuje koalici: nic jinéh
než sympatie pro pravdu nevelí mi ríci, že zatím
z takového lidového soudu nezjevuje nic; posice koa
líce zLlstávají v celku takové. jaké byly ve volbác
r. 1925: orientace lidu vyžádá si delší doby.

že úmysl ústavy je práve opacný: v osobe presidenta,
voleného na sedm let, má býti zajištena jakási stálost
proti strídání vetšin. President podle všech ústav na
svete je myšlen jako rreco jiného než pouhý straník
vetšiny; už podle velmi starých demokratických teorií
moc má býti pokud možno rozdelena mezi nekolik
orgánu. Pan dr. }{.ramár bere presidentskému úradu
všechen smysl.

Jinde jsme cetli jiný názor, t. zv. názor diplomati
cký: protože ted je všude v Evrope (až na nepatrné
výjimky) vláda pravice, je v našem zájmu, aby i u nás
byl presidentem representant pravice; svet se k vuli
nám nebude menit; »až budou rozhodujícími u vetšiny
velmocí mužové levice, bude zase zájmem i naším, aby
hlavou republiky byl representant levice«. Na první
pohled je zrejmo, že to napsal muž, který pevne doufá,
že ve svete levice hodne dlouho neprijde k slovu. Po
dle neho meli by naši vyslanci v cizine sedet pripraveni'
a pozorovat, co se deje; a až to zpozorují, mají žádat,
aby to u nás bylo verne opakováno. Máme být reprisou
parížských a londýnských premier. Kdyby v LondÝne
se dostal k moci Macdonald a v Paríži Herriot, meli
by naši vyslanci bežet na telegrafní úrad a poslat domu
poselství: pro boha, volte rychle levého presidenta! A
kdyby potom se zase dostávali navrch Baldwin a Poin
caré, telegrafoval by nám náš diplomatickST sbor: rych
le sežei'íte nekoho pravého! A mohli bychom všude ve
svete hrde prohlašovat: my, pánové, máme tu cest,
nebýti nic sami o sobe; neobycejne nás teší být vaším
zrcadlem. '

Uvádím tyto názory, aby bylo zrejmo, že ty oposic
ní listy, které žádají, aby se vláda podekovala, pone··
vadž vetšina nebyla pri presidentské volbe jednotna,
dopouštejí se téže chyby, kterou tak dLtrazne kárají na
Kramárovi, Dykovi a ludácích: žádají, aby president
byl presidentem docasné vetšiny. Tu tedy se soucasne
žádá, aby president nebyl representantem vetšiny, i aby
jím byl. Nebot nechceme-li strpet, aby u vlády byla
jiná vetšina než ta, která volila presidenta, zase jen
deláme to, co Kramár, který také nechce jiného pre
sidenta než presidenta vetšiny. Ríkali-li jsme, že pre
sident nemá co delat s docasnou vetšinou, nemáme
práva žádat, aby se vetšina rychle rozešla, mela-Ii na
osobu presidenta rozdílné názory.

Nedovedu si ostatne predstavit, jaký 'cíl je za tímto
usilováním o pád vlády. Lze predpokládat, že je to
pouze slovní usilování. Chceme-Ii porazit nejakou vla
du, musíme mít presný plán, cím ji nahradit. Sociální
demokraté, kterí žádají demisi vlády pro nejednotnost
ve volbe presidentské, sami opaku jí pri každé' príleži
tosti, že nejsou ochotni jít do vlády. Nemužeme ríci, že
by melo mnoho smyslu nutit vládu k odchodu, ale ne
dávat .se k disposici, aby mohla být utvorena vláda
nová.,

Také tehdy, jsme-li v oposici, máme si práti, aby
v cele státu byla porádná vláda, nikoliv zmatek. A to
i když ona vláda neodpovídá zcela našim práním. Je
treba držet se toho, co jménem ustupující sociální de
mokracie rekl dr. Meissner: lepší je špatná majorita
než žádná. Volá-li dnes oposice na vládu: odstup! 
je to slupka bez jádra. Není za tím voláním nic po
sitivnejšího než dráždenÍ. Oposice si musí bS,t vedoma,
že úcast na vláde si nevylamentuje ani nevydisputuje.
Muže si ji jen vybojovat. Tato vetšina odstoupí
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Smetana na to odpovedel v »N árodních listech«(!):
».... Podezríváte muj národní cit. Myslím, pane refe

_ rente, že by náš svet dlouho neváhal s rozsudkem, kdo
z nás dvou se již osvedcil, Vy.anebo já? K jaké národno-

»presvedcení, že pod Vaším (t. j. Smetanovým) pusobením
dopracuje se naše opera ješte nejdríve slovanského, resp.
ceského rázu. Trpela-li pevnost tohoto presvedcení Vaším
odporem proti ruským a polským skladatelum, byla-Ii pak
dále ješte citliveji IVrušena Vaším Daliborem, jemuž by
už nejlépe slúselo jméno Dalibor Wagner, tož jí hrozí
nyní úplným již znicením a po delší cas pozorovati lze:
jak se totiž krok za krokem spojením rozmanitých fak-

. toru k tomu pracuje, aby se naše opera stala služkou Va
šich osobních zájmu.«

tvrdil dokumentárne, nebot cást téže pražské ulice
která po prevratu Masarykovi cinila ovace dnes je fa~
šistická. '.. .

Dav rozumí dríve typu než jednotlivinám. Také Má~
saryk rýsoval se v myslích poprevratového studentstva
~ejprve jak~ osobnost. A to osobnost politická. S jeho
Jmer:~m sp~Jovala se pre?stava politické cinnosti v opak.
k necmnostI. K tomu prtstupovala predstava urcité me
tody politické: poznat jádro toho, co jest, a na tom
stavet dál podle promyšleného programu. Tedy Masa
ryk jako individualita, která dala politickou - víc, ži
votní metodu a byla príkladem živelného vztahu k ve
r:jným událostem. Nenechat »život jít kolem«, ale do
neho prudce, byt ne slepe.

Šlo se do Masarykových knih, do knih o nem a proti
nemu, shánelo se staré »Atheneum«, »Naše Doba«,
»Cas<c Doba národní revoluce upoutala zájem prede
vším na Masarykuv pomer k ceskému životu. »Ceská
otázka« - - Ctitelé historického l'art pour l'artismu
byli touto Masarykovou knihou velmi rozcíleni. Str ho
vala je, chtela presvedcovat - než prece »Pekar mel
pravdu!« Znám kolegu, který si dal práci s tlustým, na
mnoha arších psaným vyvrácením Masarykovy »Ceské
otázky«, aby dokázal, že smysl ceských dejin není ná
boženský, nýbrž mravní, a to stejne reformacne mravní
jako katolicky mravní a jako bezverecky mravní. Nejzá
važnejší z tehdejších debat a pochybností o '»Ceské
otázce« zdá se mi otázka: je to kniha historická a lze
jí tudíž jakožto historii vytýkat neúplnost a jedno
stranné generalisace, anebo je to kniha buditelská, která
z historie jen vybírá myšlenky a hnutí, v jejichž tra
dici lze v prítomnosti delat politiku? Debatovalo se:
Co je historie? Politika minulých dob. Kdo má na po
litiku 20. století objektivní názor? Není. to s tím ob
jektivním chápáním minulosti tak nejak stejne?

Masaryk prý se za války dukladne zmenil. Dríve byl
proti ceskému státnímu právu. Jeho zahranicní akce
byla prý doznáním omylu a pokání'm. O tento prohlém
z Masaryka studenti hádali se snad nejkrvaveji. Prv
ním objevem na tomto poli bylo, že nekterí ceští lidé,
o jejichž cešství nebylo mezi studentstvem ani jinde po
chyby, dostávali kdysi od urcité cásti ceské verejnosti
z vlastenectví nikoli 'jednicku, nýbrž dvojky i známky
horší. Nalezena hned prvním zabráním rada takových:
Mácha, Havlícek, Smetana, Vrchlický. Muzikanti pri
nesli z Hostinského polemiky Pivoda-Smetana z let 70.
minulého století. K pochopení ukázku z Pivodova clán
ku proti Smetanove opere »Daliboru«: Pivoda vy
kládá, že sdílel

Zjištení, že to byla rakouská policie, jež psala takto
o Masarykovi, prineslo první tušení o závažnosti Ma
sarykovy zahranicní cinnosti. V druhé polovine roku
1918 prišel pak již aspon v ,hlavních rysech vecný ná
zor na vudcí postavení a práci T. G. Masaryka v za
hranicní revoluci. V periode prevratu vzniká konecne
zájem o Masaryka jako osobnost, pusobivší v ceském
verejném živote i pred válkou. Tehdy rojily se o Masa
rykovi životopisné brožurky. Myslím, že 90 procent
tehdejšího studentstva stredoškolského teprve z techto
brožurek se dovedelo, že Masaryk se vyskytoval v ces
kém verejném živote už pred válkou. Zacalo se mezi
studenty mluvit o Švihove a Hilsnerove procesu, o ru
kopisném boji, byly zkonstatovány titulky Masaryko
vých knih. Centrem zájmu byla »Ceská otázka« a jiné
Masarykovy spisy, týkající se jeho pojetí ceských de
jin. Byla pretrásána kapitola Masaryk a socialism. Slo
vem, studenti zacli Masaryka hledati, císti a poznávati.
Jak, k jakým stanoviskum docházeli - tomu budiž ve-
nován tento clánek. '

Jakýmsi prvním poprevratovým dojmem z Masaryka
yla úcta k velikému cloveku a uprímne myšlená patri
tická vdecnost. Vždyt to byla doba nadšeného priví

tání Masaryka z prosince 1918. Kde nenásledovala za
'roto nadšením cesta k pochopení celé Masarykovy ži
otní práce, nemelo valné ceny. Pozdejší vývoj to po-

o studentech, kterí hledali
Masaryka ..

(S t ude n t s k á k o n f e s se.)

Co pí~i, vztahuje se na studentskou generaci, která
y~~cala v~ímat polihku za svetové války a kterou

28. nJen zastihl na strední škole približne od tercie výš.
Negeneralisuji neoprávnene, reknu-li, že tito studenti
a ;tudentk!', ve?el~ a~ .~o prevtatu o Masarykov.i velmi
malo - s ndkyml vYJlmkami synku a dcer z nekterých
tak zvaných realistick)Tch rodin. Není v tom nic záhad
n~ho.)<;le o lidi, kterí ješte v dobe Švihova procesu byli
detml, Jež se ovšem o verejné události nestaraly. Na
rakouský~h ško!~ch za svetové války Masaryk, jak zná- .
mo, .mus1t z cI.tanek. Jeho spisy byly odstraneny
zyk?lhoven, z k111hkupeckého trhu zmizely rovnež; byly
ve,ts~n?u také r<:,zebrány. Za svetové války širší verejné
mme111- aspon do roku 1917 - o akci Cechu za hra
nicemi vedelo pramálo. Je pri rozeno, že »duverné zprá
vy z bezpecných pramenLI« se detem neríkaly. Rok 1917
byl rokem otevrení parlamentu a predevším interpelace
poslancu Tobolky, Stanka a soudr. o »chování se vlád
ních kruhu k ceskému národu za války«. Interpelace
~yšla hned také knižne. Mimo jiné byly interpelovány
Jako doklad persekuce ceského tisku clánky, které »byly
dodávány listum c. k. policejním reditelstvím a musily
.být otišteny bez udání pramene, aby vzbudily dojem, že
jsou osobním projevem príslušné redakce«. Interpelace
shrnula práve clánky, které odsuzovaly akci Cechu za
hranicemi a predevším Masaryka. Cituji z nich :

»Pan Masaryk a soudruzi pozbyli' navždy práva zváti se
syny ceského národa. Strojili svému národu úklady, avšak
nebezpecí"na štestí bylo odvráceno. S Masarykem a jinými
agenty ctyrdohody nemá a nenlužc mít ceský národ nic
spolecného.«



I'

tlítomnost...

sti Vy se vlastne hlásíte, neví se doposud. I muj »Dalibof«
jest prý dukazem, jak malým jsem národovcem. - Žva
tláte ncco o Wagnerismu, aniž víte, co to jest.«

Roku 1873 adresoval Pivoda Smetanovi tuto po
mámku:

»Vaše vlldcovství prestalo býti již dávno tím necím,
z ceho naší opere vykvete zdraví a zvelebení.«

Podobne byl nalezen spor' Havlícek-Tyl. Tím jsme
si odpovídali na nacionalistické útoky proti Masary
kovi: je, jak bylo.

A ješte dovolte jeden citát! Je nejnázornejší proste
ríci bez dlouhých rozboru, co zaujalo. Je to z clánku
»Mládež« z pera ceského národohospodáre elra Albína
Bráfa, jak jsme jej nalezli v Bráfových »Li tech politi
ckého kC}círe« z roku 1902. Bráf píše:

»V jedné skupinc ceského tisku opakují se obcas stesky
na náš ceský dorost, že cás,ti jeho ztratila cit a vre
lost národní ... Namíreny bývají výtky ty krome sociální
demokracie hlavne proti jistým stranám studentským a
jejich více méne známým inspirátorum.

Kdyby ty zvesti a žaloby mely duvodný podklad, bylo
by to žalné ...

- - Že by urcitý názor o pravosti rukopisu nebo o stát
ním práve byl již projevem nevlastenedví, snad prece už
nikdo nebude tvrditi. Pak by byl mnohý nevlasteneckým,
kdo obohatil naše písemnictví vzácnými plody, a sám Pa
lacký byl by pochybným vlastencem, nebot byly casy, kde
jeho politický náror o státním právu s naším pozdejším
se nesrovnával. - - Merme »vlastenectví« ne dle horu
jících slov a nesoudné, v úzké obzory zakleté samolibosti
- nýbrž dle práce. A nelekejme se každého slova namí
reného proti starému pojmu »vlastenectví« a jeho obsahu.
Nacionalismus ceský neochabuje ani dost málo, on se je
nom, byf sem tam po cestickách krivolakých, prohlubuje. A
.tak mocný je ten proud, že v samé sociální demokracii,
tom strašidle mezinárodnosti, nalézá požadavek rovnopráv
nosti národní a výchovy školské na základe národního ja
zyka vrelé tlumocníky, i v samých programech; její orga
nisace v rámci celku se provádí na základech národnost
ních a když v nedávných dnech se v našem politickém tá
hore rozpoutal spor o formuli jazykového práva, nejvetší
a nejdukladnejší jeho rozbor prinesl ve smeru nezávadne
ceském - politický deník sociální demokracie! To nejsou
znamení úpadku!«

Resumé všeho toho u studentstva bylo poznání nejen
prázdnoty, ale i vážného nebezpecí vlasteneckých slov
pro vlastenecká. slova bez pracovní náplne, bez my
šlenek. Hned po prevratu vetšina pocala pokládat tento
problém za odbytou vec. Konstatuji však, že pri prv
ním ohledání Masaryka jevily se nekterým vášnivejším
nacionálum na nem všeliké stíny. Poukazovali, že na
pr. Karel Kramár byl vuci Rakousku »protivník ne
kompromisní«; že jeho obhajovací reci, »když mel být
za války povešen« (Kramár se tu staví za Rakousko
slovy podobnými jako o nekolik let dríve Dr. Šmeral),
nelze brát za bernou minci; atd. Tito ustupovali však
od svého názoru, když druzí jim nalézali v Kramárove
»Rakouské zahranicní politice v XIX. století« v Laich
trove sborníku takováto slova: »Rakousko nemusí se
báti o sebe - je evropskou, ba svetovou nutností«,
nebo: »J sme v Rakousku silnejšími než mohli bychom
býti v kterémkoli druhém státe.«

Záver dojmu a úvah našich studentu o predválecné
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ceské politice byl, že pred prevratem ceští politikové
stál} programove vesmes na piide Rakouska, i když si
je predstavovali jinak než Vídell, i když nekterý z nich
(Kramár rovnež) ocitoval obcas Palackého »Byli jsme
pred Rakouskem a budeme i po nem«. Studentské hla
vy usoudily po prevratu, že tato predválecná ceská po
litika byla dobrá, a že kacerovat pro ni kohokoli z ra
kušáctví jest nemístné. Zmenil se tedy Masaryk za
války? Zmenili jsme se všichni a zvlášt mládež c h tel a
se zmeniti. Proc na pr., když se delala stredoškolská
samospráva, bojovalo se o Akademický dum a zarizovalo
jej, bylo až nadužíváno jména Masarykova? Masaryk
byl student?tvu typem republikána. Typem cloveka.
který po zúctování s Rakouskem byl brán za vzor, jak
a kudy, aby z Ceskoslovenska neudelali jeho obcané
cervenobílé Rakousko, jak znel tehdejší termín. Jeden
z nás vystihl tuto náladu nedávno tištenou notickou:
»Když byl prevrat, mysleli jsme, že je nutno také se
skutecne prevrátit«. Poznamenávám, že tato student
ská nálada nebyla ukojena. Konkrétne sem patrí nepro'
vedení rozluky církve od státu, zrízení dvou komor
Národního Shromáždení, ceskosl. tiskové právo, neza
vedení milice, Prugelpatent. Neváhám ríci, že v ne
splnení techto tužeb jest hledati cestu rady studentu ke
komunismu. Nehájím mentality techto studentll, když
už se stali »ortodoxními« komunisty, nehájím zejména
myšlenkové chudoby, kterou roznášeli špatní apošto
lové Jirího W olkera. Že však mnohé dobré zrno tehdej
ší studentské nálady nebylo zachyceno - rekneme ce
skoslovensky - toho vinou byl predevším nedostatek
vedení studentského. Je to v jisté souvislosti s tím, že
Masaryk president již z technických duvodll po prevra
tu vudcem studentstva dobre býti nemohl. Tušilo se to
tiž, že práve Masaryk byl by kvalifikován, aby byl tím
tc vudcem. Sem patrí studentská politická kréda a la:
nejsem u žádné strany, ale kdyby existovala stará reali
stická, byl bych jejím stoupencem, - sem patrí to, co
bych nejlépe nazval komunistickým zoufalstvím. Jeden
detail: studenti hledající ceské a do ceštiny preložené
vedecké prameny v oboru filosofie, náboženství, so
ciologie, národního hospodárství, kulturních dejin, po
litiky: co vydával za Masarykovy éry Laichtr a Pelel
a co kdo takového vydává po prevratu? Tento ruch 
být na kulturní svetové výši a ne približne deset let za
zahranicní vedou - to vše bylo studentstvem spojo
váno s Masarykem, štikou ceského verejného života.

N a tomto míste zdá se mi vhodné uvésti nekolik stu
dentských názoru o Masarykove »Otázce sociální«.
Kniha získávala ctenáre jasností. Bylo až komické, jak
i komunisté odkládali Marxe pro težký styl a brali po
ucení o marxismu z Masaryka. Vždyt výklad, co jest
historický materialism, se u Masaryka tak dobre cte.
Konec konetl však prece byl této knize souhlas ode
pren, pokud v ní chtel nekdo videt definitivní vyvrá
cení Marxe. Mnohým se protivilo, že i rada dospelých
inteligentu, jichž si studenti vážili, znali Marxe pouze
z Masaryka. Nekolik nás upozornovalo, že Albín Bráf
byl hlubším znakem Marxe. Nicméne proti útokum
ignorantu, kterí v »Sociální otázce« nevideli než »zaná
šení socialistického jedu do Cech«, obrana byla svorná:
Masaryk byl první, který u nás zacal vedle Bráfa ve
decky vykládat a pracovat v socialismu. Seznámil
s Marxem; ukázal Marxovým nadšenetlm, že nelze
Marxe nekriticky prijímati, ukázal však také zejména



socialistum, že nelze Marxe nekriticky odmítati. Tu-
ní ríkalo, že tudy se chodí z království ceského do
eta a do Ceskoslovenské republiky. Konecne pripomí

ám, že náleží k bon tonu každé studentské generace
rát své ucitele nikoli do slova ..Že je to postup snesitel
Ý i v celonárodním merítku, toho dokladem je jak po
er - dovolte škatulku - peroutkovské generace li
ralistické vuci Masarykovi antiliberálovi, tak pome.r
zdejší generace »socialistické« k Masarykovi, socia

ism nemilosrdne kritisujícímu.

Když byla uverejnena »Nová Evropa« a když vyšla
Svetová revoluce«, byly analysovány zbrane, kterých
asaryk v úsilí' o ceskoslovenskou státní samostatnost

tlžíval. Imponovala vecnost Masarykovy propagace, na
r. odmítnutí úzké koncepce, že svetová válka je boj
lovanu s Germány. Zaujala výtka marxismu, že ne

pochopil problému národnosti. Imponovalo Masary
kovo stanovisko k válecnému vystoupení desertovav
Yíchrakousk)Tch vojínu Cechu a Slováku proti ústred
ním mocnostem: bojovat, ale neprolévat hríšne a neod

vedne ceskou krev pro hazardní vavríny v nejakém
dobrodružství, s nímž úsilí o ceskoslovenskou státní
samostatnost nemelo co delat. O »Svetovou revoluci«
se studenti hodne nahádali. Jako resumé vyzdvihuji
asi tolik: »Svetová revoluce« jsou Masarykovy pa.meti
a Masarykuv presidentský program. Ne víc, ale také ne
méne. I ti z debatéru, kterí polemisovali na pr. proti
Masarykove hodnocení nemectví, i ti nalézali v »Sve
tové revoluci« »svoje« stránky, »sakra ohromné«: týká
e to zejména záverecných kapitol. že zájmem Cesko

slovenské republiky, nejen »po masarykovsku« odu
vodneným, ale i jak my byli zvyklí, ryze utilitaristicky,
jest lidství, svetovost a nikoli l'art pour l'artistický na
cionalism, za tím se stálo a stojí a pokládá za nejlepší
- nacionalism Cechoslováka. Cizí zustávalo vetšine ve
»Svetové revoluci« jako v drívejších Masarykových
spisech náboženské založení T. G. Masaryka.

K náležitému pochopení pomeru našich studentu
k Masarykovi jakožto presidentovi je nutno znáti jed
no: oposicního ducha mládí, které prošlo nad to ješte
školou rakouské iloyality k všemu oficielnímu. Proto
byli studenti po prevratu k chválám pana presidenta
reservovane. Pamatuji se z jedné studentské oslavné
reci k 28. ríjnu, tuším 1920, na tato záverecná slova:
»Tem, kterí pracovali za csl. samostatnost, nedeku
jeme. Jim stací jiste vedomí plne vykonané vlastenecké
povinnosti.« Mnohé mrzelo slovo »tatícek«. Reservo
vané srdce.. získalo však rázem opet Masarykovo gesto
vi'tci Práškovi a Masarykova poselství. Z Masaryko
vých úst stávala se studentstvu teprve prijatelnou zá
sada konsolidace a stabilisace ceskoslovenských po
meru. Bylo pripušteno, že je možno, aby konsolidace
nebyla zároven reakcí, a aby tomu tak bylo skutecne,
že jest nutno býti ceskoslovensky konstruktivními lid
mi; tím bylo lze rozumeti pouze práci - ne pouhá
vlastenecká slova. Závažné jest, že studenti, kterí vyšli
hledat Masaryka do Masarykových predválecných
knih, nalézají Masaryka dnes v Masarykovi presiden
tovi. Není náhodné, že rada jich prišla k tomuto ná
zoru teprve, když meli príležitost sledovati Ceskoslo
vensko - byt i jen nekolik nedel - z ciziny. Masaryka
v presidentovi nalézají - a to je zmena ncjprítom
nejší, která zasluhuje všimnutí - pri tretím Masary
kove volení a zvolení za presidenta i ti, kterí byli

ochotni ješte pred 3, 4 lety prejít pres neho a hlavne
mimo nej, protože se jim nezdál býti ve státe, jehož
byl hlavou, dostatecne jednostranným oposicníkem.
Teprve dnes z príkladu Masarykova svítá, že proti so
ciální a kulturní reakci a zaostalosti revolucí nejúcin
nejší jest positivní práce; nemluvit, delat.

Stylisovaný delník.
Byly doby, kdy Karel Vanek psával do »Vecerníku

Rudého Práva« své »Strepinky«. Psal je zostra :l
lidove. Komunisté se na jeho veci tešili; býval zván n:l
venkov, na posvícení, na zabijacky, domlouval se se
ctenárkami a ctenári. Mel tehdy hodne zásluhy na roz
šírení »Vecerníku Rudého Práva«. Prišel však komu
nistický intelektuál Pollak a soudil Vankovy stre
piny. Meril je Marxem, thesemi III. Internacionály a
našel, že v nich není nic trídního, ale levná, buržoasní
sentimentalita. Slovo dalo slovo a Vanek prestal psát.
Vyložil tehdy ješte, jak divne se dívají komunistictí
intelektuálové z politbyro, orgbyro, z kaváren, redakcí
na delníka z továren; vyložil, že si stylisují delníka, že
si jej vytvárejí k podobe své, že z nej delají neživotnou
figuru, která se mátožne potácí mezi všemi temi vý
zvami, které den ze dne otiskuje »Rudé Právo«. Vylo
žil, že delník je z masa a z krve, že žije, cítí, má svoje
sklony, starosti, záliby dobré a špatné. Zdálo by se,
že uvádel tehdy samozrejmosti. Ale práve pro komuni
stické intelektuály - ci spíše polointelektuály - z ve
dení komunistické strany nebylo a není to samozrej
mostí. Jsou presvedceni, že jejich delník jest jakýsi
stroj, který mechanicky reaguje na všechny ty výzvy
naší komunistické strany, Kominterny, Rudé Odboro
vé internacionály atd., že to není clovek, který jí, pije,
baví se i nadává, dre se i rád si odpocine, že to jest
cloyek tvrdý, ale také se sklony být krehký atd .. Jejich
delník nemá dle jejich názoru mít jiné zájmy a jiné
starosti, než neustále volat: ruce pryc od Cíny! Pryc
s kapitalismem v Anglii a Porurí! Osvobodte kolo
niální národy! atd ..

Po delší dobe zase Vanek promluvil. Zcela jinak, než
strepinkou v »Rudém Právu«. Promluvil plakáty na
pražských ulicích, kde cte ostré levity politbyru. Není
sám. Zacal to Skála na pražské radnici, zacala to bun
ka, která se postavila proti politbyru a za dr. Skál~,
zacal to spolu s dr. Bouckem. Jest zajímavo sledovah,
jak na to reaguje komunistická strana. Jest velmi po
dráždena. Zkazilo jí to dobrou náladu: zrovna se za
calo tisknout »Rudé Právo« v nové tiskárne, v tiskár
ne komunistické; tedy jakýsi svátek. Vanek zanáší
hodne disharmonie do této chvíle svátecní. Vedení
komunistické si proti Vankovi otiskuje dopisy svých
delnických dopisovatelu. Jeden takový dopisovatel píše
o tom, jak delníci cetli Vankuv plakát. Zaslechl, že je-

. den p'raví:
»Tak zase se vyskytl jeden, který by chtel zeslabit stra

nu. Proc, když neco vedel, proc to nerekl hned?«

Druhý byl hovornejší:

"Proc až ted, po roce, stav!· se do bojovné posy? Od
kud dostal na to prachy? Dnes v techto pomerech mus!me
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Richard Weiner (Paríž):

Je Francie ve svete na ústupn~
Dnes 27. kvetna je Lindbergh v Paríži pátý den; ne·pocÍtámet minulou nedeli, kterou prospal, vykonav
k veceru jedinou (a první) návštevu, u paní Nungesse·
rové-matky, návštevu to, z které jeho nesmírná parÍžská
popularita teprve vlastne vyprýštila. Bez ní byl by bý.
val Paríži jen slavným; s ní prirostl jí k srdci. Na pro
gramu dnešního dne je tuším, obed u ministra války,
slavnostní prijetí v Senátu a slavnostní predstavení
v jednom velkém divadle. Program pomerne chudý, ale
na svete všechno koncí, a k poradu panovnických poct,
jichž se mu za tech pet dní dostalo, težko ješte neco pri
dávat: Lindbergh byl prijat presidentem republiky a
predsedou vlády, všemi francouzskými maršálky; obed·
val m. j. u ministra zahranicních vecí, u ministra námor·
nictvÍ, u ministra války; poslanecká snemovna, senát
usporádaly na jeho pocest recepci, jakou porádaly na·
posledy presidentu Wilsonovi (jemuž se, pravda, dostalo
o trochu cti více: promluvil s recnište; ale Lindbers;h
není recníkem); radnice, která je na recepce méne skou
pá, prijala ho se stejným ceremoniálem jako dejme tomu
presidenta Masaryka; Cestnou legii pripjali mu hned
v pondelí; je majitelem velké zlaté medaile francouz·
ského leteckého klubu, mesta Paríže atd. Do tohoto »a
tak dále« spadá jedna položka nikoliv ledajaká: posed·
lost ulice, pro níž se Lindberghuv úsmev stal už popu
lárním, a která se hotoví nazvat po nem nejakou formu
klobouku, nejaký nový strih límce, a není pochyby, že
v nejedné továrne na sušenky opatrili si už formicky
s jeho jménem. O tom všem vyprávejí noviny na první
stránce i ješte dnes, totiž šestý den po jeho príletu, na
jehož míste bude postaven pomník. Kdo ví, jak jsou pa
rížské noviny na první stránku skoupé - trochu vetší
nehodu z departementu Seine, Seine-et-Oise a Seine-et
Marne nazývají katastrofou, ale katastrofy, sbehnuvšÍ se
mimo toto bezprostrední okolí, musejí si už hodne dát
záležet, aby nebyly pouhými »nehodami« - nemftže,
vida tuto vytrvalost, pochybovat: parížským massám
prirostl Lindbergh k srdci. A jestliže se snad - což ko
nec koncu není vylouceno - do projevu oficielních pri·
šoural posléze politický oportunismus, ulice o tom neví
nic; její zaujetí je nad veškeru pochybnost uprímné.

Prijetí, jehož se americkému letci dpstalo v Paríži ani
ne ctrnáct dní poté, kdy se pri podobných pokusech
ztratily stopy po dvou Francouzích, na mnohých stra
nách prekvapilo. Prekvapilo, protože nejde jaksi dost
dobre do rámce domnelé francouzské nedutklivosti, do·
mnelé francouzské temné tuchy, že ztrácí ve svete pri·
mát, do rámce sklonu slídit po konkurentech, ztencovat
jejich zásluhy anebO' se stavet jako by jich nebylo, ve
šet se krecovite na ruzná prebornictví francouzská (ne.
jen ve sportu), prehánet jejich význam, a s exponenty.
hájícími francouzské barvy byt v podnicích nevalne du·
ležitých, solidarisovat se zpusobem, který se jeví možná
trochu detinským ...

Priznávám, že tento dojem muže vskutku snadno
vzniknout. Vzniknout zejména tam, kde hlavním prame·
nem informacním o francouzském »ze dne na den« je

míti na zreteli hlavne jednotu strany a každý takový po
kus príkre odmítnout. Proc pak clovek, hrešící na svou,
do urcité míry neoprávnenou popularitu, se najednou za
jímá o Skálu? Skála se prece postavil otevrene proti stra
ne svým vystoupením na radnici, tak co s ním? Ten si
o to ríkal, tak co víc? «

Pochybujeme, že takto mluví delník. Tak asi mluví
stylisovaný, hodný delník komunistický. Machar jed
nou zaparodoval styl katolick~'ch povídek, kde vystu
puje hodný Fridolín a zlý DetEch. Fridolín mluvi
vždy uhlazene, vymydlené vety jako z úvodníku. Tak
také mluví Istylisovaný hodný komunistický delník.
Komunistický Fridolín potírá Detricha-Skálu a Vanka.
Tak také mluví figurky Haškovy, který dociluje casto
velkého úcinu tím, že jednoduchým lidem dává pro
mlouvati recí cistou, soustruhovanou, uhlazenou. I
kdyby komunistický delník potíral Vanka a Skálu, ji
ste by nemluvil tak, jako ten t o delník-Fridolín pred
plakátem, jak jeho rec byla zaznamenána v »R. P.«.
Tak delníci nemluví. Ani slovy, ani duchem slov. Mlu
ví drsneji, prímo, jadrne. Pochybujeme, že nekde na
ulici pred plakáty zastihl nekdo delníka-komunistu,
který promlouval o Vankovi a jeho pocinu slovy, jak
uvádí »Rudé Právo«.

»Rudé Právo« si delníka stylisuje. ení to živS' del
ník, ale z herbáre. Není to delník, který jde z vecera
z fabriky, ale jest to vzorný delník, který má modrou
halenu, poctive vypranou a hezky složenou, aby se hez
ky maloval, v ruce drží prapor, a z úst se mu linou
všelijaké prupovídky, na pr.: Ruce pryc od sovetského
Ruska ! Jeden francouzský romanopisec uvádel pri
psaní sv:)'ch románll na scénu tolik figurek, že si je
musil vystrihnouti, postaviti na stul, aby se v nich ne
popletl. Neco podobného mají v redakci Rudého Prá
va, v politbyro, orghyro atd. Mají tam na stole vystri
žené delníky, šacené dle poslední komunistické módÝ·
J sou to však figurky z papíru, postavy bez krve a bez

duše. I úsilí komunistické strany udržeti kontakt
s massou (hunkarení, delnické dopisovatelství, atd.)
zavání minulostí, neživotností, byrokratickou težko
pádností. Vzpomenme tu, jak komunistická strana pred
nejakou dobou podporovala jakési sociální básnictví.
Staci 10 (1'áti do nekolika rádek slova: továrna, rudý,
proletariát, komín, šachta, modrá halena, rudý prapor,
ohen atd., aby byla sociální básen pohromade. Komu
nistická strana operuje ve svém generálním štábu se
stylisovan:)'mi delníky. Jednou byl v celo komunistické
strany postaven delník, Havlín. Touto formalitou mela
býti akcentována del nic k o s t strany. Za nejakou
dobu chodil Havlín pro párky a pivo mužum z »Ru
dého Práva«. Jebylo ho již potrebí.

At již o strepinách Vankov:)rch soudí s'e jakkoli, jed
no mu nutno priznati: že znal duši delníka, že k nemu
mluvil. že delník jej cetl. Znal delníka, jak opravd!l
žije. Vedel, že je dobrý, ale že má i své vady. Nové vy
stoupení Vankovo jen pripomíná, že vedení komunisti,..
cké strany nezná delníky, jací jsou. Má pri tom štestí,
že i komunistické delnictvo neví, jaké jest vedení ko
munistické strany. Jinak by došlo k nepokoji ponekud
vetšímu, než vyvolaly Vankovy plakáty. Tím nenr re
ceno, že tento vnitrní neklid jednou neprijde. K. T.
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~tomnost...

elký parížský denní tisk, což, myslím, je prípadem nej
astejším. Není sporu: cte-li tam kdo komentáre k za
ranicním zájezdum ruzných parížských divadelních
polecností, k výkonum sportovním takové slecny Len
glenové, takového Bor'otry, kdysi také Carpentiera atd.,
odnese si dojem, že se Francouzové spokojují málem,
a nabyl zároven neodbytné jistoty, že komentáre ony
prehánejí také vecne, superlativu že užívají zpusobem
stejne naivním jako neodpovedným, že vydávají hracic
kárství za práce heraklovské. Kdo však žije v Paríži,
najde k temto premrštenostem rychle korektiv. Najde
jej na príklad hned v kabaretech. Kabaretní zpeváci pu
sobí jako kritikové denního tisku. Tak zvaný velký pa
rížský tisk (povšechne ranní), hlavní, trvám, informacní
zdroj také pro cizinu, je charakterisován tremi vecmi:
1. Informuje celkem objektivne, ale také povrchne a bez
barve, hojne a úsporne o velkých svetových událostech.
Výjimkou bývají zahranicní ankety, v nichž se rozpoz
návací francouzské scl1opnosti uplatrlUji zpusobem zcela
mimorádným. 2. Omeziv své výchovné poslání - delaje
nicménejako by mu na nem velmi záleželo - na udílení
rad praktických ci elegantneji receno: positivistických,
snaží se hoveti maloobcanskému ctenárstvu tím, že hoví
jeho predsudkum, zálibám i nechutím. 3. Jest úslužn1m
spolecenskj'rm pomahacem prumerných umeleckých a
intelektuálních velicin, které se práve následkem své
prumernosti zalíbily davu ctenárstva, a pasuje je na
velikány: provádí kult velikánu »pro chudé« a je v tom
nesmírne konservativní.

Nuže, modly denních raníku putují rovnou do kaba
retu, aby byly káceny. Káceny už v kabaretech! Jak
tev.rve ve vrstvách hlubších i vyšších ... !

Jednou jsem se pokusil v P'r í tom n o s t i ukázat,
jak falešným ukazatelem francouzské rodiny a vubec
francouzské spolecnosti je tak zvané bulvární divadlo,
pokládané v cizine za svedka... Stejne krivým sved
kem, pokud se tÝce intensity kulturního života a dušev
ních aspirací elity (nikoliv jen intelektuální a universit
nO,je velký denní tisk, náhodou bohužel rovnež jeden
ze svedku nejhovornejších a nejposlouchanejších. Sou
díc podle neho, francouzské modly opravdu jsou spíše
modlami bazarovými; ve skutecnosti mají rozmery vel
mi úctyhodné. Nejposlouchanejší svedek povídá toho
o dramatu francouzského života tak málo, že jako by
nt~íkal zhola nic. Neužívám slova drama marne. Nebot
vnikne-li se ponekud hloubeji, prijde se na zdánlivý pa
radox, paradox dramatický, který však je ve skutecno
sti svedectvím velké ctižádosti a zdravé ctižádosti. Cet
bou revuí, sledováním knižní tvorby, zejména však ob
cováním s lidmi objevíte predevším podivuhodné my
šlenkové bohatství, opravdovou džungli myšlenkové
kveteny, rozmanitost a smelost; vedle toho však sklon
k intelektuální sebetrýzni, který pokládám za velmi prí
znacný zejména pro francouzskou generaci poválecnou.
Dodám hned, že tato sebetrýzen nikterak nevylucuje se
bevedomí, jež na me nikterak nepusobí dojmem sebe
vedomí morbidního. Toto sebevedomí týká se mnohosti
a jakosti francouzského civilisacního príspevku; ona se
betrýzen naopak je z druhu »poznánÍ«. Ústí v oiázku: je
francouzský »systém«, systém myšlenkovJ'r .. systém tra
dicní, systém tvárný nadrazen systémum jiným ci jim
podrazen? nemýlili jsme se pokládajíce svou posici prí
lišdlouho za dostatecne vysokou, nestrnuli jsme, vidíme
stejne daleko jako jiní? - Jak mohlo k takovýmto otáz-

kám dojít jinak ne-li tím, že Francouzové nikoliv jen
zborili svou cínskou zed, která ostatne nikdy nebyla ne
prodyšnou, nJ'rbrž vyprovokovali bezohlednou - bez
ohlednou k sobe - konfrontaci s kulturami jiných ná
rodu. Všímavost vzrostla merou velikou; v této veci
však rovnež nezbývá mi než poukázat k necemu, co
jsem dovozoval už jindy, k clánku »Mají nás rádi?«
(v Prítomnosti), nechci-li opakovat, co jsem rekl tam;
leda že bych dodal nové doklady.

Pres ono mocné myšlenkové žilobití. které soucasnou
Francií proudí, pres zretelné príznaky obrody také ho
spodárské (obrat pocavší lonského léta, jenž není ume
lým, bude jako príznak francouzské vitality teprve oce
nen), pres originální sociální popudy, jež tu opet vzni
kají a stanou se - kdoví? - za nedlouho vývozním
artiklem, zdá se, že francouzský »vliv« je ve svete na
ústupu. Podle dejinných analogií je sotva pravdcpodob
no, že by prícinou toho byl úpadek zdejší životní inten
sity: povaze francouzských dejin odpovídá spíše jakýsi
synchronismus diplomaticko-politické prestyže se zrych
lením vnitrního národního života; ale vítezství, z jejichž
cinitelu nejvíce napadá síla a moc fysická - trebas ve
skutecnosti nebyla ci·nitelem hlavním, natož jediným -.
nevzbuzují sympatií, jakož starou zkušeností. A tak mám
couvnutí francouzské mravní a myšlenkové prestyže za
zjev prechodnÝ, protože vzniká nikoliv ze skutecného
úpadku myšlenky. nýbrž z reakce neutrálu, projevující
se vzdorem. Francouzové jsou si tohoto nerozhodného
váhání dobre vedomi. Co chvíli lze císti clánky nekteré
ho z ciziny se vrátivšího spisovatele, vedce, prednášece,
jenž konstatuje hned, že »V Americe platí v divadelním
svete Budapešt víc než Paríž«, '>VAmsterodamu že vi
díte za výklady všechny možné knihy krom francouz
ských. a když francouzské, tedy že je z nich hanba« atd.
- Paul Morand kdesi tvrdí, že Rumuni a Portugalci jsou
jedinými národy, »kterí nás mafí rádi k vuli nám samot
ným«, a ani tak vážný pán jako Paul Souday neprehlédl,
že v galvestonské souteži žens.ké krásy prišla Francouz
ka až pátá, ne-li dokonce osmá.

Upínají-li s druhé strany zraky všude tam, odkud by
snad mohla vzejít nová nadeje, myslím, že tak neciní ani
s vetším bolestínstvím, ani krecoviteji než jiní,

Príklad, jenž mi byl v té prícine nadllozen, je každým
zpusobem neplatný: V napetí, s nímž Francie sledovala
let Nungesseruv a Coliho, spatroval kdosi práve príznak
oné chorobné touhy po primátu. Ted, když ví, s jakým
deliriem prijal vítezství Lindberghovo národ tak mladý
a zdravý jako Americané, uzná snad sám, že hledeli-li
Francouzové tak napiate za Nungesserem, necinili tak
z nijaké morbidní ctižádosti: Nungesser a Coli byli konec
koncu prece jen první, kdo se o prelet oceánu pokusili,
a privítání Lindberghovo ukázalo, že se Francouzové
nepotrebují ucit u jiných, jak dustojne nosit smutek po
»neblahé odvaze« svých krajanu.

Z Paríže ostatne nesnadno rozpoznat, je-li ústup fran
couzského vlivu vskutku tak znacnÝ, jak se casto ríká,
a osobní zkušenosti ruzných divadelních autoru nemají
vždy prukazné platnosti, a to z té príciny, že to casto
bývají práve zkušeností lidí, o jejich representantivnosti
bývají presvedceni jen dva cinitelé: ten, kdo je vyslal
(bývá to nekteré ministerské »bureau«) a oni sami. 
Svrchu uvedený Paul Morand byl nedávno v Americe a
prinesl si odtamtud dojmy dost neocekávané. Myslím,
že je svedkem, jenž se umí dívat, a proto cituji:
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Ihtomno~

Jaroslav Kríženecký:

Látky života a smrti.
(Vitaminy.)

K dyž puvodne - dnes je tomu již témer dvacet let
- bylo raženo F a u k e m slovo »v i tam in y«,

jímž mely býti rozmnoženy jakési zvláštní látky, od
lišné od ostatních živin, ale nutné pro život stejne
jako bílkoviny, tuky, uhlohydráty, a minerální soli,
vyhlížela celá vec hodne záhadne, témer mysticky.
Nejvíce zaráželo, že techto látek, jak se ukázalo, není
zapotrebí v obvyklé dávce potravin více než nekolik ti
sícin gramu a snad i méne. Tím se podstatne odlišo
valy od ostatních živin. Nebot bylo zrejmo, že v ta
kovémto nepatrném množství nemohou sloužiti aní
jako zdroj energie, ani jako materiál pro výstavbu
nové živé hmoty. Jevily se spíše jako látky, jichž úkcr
lem je podnecovati svou pouhou prítomností životní
deje a vésti je ve správných kolejích, tedy jako jacísi
povzbuzovatelé a regulátori, bez nichž život upadá a
zaniká.

Dnes - po témer dvacetiletém badání - je již
mnoho o podstate vitaminu a zpusobu jejich pusobení

PRAcEAVIDA

na príklad Nemecko po Americe tak ochotne nápo
buje. Národní hospodárství je ovšem vecí, která je, .
se ríká, rízena zákony stejne neoblomnými jako js
zákony prírodní: Ale opravdu-li jsou tu vule a temper
ment ciniteli tak bezvýznamnými? Opravdu-li jsou v N
mecku horizontální a vertikální koncerny jen proto,
jich tam' »nemuže nebýt«, a scházejí-li ve Francii, pr
tože jich tam »být nemuže«? Nepokládám nikterak
vylouceno, že nenr-li jich (pres to, že jsou odborní sp
sovatelé, kterí k nim jako tnspirovaní proroci pudí), n
ní jich nikoliv jen z jakýchsi nevyzpytatelných zákon
nýbrž také trochu z vule lidí, kterí se vzpírají tomut
grandiosnímu dobrodružství, soudíce, že lze velmi dobr
ješte cekat a míti na mysli, že Francie je predevším ze
drobné spotreby.

Priznávám se, že se mi dost zamlouvá myšlenka,
jakoby i zde hrála úlohu ona imunita vuci svodum oká
zalosti. Nyní však už toto cizí pole rychle opouštím. Sta
nul jsem na nem jen na chvíli, protože jsem presvedce
že disposice francouzského tvurcího ducha jsou v techt
oborech zretelneii patrny než v oborech abstraktnejších
Nuže, lze-li v prumyslu, obchodu, penežnictví francouz
ských pozorovat jakousi prechodnou mrzutost, sklíceno
sti jiste není.

Kdosi vyslovil slovo supramacie. Jakým zpusobem prý
asi hodlá si Francie uchovat duchovou nápravu, jakou
mívala, a jež jí prý podle všeho pocíná unikat?

Na to bych odpovedel, že se Francouzum sny o nad
vláde dávno vykourily z hlavy, a to z prícin velmi pro
stých: bývala nejpocetnejším evropským národem, a
dávno jím už není. Nejde o nadvládu, nýbrž o sprave
dlivé hodnocení toho, cím prispívá. Tou chvílí, myslím,
je to podcenováno, a Francouzové, jejichž sebevedomí
nikterak nepotrebuje umelÝch povzbuzovacu, to nebérou
tragicky.

Je to prehnáno? Nedovedu ríci. Tolik však mohu po
tvrdit, že m~uví-li Francouzové o svém sklonku ocerno
vat sama sebe, není to jen pouhou frásí. Jedním z odvo
zených zpusobu, kterým se tento skloh projevuje, je je
jich dojemná až nedbalost o vnejší režii. Vím, že jednou
z vlastností, které se pokládají za francouzské vlastno
sti vrozené, národní, je práve opak: okázalost. Tento
omyl pošel myslím odtud, že se ftlrmalisn;lUs s okázalo
stí zamenuje. Formalismus však je toliko, dejme tomu
že prehnaná snaha dáti veci, at jakékoliv, vzhled úmer
ný její podstate. Ve vecech citových - v básnictví dei
me tomu - vede tento pud k tomu, že se cit vnucuje ve
výraz co nejméne rozevlátý, byt skvelý. Odtud, náš do
jem citové chudoby. Lze dokonce ríci, že' formalismus,
tak jak ho chápou oni, od okázalosti odvádí. My na prí
klad jsme nepomerne okázalejší Francouzu, o Nemcích
ani nemluvíc. Z tohoto rozdílu v postojích dá se na prí
klad vysvetlit nápadný rozdíl mezi divadlem naším a
zdejším. Francouzské propagacní nezdary zhusta lze

svésti práve na ono nedbání režie, presentace, a jedním
z kriklavých príkladu je mimo jiné nevšímavost, jakou
Evropa osvedcila vuci znovuzrízení zpustošeného území.
Celkem ví o nekolika skandálech dodávkových a v pri
znávání válecných škod.

Kdo však ví, že. systematictí, metodictí a presní Nem
ci, nicíce doly a továrny obsazených území, byli - jak
o tom svedcí oficielní jejich zápisy - presvedceni, že
»pánve jsou na léta odsouzeny k necinnosti«, že i»ztráty,
jichž utrpely závody metalurgické, jsou takové, že pod
nikum tem sotva bude lze at kdy opet zahájit výrobu,
at ji privést na bývalounosnost«, zatím co tytéž uhelné
pánve a závody pracovaly dve léta po podpisu versail
leské smlouvy zase už témer na plno a vyrábejí dnes víc
než pred válkou? Kdo ocenil jak náleží ony druhdy až
neuveritelné kousky provedené v obsazeném úzepí, úsi
lí a houževnatost, kterou to stálo, a kterou od války také
stály pacifikace Maroka a Syrie? Kdo ocenil jak náleží
ne zlepšení financní situace státu, nýbrž to, že se poda
rilo smíriti dva problémy, pokládané za protichudné, to
tiž vzestup státní renty, aniž tím citelne utrpely síly
výrobní, že se to zdarilo, aniž vznikla nezamestnanost
i jen približne taková jako v jiných státech, jež své fi
nance restaurovaly?

Ani francouzský rozmach prumyslový nevtírá se tak
jak odpovídá jeho stavu skutecnému, a kdoví, není-Ii to
tím, že zdejší industrie vzpírá se prijat formu onech spa
sitelných prý Koncernu vertikálních a horizontálních, jež

"Ve Spojených Státech je Francouz vídán radejr neŽ
kdekoliv jinde. Obycejne se mu tam nelíbí, a to je chyba.
Americký lid je na svete lidem tím nejs'rdecnejším, nej
pr.ostším, nejméne závistivým nejlépe vychovaným, ne'jvel
komyslnejším - - což ostatne nevylucuje jistou neústup
nost v jednání obchodním. V té veci nebére nás ostatne
vážne. Na útechu však si povezme, že intelektuální prestyž
Francie ne'jen je intaktní, nýbrž vzrustá; vyucování fran
couzšUne se od války všude šírí; americká elita ucí se
1927 francouzsky tak ja:k se lkidysi ucívala elita ruská; toi
iakoprírodní zákon: žádná intelektuálne vyspelá trídá ne
mu,jBese obejít bez francouzštiny, jediné t,o reci, v níž lze
jasne vtdet a myslit. V umeleckém New Yo'rku jsou panov
nicemi ulice La Boetie (parížská ulice, kde je nejvíce
obrazových závodu) a place Vend6me (nejvetší staro
žitnícil). Všechny dobré d~vadelní hry, všechny výz.namné
kn:rhy jsou okamžite prekládány ... «
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sneno. Podivný ráz techto látek již z mysli od
iku i neodborníku úplne zmizel; pojem vitaminu

til již svuj dríve trochu mystický ráz. A COhlav
0, poznání techto látek, trebaže pres ohromnou
ci je stále ješte velice neúplné, pokrocilo tak da
0, že pracuje se s nimi již prakticky; bohužel mu-
e ríci, že nekdy až príliš prakticky, díváme-li se
množství onech »vitaminových praeparátu«, které

posledních letech se vyrojily, a na zneužívání slova
'taminy« pri reklame ruzných požívatin, konserv atd.
K poznání vitaminu došlo se nekolika cestami. Byly
jednak zkušenosti, získané pri výžive konservami,
nak zkušenosti pri jednostranné potrave atp. Bylo

. tom· - jako casto pri velkých objevech - též hod
náhody, kterou ovšem dovedl zužitkovat dobrý mo

k. Tak na pr. na t. zv. B-vitamin, jehož nedostatek
usobuje t. zv. beri-beri, se prišlo tím, že v jakési ko
iální nemocnici byly slepice krmeny zbytky varené
pané rýže. Brzy se u nich objevily poruchy, podo-

jící se lidské beri-beri, a tu prišel G r i j n s na my
ku, že beri-beri je zpusobována nedostatkem látky,

lézající se ve slupkách rýže. Jelikož zároven
ukázalo, že takto lze tuto chorobu vyvolati i u zví

t. byla tím otevrena cesta pokusnému badánÍ.
Podle dnešního stavu badání rozeznáváme š e

t e rod r u h u v i tam i n 11.

I. Vitamin, jehož nedostatek zpusobuje zastavení
rustu u mladých organismu, dále zánetlivé onemoc

í rohovky ocní, které muže vésti až k oslepnutí,
konecne i podobné onemocnení kuže, vypadávání
lupu atp. Tento vitamin je oznacován jako vitamin
. Dríve se myslilo, že pri jeho nedostatku dochází
ž ke krivici (rachitis); novejší výzkumy však uká
ly, že vinu na vzniku této choroby - pokud vzn!ká
dostatkem vitaminu - nese nedostatek vitammu
ého.

2. Vitamin, jehož nedostatek vede k nervovým po
chám, které tvorí podstatu nemoci zvané beri-beri.
ato nemoc, domácí v krajinách, v nichž se obyva
Istvo živilo ci ješte živí témer výhradne loupanou
'ži, J!.ví se vedle jiných príznaku obrnou ~once~in,
ábnutlm a koncí smrtí. Podstatou jsou zánethvé
ruchy nervstva a porušení výživy. Tento vitamin
oznacován jako vitamin B.
3. Vitamin, jehož nedostatek vyvolává onemocnení
ámé dríve dobre pri dlouhých cestách námorních
lární výpravy), pri nichž potravou byly konservy:

rdeje (skorbut). Príznaky tohoto onemocnení jsou:
hablost, zdurení a krvácení dásní, krvácení v pod-
žním vazivu. Tento vitamin je nazýván vitaminem
tiskorbutickým a oznacován jako vitamin C.
4. Vitamin, jehož nedostatek pusobí brzdení vzrustu
pokles na váze u zvírat dospelých. Pusobí po této
ánce podobne jako vitamin A. Puvodne byl ztotož-
ván s vitaminem B, jemuž vedle uvedených úcinku
nervstvo byly pripisovány i tyto úcinky na vzrust a
snou váhu. Teprve noveji se ukázalo, že tyto úcin
lze oddeliti od úcinku na svalstvo a že tudíž vy-

ázejí od zvláštní látky odlišné od vitamiDu B. Tento
min je též nazýván vitaminem vzrustovým, ale

nacován jako vitamin D.
5. Vitamin, jehož nedostatek vede k neplodnosti a
tím zpusobem, že znemožnuje, aby brezí matky do
ily svuj plod: dochází bud k potratu a nebo odu-

mre1ý plod, je-li ješte malý, je vstrebán v tele mat
cine. Tento vitamin je oznacován jako vitamin E.

6. Vitamin, jehož nedostatek zpusobuje nedokonalé
vápenatení kostí u organismu mladých nebo vyplavo
vání solí z kostí u organismu dospelých. V prvém
prípade mluvíme o rachitis (krivice), ve druhém o mek
nutí kostí (osteomacie). Tento vitamin je nazýván vi
taminem antirachitickým a oznacován nekterými ba
dately též jako vita~in E.

Tímto rozeznáváním šesti druhu vitaminu jiste
není ješte vycerpána všechna mnohotvárnost a mnoho
druhost látek, které náleží pod pojem vitaminu. Již
dnes mnozí badatelé chtejí rozlišovati ješte nekteré
jiné druhy vitaminu, roztridující úcinky toho neb
onoho z tech, které jsme zde uvedli, na radu frakcí,
z nichž každá prý je zpusobována ruznými podskupi
nami vitaminu. Zejména švédský biochemik E u I e r
snaží se o takovéto škatulkování. Myslíme však, že
toto pocínání je ponekud predcasné a že bychom zde
chteli býti presnejšími a detailnejšími, než nám naše
skutecné vedomosti dovolují. U chemiku je konecne
takováto snaha pochopitelná; ale biolog, který zná
složitost a mnohotvárnost životního dejství, bude se
vždy brániti zavádet škatulkování tam, kde není si
ješte dosti jistý o podstate veci. .

A v tomto je práve velká bolest celého dosavadn~h?
ucení o vitaminech: že totiž pres obrovskou prac.l.
která na tomto poli byla již v posledr:íc~ rst~ ~ž .z?í!
letech vykonána, víme toho o podstate vltammu Jeste
vlastne nesmírne málo. .

Presne vzato, nejsme vlastne ani oprávneni. ~~uviti
o vitaminech jako o látkách, nebot dosud se Jeste ne
podarilo žádný z nich jako látku isolovati. Soudíme
o nich nouze z jejich úcinku ci vlastne z úcinku jejich
nedostatku a jen neprímo usuzujeme, že jde o látky.
Tím méne proto mužerpe vedet neco o tom, pokud
tyto látky jsou chemicky odlišné, pokud jsou sat?C?
statné atp., ci nejsou-li to jen jakési príves~y, na ŽIVI
nách vlastních zejména na tucích a bílkovmach nebo
snad dokonce' jen urcité formy techto živin. Známe
zatím jejich úcinky, ne však j~ samotn~ jak.o ht;;0t~;
Proto jiste je mnoho správnosti v tom, jak SI po.cmap
zejména badatelé americtí, kterí mluví místo o vItamI
nech pouze o f a I a t o rec h, ?azn~c~~íce tak. zrejm~,
že jde o neco, co známe pouzev jako ~ c I n ~ k, ~a~o. pu
sobivost. Na druhé strane ovsem pOjem vl'Íammu Jako
látek je prakticky konkretnejší, hn:at,atelnej~í ,a m~~ek
s ním lépe pracuje. Proto toto pOJeti se neJvlce vZllo,
je nejvhodnejší a proto se ho té~ dr~me. v ,

K rozlišování ruzných druhu vltammu se doslo take

tím, že se zjistilo ruzné jejich c,!I0vání v:uci :hemick~t;;
a fysikálním vlivum. Témer vsechny vltammy se mCI
vysokou teplotou: pri varení (rooO) nebo pri steri~svC?
vání, pecení atp. (r200 a více). Proto konservy vetsl
nou jsou bez vitaminu a.. um~lou p~ípravou potravy
se krme ochuzuje o SVOJI vltamlnovou. h~d
not u, jak mužeme nazývati souhrn obsahu ':.lt~mmvn
v urcité potrave. Také zásaditá reakc~ rozrus.uJe ?e
které vitaminy; kyseliny (slabé) naproti tom~ vI~amm!
ochranují. Tak na pr. uchování antiskorbutlckeho YI
taminu ve štáve citronové je vázáno na kyselost teto
štávy. Je-li tato nezmenena, snese tento vitamin na pr.
ozarování ultrafialovými paprsky; je-Ii však kyselost
štávy snížena, tu tento vitamin se vlivem ultra fialo-
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vých paprskll rozkládá. Podobne vitamin antiskorbu
tick)", a vitamin A. (VZrllstový) podléhají kyslíku, a
jsou-li vydány delší dobu vzduchu, jsou rušeny ;oky
slicováním. V mlécných konservách lze však antiskor
butický vitamin ochrániti cukrem, kter)"' ochranuje,
jak zjistili nekterí francouzští badatelé, tento vitamin
pred okyslicováním. Také vysušením se vitaminová
hodnota potravin snižuje, zejména jestliže vysušená
potrava pak ješte delší dobu leží na vzduchu. Proto su
šená zelenina je mnohem méne hodnotnejší než cer
stvá, a seno méne hodnotnejší než cerstvá tráva.

Celkem se jeví vitaminy jako znacne vratké. Vita
minová hodnota potravin je tudíž hodnotou lehce zme
nitelnou: všechny zpusoby, kterými upravujeme své
pokrmy, jako varení, pecení atp., vitaminovou hod
notu snižují; snižují ji ovšem i bežné konservacní
methody: jak sušení, tak sterilisování (príprava
konserv).

Vitaminová hodnota našich potravin je však snižo
vána jejich prípravou i jinak. Vitaminy nejsou ve
všech cástech potravin uloženy stejnomerne. Tak na
pr. v obilním zrnu jsou uloženy v obalech a v klícku.
Tyto soucásti však pri mletí nepricházejí do mouky.
nýbrž odpadají do otrub. Pri príprave hlazené r)"'že,
kdy ze zrnek odlupujeme obaly, odstranujeme z ní
veškeré vitaminy, nebot tyto jsou uloženy jen v oba
lech; zde má svoji prícinu zdomácnelý v)"'skyt beri-beri
v krajinách, kde hlavní a témer výlucnou potravou
h)"'vá hlazená rýže. Loupeme-li ovoce pri zavarování,
odstranujeme tak vitaminy dvojnásob: predne tím,
že odhazujeme slupky, v nichž jsou vitaminy v ovoci
nejvíce nahromadeny, a za druhé tím, že loupané ovo
ce sterilisujeme pri vysoké teplote.

Když byl seznán tento stav veci, vynorily se <:lve
otázky:

Predne, zda tím, že clovek je asi neodvolatelne od
kázán na dosavadní prípravu potravin, neohrožuje
sebe a své potomstvo. Neobjevily-li se poruchy dosud,
neznamená to, že by se nemohly pozvolným hroma
dením príciny (nedostatecná vitaminová hodnota po
travin) objeviti casem pozdeji. Možná že však mnohe
poruchy vyskytující se již dnes ve formách snížené
odolnosti atp., mají již jistou cást svých prícin v chu
dosti naší potravy na vitaminy. Toto nebezpecí by
vzrustajícím konsumem konserv pri racionalisaci do
mácnosti (Amerika) jen vzrllstalo. Není proto na case
starati se o nápravu?

Zadruhé: jak tuto nápravu provésti? To znamená
jednak problém, jak zmeniti úpravu potravin a jejich
konservování, aby vitaminová hodnota pri tom zll!'tala
zachována, jednak problém, jak dodati cloveku náhra
du v potrave znicených vitaminu.

Celkem lze ríci, že ni jakého n e bez pec í z nedo
statku- vitaminu není. Rozhodne ne takového, abychom
byli ohrožováni prímým vznikem avitaminos, jak na
zýváme nemoci, z nedostatku vitaminu vznikající. Ne
bot clovek vždy požívá ci vlastne muže požívati i dosti
potravin ve stavu syrovém (ovoce, zelenina, máslo a
jin.), které vždy mohou vyvážiti vitaminy ztracené pri
varení a pecení nebo konservování ostatních potravin.
Tím ovšem nemá býti receno, že máme ve své potrave
zajišteno op t i u m vitaminové hodnoty. Pouze není
dosahováno oné hranice, pod níž vzniká prímo chorob
nost a vyslovené avitaminosy. Treba však pocítati

346

s tím, že mezi touto hranicí a množstvím vitaminu
které umožnuje nejpríznivejší prubeh životních deju
mllže ležeti rozstup, v nemž podoptimální množství
vitaminu jenom jaksi brzdí životní deje. Bylo pred
casem správne poukázáno na to, že podoptimální vi
taminová hodnota potravy mlde b)",ti prícinou ruz-

.ných chorobných príznakll, jichž podstata byla dosud
neznámá a které se nezdály souviseti s výživou.

Proto starost o vitaminovou hodnotu naší potravy
není zbytecnou a otázka, jak ji vhodne doplnovati, že
dosti aktuální. K tomu pristupuje i to, že reaktivnost
jednotlivcu a jejich potreba vitaminu b)"'vají velice
rllzné; s cím jeden dobre vystací, druhému je málo.
Vedle toho v ruzných dobách života, jako v detství,
v tehotenství, pri kojení spotreba vitaminu stoupá,
takže péce o zvyšování vitaminové hodnoty potravy
v takových prípadech je velice na míste. Neltdy, jako
v obdobích rekonvalescence, miHe býti zvýšený prí
vod vitaminu i velice žádoucím.

Zvyšovati vitaminovou hodnotu potravy je možné
dvojím zpusobem: jednak pecovati o to, aby prirozená
vitaminová hodnota potravin zllstala pri príprave po
krmu co nejvíce zachována. K tomu smerují snahy
o reformu varení a zejména o reformu pri výrohe
konserv. Obzvlášte príprava konserv ovocných. mléc
ných a zeleninových sk)",tá vdecné pole výzkumné prá
ce; také se zde již leccos udelalo, zejména pri zpra
covávání mléka, a to nejen pro konservy, ale i pri v~'
robe mléka ihned požívaného (reformy pasteurisace).
Jednak lze doplnovati potravu t. zv. vitaminov)'mi
praeparáty. Techto praeparátll byla v poslední dobe
uvedena do obchodu velká rada. Mnohé z nich se také
velice dobre osvedcily. Bohužel nelze o žádném z nich
ríci, že by obsahoval všechny druhy vitaminu. Pro
velkou nestálost a malou odolnost vuci chemikáliím a
fysikálním vlivum (hlavne vuci teplu) nepodarilo se
dosud nekteré vitaminy vubec v praeparátech získati.
Zejména velké potíže delá zde vitamin antiskorbutický.

Dosud jediným pramenem, z nehož bylo možno vi
tamin získati - at již v bežné potrave nebo pro vý
robu vitaminových praeparátu _. byly v)rrobky ríše
živocišné nebo rostlinné: maso, mléko, zelenina, zrna,
vejce, ovoce atd. Do výrobku živocišných dostávají
se pak vitaminy z ríše rostlinné. Pri tom je pozoru
hodné, že množství vitaminu v produktech živocíš
ných, na pr. v mléce, se rídí podle vitaminové hod
noty krmiva. Tak bylo zjišteno na pr., že v mléce
krav, které dostávaly rybí tuk (bohatý antirachitick)'m
vitaminem) se rozmnožil antirachitický vitamin; nebo:
v léte, kdy krávy jsou krmeny pící zelenou, je mlékv~
bohatší na vitamin antiskorbutický než v zime Pf!
krmení suchém.

Vlastním místem vzniku vitaminu je organismus
rostlinnÝ. Zdá se, že zde vznikají mnohé z nich pri
asimilacních dejích za spoluúcasti paprsku slunecních.
Neplatí to však o všech. Nekteré vitaminy, jako na pr.
vitamin antiberiberick)"', nepotrebují k svému vzniku
ani zelených rostlin ani svetla slunecního - nebot je
vytváren kvasinkami. Je možné, že jiné vitaminy tvorí
nekteré bakterie v pude; a ne-li prímo vitaminy ho
tové, tedy alespon jakési matecné látky, z nichž pak
zelené rostliny tvorí vlastní vitaminy. Tomu by na
svedcovalo, že v rostlinách pestovaných na pude dobre
prohnojené chlévskou mrvou (která práve privádí do



347

úcast na leteckých salonech rentabilní, stejne jako by
bylo dnes ješte problematické' prodávat letadla do
Evropy, presycené z valné cásti vlastním leteckým pru
myslem. Amerika bojuje sice o svou obecnou prestyž
velmi durazne s Evropou ve všech oborech leteckých
<t zakládá si stejne na každém oficiálním rekordu, jako
na dobytí balonového poháru Gordon-Benettova, který
loni poprvé vyrvala v Evrope, pokládá za povinnost
své národní cti provésti první let kolem sveta, vyfouk
nouti Amundsenovi severní tocnu pred nosem, i pre
leteti Atlantik svými Lindberghy nebo Chamberliny, ale
to jsou podniky národní hrdosti a nikoli podniky ob
chodnÍ. Továrna, která postavila Lindberghovo letadlo,
prohlašuje sice již dnes, že musí rozšírit svou výrobu
a že bude pretížena prací nejméne rok, ale v tom je za
jisté trochu barnumštiny, i když neobycejný výkon je
dobrým reklamním prostr~dkem, a v Americe se leta
dlo stává už i soukromým dopravním prostredkem.
Jako však nikdo nekoupí automobil podle toho, zda
vyhrál v nejakém rychlostním závodu, tak také letadlo
se neprodává na základe nejakých mimorádných vý
konu. Pomery na evropském trhu leteckém jsou ovšem
dány hlavne existencí nebo neexistencí leteckého prll
myslu v jednotlivých zemích a pak pomery politickými.
Letadlo je dnes stále ješte na prvém míste vojenskou
zbraní, a konsum armád udržuje v podstate letecký
prllmysl, s výjimkou jediného Nemecka,·.kde však do
pravní letectví má materiál, který lze ihned zmobili
sovati v mohutné válecné vzdušné lodstvo, takže obec
né pravidlo platí i zde. Vzhledem k duležitosti letecké
zbrane je snahou všech státu, pokud je jim to jenom
možno, vybudovati si letecký prllmysl práve tak, jako
si budují jiný prumysl, potrebný pro brannou schop
nost státu. A konkurencní zápas v zemích konsumnÍch
nevyhraje se výstavami, nýbrž težkými prupravami a
namnoze i prací diplomatickou.

Ceskoslovensko je již dnes uznanou zemí výrobní a
jestliže úcast ciziny na letošní výstave se projevuje
v podstate jen exposicemi representativnÍmi, pak prá
ve tento fakt urcuje míru, do které je pražská výstava
mezinárodní. Je mezinárodní tím, že dokumentuje pro
nikání ceskoslovepského leteckého prumyslu na mezi
národní, ješte volný letecký trh.

Ceskoslovenský letecký prumysl, rekl bych, podíval
se v poslední dobe ~právne na situaci, která byla již
pro neho témer katastrofální, a poznal, že prišla vhod
ná chvíle, aby se skutecne oprelo cizinu, ne však v tom
smyslu, jak mu, bylo ješte nedávno radeno s ruzných
stran, nýbrž ve smyslu prímo opacném, aby totiž se
pustil sám na mezinárodní obchodní kolbište a pokusil
se zde o úspechy. Dlužno ríci, že se mu to dosti dobre
podarilo a že tím nabyl sebedllvery, která je mu na
prospech a která mu muže pomáhati dále. Jeto velkou
'satisfakcí pro všechny, kdo hájili - nikoli z duvodu
hmotného prospechu majitelu tohoto prllmyslu, ale
z duvodu zabezpecení státu - linii samostatné cesko
slovenské letecké výroby. Je konecne již také svrcho
vaný cas, abychom se vyzuli z jistého provincialismu
v leteckých vecech, který se namnoze dosud proje
vuje, a snažili se dohonit, co jsme v leccem už pro
meškali.

Rekli jsme, že situace našeho leteckého prumyslu
byla již témer katastrofální, a nijak jsme pri tom ne
nadsazovali. Náš letecký prllmysl vznikal ze zacátku

HOSPODARNARODNI

Václav Koenig:

O náš podíl na vzduchu.
(K mez i n á l' o dní 1e tec k é v ý s t a v e

v Praze.)I ezinárodnÍ letecká výstava v Praze, která se konápráve v techto dnech, je mezinárodní jen v urci
tém ~myslu. Neuvidíme zde shromážden celý svetový
leteCKÝprllmysl, tak jako se shromažduje celý svetový
utoDlt)bilový prllmysl na našich výstavách automobi-
ov)'ch. Avšak nebylo tomu lépe ani na nejvetším pod
iku toho druhu na evropské Pllde, posledním leteckém

salOn! francouzském. Letadlo není artikl, který se
rodává na výstavách jako automobil, a Amerika z to
o duvodu na pr. do Evropy nejde vystavovat svá
tadla, ponevadž kalkuluje, že obchodne není pro ne

pudy velké množství bakterií) bylo více vitaminu než
v rostlinách z plldy hnojené pouze hnojivy umelými.

Dosud se však nepodarilo nikomu vyrobiti vitaminy
umele, pouze chemickou synthesÍ ve zkumavce.

U jednpho vitaminu je však preci výjimka. Jest to
vitamin t. zv. antirachitický. V posledních nekolika
letech se totiž ukázalo - objev byl ucinen v Americe
a od té doby již mnohonásobne potvrzen - že ozaru
jeme-li nekteré potraviny, zejména tuky, ultrafialový
mi paprsky, nabývají antirachitického úcinku. kterého
dríve nemely; cili: že se v nich vlivem ultra fialových
paprskll vytvoril antirachitický vitamin.

Puvodne se zdálo, že antirachitické pusobení ozáre
né potravy bude možno vysvetliti jinak. Jeden ame
rický biochemik nalezl totiž, že látky, které zabranují
rachitide, pusobí také na vzdálenost zcernánÍ fotogra
fické desky, tak jakoby vysílaly svetelné paprsky. Ne
které okolnosti ukazovaly k tomu, že jde snad o pa
prsky ultrafialové. Na druhé strane bylo pak známo,
že ozarováním ultrafialovými paprsky možno léciti
i predcházeti rachitis. Tato metoda je také již bežná
v medieine. Zdálo se tudíž možným, že ozarovaná po
trava vysílá jaksi uvnitr organismu ultrafialové pa
prsky, a organismus je takto ozarován zvnitrka.

Pozdeji se však ukázalo, že pusobení antirachiticky
aktivních látek na fotografickou desku se nezakládá
na vysílání paprskll, nýbrž na vytékávánÍ jakýchsi lá
tek,které pak pusobí prímo na desku chemicky. V sou
vislosti s antirachitickým pusobením však i tyto látky
jsou; v jakém, to se dosud nepodarilo zjistiti. Zatím
však ješte je více než závažným fakt, že antirachi
tické pllsohenÍ lze v potrave vzbuditi ozarováním
llltrafialovými paprsky; nekdy lze takto vyvolati ume
le, t. j. mimo živé telo, tvorbu antirachitického vita
m111U.

To je objev duležitý, prakticky i theoreticky. Prak
ticky jest ho již dnes hojne používáno; i v obchode
se vyskytly praeparáty »ozarovaných látek«. Theore
ticky znamená pak dllležitý krok za poznáním che
mické povahy vitaminll a mechanismu jejich vzniku.
IntensivnÍ práce, která se v poslední dobe na tomto
bode soustreduje, ukazuje, že veda si zde velice mnoho
slibuje. A jiste ne neprávem.
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témer ochotnických, z pokusu nekolika budoucích
konstruktéru, z pomerne malého kapitálu nekoliká'
podnikavých lidí (továrny A e r o a A v i a) a
posléze i z prostredku státních (Voj e n s k á
t o v á r n a n ale t a dia). Situace se brzy vy
víjela k ostrému konkurencnímu boji, v nemž
s pocátku nevedeli jsme si dobre rady a který
ve svých konecných dllsledcích poškozoval sám letecký
prl!mysl, nebot v tomto prostredí uplatnovaly se nej
snáze zahranicní snahy, vytvoriti si v Ceskoslovensku
dl'tležité odbytište p1;Oletecké vS'robky. Snahy ty byly
u nás významne podporovány zmíneným již smerem,
který tvrdí, že na leteckém poli nemužeme podati nic
samostatného a významného, že nemužeme si dovolit
v našich malých pomerech tak širokého leteckého po
kusnictví, jako nekteré velké státy evropské, že domácí
konstruktéri jsou sice lidé nadaní, ale bez velké od
borné vých9vy a tradice, jaká je v zemích s dlouhým
leteckS'm vývojem, a že tudíž máme se oprít o prll
mysl sprátelených zemí, který nám zajistí podíl na
dosažených tam výsledcích a technických pokrocích.
Proti tomu stáli zastánci domácí letecké výroby, kterí
hájili zásadu, že zájem státu velí, aby letectví naše mo
hlo se opírati. o samostatnou koncepci a samostatnou
leteckou výrobu, že už pouhý zájem obrany státu pri
kazuje, abychom se snažili bS,ti sobestacnými a že není
možno a ani financne zdrávo živiti se co do výrobkl't
z ciziny a živiti co do penezci zizinu, byt nám byla
sebe príznivejší. Dokazovalo se, že náš prl'tmysl je
schopen dobré práce. Pri tom trvali na samostatnosti
všech trí továren, nebot existence obou soukromS'ch
podniku spolu s existencí továrny státní zdála se jim
zárukou zdravé souteže a dostatecnou prekážkou mo
nopolu, který pri státne-dodávkovém charakteru za
mestnání leteckého prl'tmyslu mohl by býti krajne ne
bezpecný. Avšak smer zahranicní nabyl svého casu vli
vu velmi významného a zpl!sobil velké roznervosnení
celé letecké výroby. zejména když zacal být podporo
ván jedním z nejvetších podnikl! težkého prumyslu
u nás.

Ve výrobe leteckých motorl't ovšem byla situace od
zacátku težší, nebot tu bylo nutno budovat na základe
cizích zkušeností. Pres to však vznikly velmi zdarilé
ceskoslovenské letecké motory v továrnách Wa1ter a
u Breitfelda-Danka, nicméne i tyto továrny pracovaly
na základe licencní vý'roby. snažíce se užíti zkušeností
z ní získaných pro práci samostatnou. NovÝ silný a
vlivný živel prišel do naší letecké v~'roby, když výroby
motorl't se ujaly Škodovy závody, které získaly licenci
IIispano-Suiza, která i tomuto podniku byla prupravou
pro práci na vlastních vS'robcích, a brzy zacaly se za
jímati i o výrobu draH!, patrne hlavne z ohledu na to.
že se prostrednictvím výroby letadel snažily najíti pro
tuto motorovou výrobu dostatecný odbyt. Škodovy zá
vody postupovaly v tomto smeru paralelne se sme
rem. hlásajícím zahranicní orientaci ceskoslovenského
letectví, a získaly si licenci kovových letadel Dewoi
tine. Brzy však zacaly se s této strany projevovati
také snahy strhnouti na sebe leteckou výrobu u nás a
všechny naše letecké továrny pocítily na sobe pokusy
primet je dobrovolne ci méne dobrovolne k splynutí se
Škodovkou. '

Tento nápor odehrál se v dobe, kdy vojenské letectví
zacalo silne pocitovat restrikci rozpoctovou a musilo
omezovat objednávky letadel u továren. Pri tom vzni-
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kala za této kritické nezamestnanosti ve Šl 'odových
závodech továrna ctvrtá, která práve v dobe nejvetší
krise, kdy ostatní továrny omezovaly práci' podni
kaly usilovné pokusy, aby dokázaly svou opr vnenost
a svou technickou schopnost, dostaia in bianc o zadáv
ku serie Dewoitinek. Byla to doba, kdy pome y v lete,

cké výrobe byly dokonale otráveny a kdy st) projevo
valy obavy, že existence starého leteckého \Prumysluje ohrožena. )

Avšak práve toto nebezpecí bylo snad pre} náš lete
cký prumysl blahodárné. Všechny naše domád" icwár
ny zacaly si všimat soustavne zahranicního trhu, kd
jen se vyskytla možnost prorazit. V tom smeru ukázal",
velkou podnikavost hlavne továrna A v i a, která jala
se dokazovat pred svetem zdatnost své výroby úcastí
na velkých mezinárodních podnicích a dovedla tam ví
tezit svými sportovními stroji. Nejvetším jejím úspe
chem bylo, že se jí podarilo zvítezit v konkurenci bel
gické, kde šlo o získání licence letadel pro belgickou
továrnu. Soutež dopadla pro A v i i príznive a belgická
továrna Sabco zakoupila licenci našich »jednadvacítek«

v i e práve nekolik dní pred tím, co u nás zadána
byla zadávka -~ licencních Dewoitinek, kterážto znac
ka v Belgii A v i i podlehla. Nicméne úspech ten ne
mohl pomoci A v i i z nouze obchodne a A v i a za
krátko po vítezství v Orly a definitivním dobytí Coppa
cl'Italia musila z ohledl! financních vstoupiti do ,kon
cernu Škodových závodu, Podarilo se jí však z6stati
i v koncernu podnikem samostatným a pokracovati
v dosavadní výrobní linii, která zase vykazuje vzestup
nou tendenci. Zdá se, že Škodovy závody pochopily jiz
a snad práve na základe zmínených úspechu, že sou
cinnost s domácí linií letecké výroby je i pro ne vý
hodnejší.

Spojením A v i e se Škodovkou zredukoval se pocet
leteckých továren zase na tri, ackoli letecké oddelení
Škodovky zustalo zachováno a pracuje na dodávce De
woitinek. Jedno letadlo tohoto typu je vystaveno na
nynejší výstave, nemohli jsme však zjistiti, zda po
chází z dílen Škodovky ci zda je to letadlo vyrobené
v továrne materské. Ovšem pres tuto restrikci není
stále s to náš domácí konsum Uživiti celý náš letecký
llrumysl v dnešní rozpoctové situaci státu a je proto
velmi významné, že v posledním roce mužeme pozoro
vati, že náš prumysl dovede nalézti oporu v odbytu za
hranice.

Za ten rok se pomery v letecké výrobe u nás znacn"
uklidnily. Další pokusy o zmonopolisování letecké vý
roby, zdá se, již nebudou nebezpecné, vyskytnou-Ii.
už vubec. Mohli bychom ríci, že zrak našeho leteckého
prllmyslu obrátil se za hranice. Všechny naše továrn
dostaly významné objednávky ze zahranicí. Voj e n
s kát o v á r n a n a let a dia dostala objednávky d
okrajinovS'ch státu a získala si tam výbornou pove
A v i a dostala krome licencní smlouvy s Belgií zá
sadní objednávku svých nových dopravních letadel pr
Rumunsko, která velmi charakterisuje dnešní situac
na mezinárodním leteckém trhu, kam náš prumysl mu

že jíti i s jinými výrobky než vojenskými. Obe tyto t
várny úcastní se mezinárodní souteže vojenských leta
del v Rumunsku, která není dosud skoncena, ale v ní
je pro ceskoslovenskS' výrobek nejlepší nadeje n
úspech, který by byl obchodne velmi významný. T
várna A e r o sjednala zásadne smlouvu s Bulharske
podle které postaví v Bulharsku továrnu, v níž bud
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Židovství a národ. Nekteré listy založily svou polemiku
proti p. Borskému na tom faktu', že p. Borský je puvodu židov
ského a že se puvodne jmenoval Bondy. Nemužeme to považo
vat za argument obzvlášte bohatý. Vlastne to není vubec žádný
argument, nehledíc ani k tomu, že se nelsluší brát dd úst neco,
cc už mcli fašisti v hube. Rasový puvod nemá co dclat s národ
ností, nebot národnost se nezakládá na rasové príslušnosti, nýbrž
na príslušnosti duchovní. Jinak bychom musili z ceského ná
roda vyloucit to velké procento Cechu, kterí mají jméno ne
mecké, a jlsou ocividne puvodu germánského. To jsou však veci
už odbyté. Práve proto bychom si prálí, aby si p. Borský v tom
pllnktu pocínal statecneji a nenechal ochotného p. Kahánka roz
kládati pred publikem zábavnou the()ri~, že jméno Bondy je pu
vodu francouzského. Také by sám p. Borský nemel psáti ve
»Fronte«, že se nedá vyloucit z národa, at je »puvodu židov
ského nebo francouzského nebo tatarského«, nýbrž mel by
klidne priznati, že není puvodu židovského nebo francouzského
r.cbo tatar:skéha, nýhrž jedine a naprosto jiste puvodu židov
ského, a teprve potom by mel r:íci, že do toho nikomu nic není.

- Nejsme dosti silní v poctech a nemi'tžeme Vám odpovedet
s úplnou urcitostí. Kolísáme mezi prijatelným názorem, že by
v tom prípade (po odectení X) byl p. Borský lesním mužem, a
mezi náhledem, který má také neco do sebe, že by byl žížalou.

Z Vaší otázky vyrozumíváme jednak, že jste rozloben, jednak
že máte zálibu v rovnicích. Potvrzujeme Vám, že v poslední
dobe nebylo dukladnejšího a úplnejšího práva k hnevu. Svou
otázkou myslíte patrne toto: cím by byl p. Borský, kdyby ho
nekdo snížil a sešrouboval v tom pomeru, jako on to ucinil
6 Masarykem, nazvav ho plebejcem; cím by byl, kdyby dist!a.nce
mezi obema muži pri tom snížení zustávala stejná. Cili, nazve
me-Ii onu sumu, o kterou Borský snížil Masaryka, X, a máme-li

pak rovnici M _ X = plebejec,

chcete, abychom vám rozluštili rovnici

Ze života konjunkturalistu a nekonjun
kturalistu.

,
POZNAMKY

FEUILLETON

Pan Karel Horký vyslovil ve »Fronte«
vzácné mínení, že ti, kdož jdou za ll1aswry
kem, jakož i ti, kdož se hlásí k socialismu,
jSOlt konjtmkturalisté, lidé honíci se Zlil pe
nezi a dotírající se k tomu smeru, který má
moc v rltkou, muži po vetnt se tocící a vý
hody pro sebe hledající. Naproti tomu pan
Horký a jeho prátelé (agrárníci, národní
demokraté, klerikálové, prívrženci p. Stríbr
ného, fašisté) jipu lidé nekonjunkturální,
kterým mimo pravdtt je všechno lhostejno.

1.

V tovární kancelári merí se zraky konjunkturalístlll a nekon
junllturalista. Rozdíl váhy - ctyricet kilogramu ve pro

spech nelwnjunkturalisty. Konjl~nkturali'sta je povolán~m to
vámi delník, nekonjunkturaltsta tovární reditel.

'yrábet svá letadla. Rovnež Voj e n s kát Ov á r n a
a let a d Ia dodala do Bulharska své výrobky. Vel
, zájem na ceskoslovenských letadlech má také J ugo

lavie. Továrna A e r o dále dokoncuje a predává prá-
e serii svých letadel pro Finsko. Také Škodovka jako
ovárna motorová dobyla si velkého úspechu v Polsku,

kde sjednala se státem výhodnou koupi polské továr
y, velmi dobre vypravené, v níž bude vyrábeti pro

Polsko letadla. Motorová továrna W a It e r rovnež
mohla se v cizine cestne uplatniti s našimi letadly. To
je charakteristika posledního roku, která nás oprav
nuje k nadeji, že vývoj ten bude úspešne pokracovati.
Ceskoslovenský letecký! prumysl p;acíná hráti první
úlohu na Balkáne a ve východních státech. Jestliže
pronikne do státl\ ve kterých se dnes snaží uchytiti,
pak lze s jistotou ocekávati, že se tam podarí zachovati
trh pro nás. Ceská práce i v tomto oboru teší se do
bré povesti. I tam, kde se pracovalo v licenci, licencní
výrobek predstihl originál. To se obecne uznává. Je na
príklad známo, že licencní dopravní De Havillandy
byly u nás propracovány tak, že dokonce i v materské
továrne se vyskytla myšlenka, aby cást výroby techto
letadel byla prenesena k nám. Pozdeji sice z ruzných
prícin s tohoto nápadu sešlo, ale myšlenka sama je nej
lepším dlIkazem kvalitní práce domácí. Zcela stejne se
uznává dokonalost práce domácích našich továren i
pokud jde o jiné licence, zejména u výrobkLl motoro
vých. Na rozdíl od jiných zemí vítezí ceskoslovenský
výrobek v cizine vLlbec jen svou kvalitou a nikoli di-
plomatick)'mi zákroky. .

Jeden z ceskoslovenských konstruktéru napsal v tech
to dnech, že ceskoslovenský letecký prúmysl jde na le
tošní výstavu s neta jeným úmyslem ukázati cizine své
pokroky a získati další odbytište. Prohlédneme-li si
standy všech našich továren a to co je na nich vysta
veno jako zlatý hreb, poznáme, že všude .t~í se snahv~
konstruovati letadla s ohledem na zahramcm trh. N aSI
konstruktéri staví dnes letadla se zretelem na všechny
motory, k.1!=rýchse užívá v zemích, kam je nadeje pro
niknout. Stejne hledí na tak zvané prejímací podmín
ky stanovené v rllZných státech, a snaží se prizpúso
biti letadla tem nejtežším z nich. Nápadná je snaha
zdokonaliti' co nejvíce výzbroj letadel. Po té stránce je
letošní výstava pro náš prúmysl skutecne mezinárodní.
Lze pozorovati, že se zase dostavila v nem jakási v~l
mi živá chut k práci, která je jiste mnohem zdravejší
než v predešlých dvou letech. Bylo by si práti, :;tby pri
tom zústalo a aby náš prúmysl konkuroval mezI SebOl,l
radeji touto cestou, než politikarením na domácí pud~.
Jestliže podarí se mu dosíci toho, oc nyní zrejme .US}
luje, bude to jen v zájmu státu. Prechod do mezma
rodní dl1ležitosti podporu je iniciativnost našeho letec
kého prúmy lu zcela zrejme a dodá mu také vnitrní
síly.

OTÁZKY A ODPOVED I

Pan Horský - x.
Vážený pane redaktore,

odpovezte mi 1:J.skavena tullo otázku: pan Borský napsal do
»Fronty«, že Masary,k je plebejec. Reknete mi, kdyby Masaryk
yl opravdu p1ebejec, cím by pak byl pan Borský?

V úcte A. R.
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V j)redsednických místnostech senátu. Podzim r. 1926. Pre
seda senátu Klofác sedí a nervasne pohlíží ke dverím. Vejd

zást~~pci vládní vetšiny.

»Rúzhodli jsme se,« praví jeden za vŠl'chny, »reklamovat m

sto predsedy senátu prO' sebe. Vy sice máte pro sebe konjunktu
ale lny máme vetšinu. Kanjllnktura platí méne než vetši

Obsadíme vaJe místa nekonjtmkturálním prívržencem vetšiny.

Národní demokrat pristol~pil tesne ke Klafácavi a zvolal

»Kollkej, abys byl venkll, kanJllnkturalista!«

4·

Pred knczem stojí žllrnalista a hovarí:

»Stylisuji dobre a rychle. Snad znáte mé belletristické práce,

Byl bych velice rád, kdybych obdržel místo ve vašem casopis
a prosím vás prata o laslwvou zprávu; mahl-li bych dOllf
v kladné vyrízení podobné žádosti. Mám uprímnou radost z v
laskavé pazornosti ke mne a k mé skramné práci. Slibuji, že ''I
bude ješte lepJí. Neadmítejte mne. Predstavte si, jak by m

bylo a cO' by mi Jla nejel~ hlava u, ale i srdcem. Je-li nekdo
u vás proti mne, mluvte s ním, pište mu. Budu k vám chod

dakud vy nereknete paslední slovo. Dekl~ji vám predem Zl! vše.c

Knez se pod'Íval ke strapu a zeptal se: »A jak je tomu s v
ším pamerem l~ církvi?«

»Otce, stojím ,I)red vámi jakO' pred zpovedn'íkem,« pravil žur
nalistll! vrele, »a vím, že bych pred vašima bystrýma ocima

pred vedí 'i/lformacní !wncelárí hríchu nelltajil. Vystol/pll jsem

když po prevratu církev zdála se mi být bez moci. Ale volb
r. 1925, lldyž ta katalická strana vyhrála, b)lly mi jakoby pok

nem božíhO' prst li, abych se lwd sebou zamyslil. Mimo to js
dastal vd konjullktllralistl" výpoved. Od slavného volebního

tezství lidové stl'any a astatních ctených slran pravice jse

se pomalH zacal stávat nel,:anjllJlkt1tralistal/ a pacínal jsem s

proti J'Tolldn roztácet napravo. Pripravuji o tam knihl~ pod n
zvem »Tri raky proti proudu.« Mám ... «

»VaJe vystaupení z církve je však prece slwrnou na vaH min

losti,« preruJil ho knez.

»Vím, otce, nepopírám to,« del žurnalista, »pa:matujte vša

jedna niÍm parád schází: nemáme

rální, takový, lderý by statecne bO'javal prati kanjllnkture.c

»Iak to, že jsem na tohle nepriJel'!« rekl prekvapene agrár

»VždyC je to pravda: vládnoucí smer musí mit také nejaký

kanj-unkturální casapis, už z ohledu na prestyž vetšiny. To
jde, aby mela menJina, co má vetšina.«

»Máme-ti všechny ministry, mame skutecni! právo mít za s

bou také nekanjunkturalisty!« zvalal kl/rikál a trach~~ nazna
že by se mu chtelo uderit pestí dO' stolu.

»Povídám, pánové,« pakracoval národní demokrat, »nikdy

11enajdeme lepší dabll pro zalažení nekanjunkturálního caso .
než ted, když jsme ve vetšine. Musí se kaut železa, dokud j

:Jhavé. Až zase jednou nebudeme v takové ablibe jako dnes,

jdi a zkus zakláda:t nelwnj~~nkturální casopis. Lidé se ti vysml
jmi. Dnes ,fe lid prO' nás.«

. »Na štestí nepripr(J)Vllje tentO' z1~amenitý úkol, který

vykonán, žddných vetJích abtíží,« pravil pO'slanec, vyloucen
od národních socialistz". »Ca bychom ta byli za divnou vetšin

_ hehe, dovalíte prece, abych ge k vám pocítal - kdybycho
nedovedli seradit za sebou nekalik nekonjunkl1frálních lmlž4

Ujistím-li Kahánka cestným slovem, že jde a casopis naprosl

nekonjunkturální, jiste neodmítne. A jak s jménem?«

»Mne by se líbila,« rekl paslanec strany klerikální mír"

»neca ráznéhO' a. bojavnéha; aby lidi hned vedeli, oc jde. C

byste rekli jménu Fr a nt a?«,
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»Mluvím k vám jakO' atec a prítel,« dí straJlivým hlasem ne

kanjunkturalista. »Vážne vás prasím, zachavejte si trachl~ dl~

ševní svabady. CO' vám konec koncu ta vaše l?Onjunkt1/réilna~t

vynese'! Vyhadím vás, a b'udete s radinau na dlažbe. Davedl~ si

predstavit, plác, nárky, žena vycíttiJ, starasti, brr ... Dost dlOl/ha

jste se honil za' výhodam'i a dotíral se k socialistum. Masary
kovi jste podlízal. le ~ed cas mysliti také na duJi. Reknete jen

jedno jediné svobodné slova, snad poprvé ve svém živote. Na.

plivejte na ašklivé konjunkturální slažky ve své bytosti. Ted
je jiná doba než byla; ted už není cas na konjlmkturu. Máme

tu pekné 1!ekanjlmkturální zrízení, Národní sdrzlžení. To je stre
disko všech nekonjunkturálních delník!", kterí chtejí žít se

11lnOl~v dobré vlili. Vstupte do neho. Kdybych atevrel dvere,
videl byste v predsín~ rad!1 nekonjunldurálních muzu, kterl

v apacném prípade jsou achatni prevzíti vaše místo.«
»Nemohu,« odpovedel zachmurene konjunktumlista.

»Mizerný konjunktl-lralisto!«, zvolal reditel, »clovece nesva.

badný a zrozený k tomu, abys sloužil a ,vlastního mínení nemel,
vl'n! I ste prapušten.«

2.

leden paslanec agrární, jeden klerikální, jeden ndJrodne de·

mol~ratický li! jeden, jenž byt VylOlICel! ze strany národne so
ciální, sedí a radí se.

,»To jsme jim tlo natreli,« praví poslanec klerikální.
»Chacha.«

»T ed konecne mají co chteli. Vláda vecí našich vrátila se dO'

rukou našich,« dí agrárník.
»Cheche.« »Chichi.«

»A prece, pánavé,« praví náradní demokrat, »mám paclt, že

nám ješte stále necp schází. Naše vítezství není úplné. O tam
práhJe chci s vámi pramluvit. Když jsem se dnes probudil, svítila

mi slunce na postel, pakoj byl pln svetla, na nebi ani mrácku.

A prece mel jsem urcitý pacit, že mi 1!a duši sedí malý, cerný,

podlý bod. Delám ta a anO', ale cerný bod z méhO' veda mí ne
11HZ!. Prectu si, cO' píJe Dyk a Masarykovi, razraduj"i se na

chvíli, že už vychéizíme z dob otrackých, ale mizera skvrnka se,

zase vrátí. K poledníml~ se cerný bad razširuje a mucí mne.
Cetl jsem necO' padabného v Dostajevské'm, 11'ebat máme ted
v klubu narízena císt slovanské autory. Ale ríkám si: co pak já

jsem nejaká postava z Dostojevského, aby -seneco takového se mnou

dtlo'! Nejsem prece razháranec. Uvedomuji si jen: je to takový

pocit, jakO' když zapomeneme na neco dlHežitého a ne a ne si

vzpamenout. Cerný bad - ta je mezera 11e vedomí. Ríkám si,
že jsme asi pa svém vítezství zapomneli udelat neco dlUežitéha,

z cehO' by ti dlllzí meli vztek. Ale cO' ta je, nevím. Pa abede
tiŽ taha mám dast a povídám: cO' máš, hanebná cerná skvrnka,

pohledárvat u nekanjunkturálníha clena! vládní vetšinry'! za,lez si

na nekohO', kdo je v opasici! A jak vám v)!rknl~ to slova »nekan

junktul'ální«, tak je mi rázem vše jasna.«

»Ca pak'!« znepakajil se klerikál a vytáhl zápisník a tužku. »Ie,

ješte nel~de nejal~ý vezením nepotrestaný konjunkturální ucitel,

'~terý predcítal ve škale Havlíckovy epigr(J)my?'<
»Neba zapomneli jsme snad,« uderil se dO' cela poslanec, vy

loucený od náradních sacialistt", »vypacítat ponler mezi platem
Benešavým a 11lZd011podkrkonašského bT1~sice IwrálkM Zdá SI!

mi, že tahle jsme už psali. Dal jsem aspon docela presné prt.

kazy. NebO' snad Masary,';;avy kanjl/nkt~trální jezdecké baty'!
Borský mi slíbil, že 1',0 docela urcite napiše ... «

»Ne, pánové,« rekl národní demokrat, »to jsou drabnosti, ale

tady jde a dacela zásOO1d vec. Je pravda, máme vetšinu, daba

je pro nás, všechno ve svete jde napravo, máme moc, ministry,
rozhodujeme, je nás mnahem víc než jich, privedli jsme ta

hadne daleka, lidi se chadí k nám tlcházetl a úrady, caž musí

'potešit i prI; vší skramnast~, máme pet n,ových casapisl". Ale
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lehce pláw1t na rameno, pamatuji se na to taky, jako by to

bylo dnes, a pravím: Old boy ... «
Venb! se strhl pokril~. Udé vybíhali z lwvárny ven. Vracejí

cího se cHní!?a zeptal se IIorký:
»Co se deje?«

»Ale to tam lidi zbili jednoho konjunktumlistH. Neco krikl d

Gajdovi.«

»Kam by se na nás hrabali,« reH BorsllÝ. »VJech konjunktu

raltst11 dohromady je hrstka. Ulice patrí nám.«

y
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Praha, dne 2. cervna.

Ipo

Milý Peroutko,

Proc se chodí k fašistum.

D

dovolte mi poznámku k clánku Septimiovu, jenž píše: »Byl
jeden tlustý hoch a jmenoval se Jan« ... Následuje charakte
ristika a pak toto zakoncení: »Rozhlédl se kolem dokola:, pá
traje, kde by bylo shromaždište nejhloupejších lidí. Usoudil, že
by to mohli býti fašisté. Zarazil se a pravil: »Zde bych mohl
nalézti slušnou obživu«. - Je jisto, že autor mírí na Jana Schei
nosta, jenž se stal generálním tajemníkem fašistu. Nemám osob
ních prícin, abych hájil Scheinosta nebo' fašisty, ale vím urcite,
že Septimius mu krivdí, protože Scheinost hlásal svoje proti
demokratické, protipar1amentni a diktátorské these již dávno
pred tím, než se fašistické hnutí u nás zrodilo. Nemusím snad
pripomínat, že nemám k fašismu nejmenších sympatií. A I e
ohrazujete-li se Vy plaým právem proti to
m u, kdy žne k d o mys I ~, ž e o slob n o s Itl e m, ti e ž
háj í t e, n e I z e s I o'u žit j i n a k, 11 e ž z a pen í z e, p a Je

bys t e sem e I i v y s trí ha t též ech y b y, j i n a k bys t e
v t é top r í a i 11 e n e t' y I i o nic lep š í, než n o v i n á r
ské reptili~, pro,tli nimž právem bojujete. My
slím také, že naivní stánická chochme pana dra Bor:ského muže
býti snadno vyvrácena slušnejšími argumenty, než poukazem na
nejaký at již domnelý, ci skutecný malér v jeho kariére. Víte
ostatne - t.() za~e ad vocem Scheinost - že není pravda, že se
vzdelanému a chytrému cloveku vede mezi hlupáky dobre. Spíše
naopak. Lidé zvyklí myslit ve vetách holých nenávidí vždycky
lidi, kterí myslí ve vetách rozvitých. Soude podle fašistického
tisku, jest! jejich pro6tredí hodne jelimánkovské a provinciální
a myslíml, že clovek vzdelúní a rozhledu Scheinostova prožije
mezi nimi hodne trpkých chvil. Nevidím jej rád v této spolec
nosti, ale nebudu jej bezdllvodne podezírat z vypocítavosti. Trpké
chvíle, jež Schei!1ost jiste prožije, j,sou proste údelem všech
intelektuálu, kterí jsou svým pre s v e.d c e ním a nic í m
j in Ý m lluceni sloužit nejakému stranickému programu. Pre-

Na recnické tribune v Beroune stál !?onjnnldnralista, dívaje

se troc/m nejiste do publika. Bylo se také nac dívat. Z da

leka Jiro!?a se sjeli nekonjunktlfralisté a sedeli v sále, dívajíce se

pochmHrne na recníka. Prijeli nekonjunktu1"alisté od Vltavy,

z Zižkova, od SmíchovQl, z Vinohradl1 i ::: Nového mesta.

[(onjunkturalista, pootálev trochu, pravil si do 710USll: »Co
delat. Musím zacít.« A otevrel ústa.

V sále se ozval ZV1~!?pištaly. Neko1Ujmlkturalisté se zdvihli a

hnali se na recní!?a. Než se první bý!?ovec snesl na jeho hlava,

pomyslil si obklopený 11l1tŽteskne:

»T Jžký životi máme my konjunkturalV.>té.«

V kml(Í1"lle sedí pan Borský a pan Horký a vyprávejí sv o mi
"uic.)sti.

»To bylo zrovna tenk1"át v Paríži,« praví Bonký, »když mi
nabízeli porád nejaké místo vyslanecké. Nechtel jsem. Povídám:

já pracnji pro, národ zadarmo. Bend byl už celý z01dalý. Ríká:

povolte. Já na to: nepovolím. Tal~ Beneš, abych aspon prijal
'/lísto chefa tislwvé slažby v Paríži s titulel1v ministra. Nechci

Tak že bych snad mohl aspon jít Jako vyslanec nekam do Rec!?a
I'cbo do Bulharska, Nemám rád, hdyž na mne nekdo dotírá, a

bojím. se, že jsem byl ponelnld nezdvorilý. Tenkrát byla ješte

úpl:zá jednota mezi spojellci, a zdá se, že naši promluvili s Cle

/IICJlcea1fem. /lspoií jednoho dne, kde se vzal, tl6 se vzal, obje
l'i! se Clemenceal6 1l 111ne. Mezi námi receno, troChlt parvenu, a

také jsem nemohl nej!ostrehnout na nem nekolih plebejských
vlaS/Hostí. Prijde ke mne a spustí SVOl6. Ze pr.ý je toho treba tI

tak dMe. Pristoupil jsem k nemlt blíže a, pamatltji se na to

jako by to bylo dnes, položím 11IUruku na rameno a povídám:
111011 víeu"t ... «

»To mi Dájecne pripomíná jednlt episod1t z mého života,« zvo
lal Horl~ý. »V Americe prišel lu mne jednotl Lall<sing. Já ho

6.

s·

Kd~"ž Karel Mato1tšek prišel ráno do úradu, na,klonil se k nem1t

kolega a zašeptal:

»Vcera mne za'stavil prednosta a ptal se, v jaké jSi strane.«

Pal~ lo!atoušek zbledl a vzdychl: »Beda. Je konec krásným

dmlm pohodlného lwnjunkturalisml~. VetJina životních nesnází

plyne z toho, že se na lidi kladmt príllš velké požadavky, a že

pokojní muži jsou donucováni stát se hrdiny. Jak pak já se ho

dím l~ t0111u, abych ploval proti proudu! Jaký pak já jsem

lIekonjnnkturalista' Ale není vyhmttí, musím se jím státi.«
Když pan MatoltJek donesl akta !? prednostovi, prodlel chvíli

a rekl: »Dovol1tji si podotknOld, že požádám o legitimad agrární

stmny.«

»Schvalnji vám to,« odvetil prednosta. »M ám radost, že jste

se v:,'1Ilanil ze starých predsudl~11 a legend. Nic nectí mnže tak,
jako jde-li ku predu bez ohTedll na lwnjwl!?turlf.«

že stylisuJi dobre a rychle. Otce, jsem Apostata, jenž se vrací.

Jsem pripraven vráti~ se k víre svých predkll, jež byla sladkou

vírou mého detství.! sou v mél1v živote nesrovnalosti, ale klene
se nad nimi vyšší synthesa. Cetl jste Tolstého, otce? Ten ml1wí

o l1wži, který byl behem svého životal skoro vším atheistou

i mnichem, revolucionárem i dobrým otcem rodiny.' A Tolstý

praví, že ten 11Htž byl svetec. Cetl jste Horkého, otce? Tento

spisovatel nás ucí hledet jinak na život dltše7JlllÍch pracovníkll,
/lež jest obvyklo. Duševní pracovník, praví Horký, je jednow

tady a jednml tam, protože ho vymrštl~je neznámá c~zí síla, jež

vre v jeho nitm a proti níž je bezmocen. Já pocítil dotek této
IICzná11lécizí síly více než kdo jiný! Uchopila mne, když jsem

ješte ztrácel sVllj život mezi konjunkturalisty, vymrštila mne,
II když jsem opet dopadl, shledal jsem, že jsem se octl mezi
klerik6Iy.«

»Co to slyší11l?« zeptal se nespokojene a Prísne knez.

»Odpustte, otce«, pravil žurnalista, »to byla recidiva, špa"tný
lIávyl~ z doby, l~dy jsem ješte byl konjunHuralisPou. Prísne re

ceno, neznámá cizí síla vymrštila mne zpet k církvi katolické.

Nechci míti liŽ nic spolecného s konjunktltralisty. Vy jste vy
hráli, co bych lt nich hledal? Neznámá dzí síla, proti niž jsem

bezmocen, mne pudí, abych vetšlne delal nekonj1tnktural-ist1t.«

Stylisujete opravdu dobre a rychle?«

»Na 1110Udl~ši, otce.«
»Pomodlete se tedy na pokání desetkrát Otcenáš a desetknÍ-t

Zd1"ávas, sym~, a jdete zítra do redQlkce, dají vúm tam stolek.«
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svedcení je silnejší, než vkus, jehaž pomocí si valíme spolecnast.
Jsau straníci velmi oddaní pragramu strany, kterí se atrásají
hnusem, jsou-li nuceni padat ruku nekterému stranickému han
zavi, ale padají mu ji prece', aby nezpusabili škodu ideji. Slou
ŽÍme idejím, jež pakládáme za správné, treba jejich hlasatelé
byli casta sebe nafaukanejší, nevzdelanejší a plebejštejší. Práve
v kruzích Vám blízkých se kdysi hadne mluvila a salidarite inte
lektuáltt bez razdílu pragramu. Nepoirušujte ji tedy pri první prí
ležitasti. Hledte pochapit cizí názar, treba se Vám zdál absurd
ním. Vítej, jak ta ríká Karel Capek v »Tavárne na Absalu.tna«:
»Myslete si, že cizí názar je špatný, ale nemyslete si prata a jeho
vyznavaci, že je špatný a podvadný chlap<<. Bojaval-li dosud
fašism klacky místa ideami, prO' natarickou neinteligenci svých
vtldett, pak Scheinost by podle méhO' soudu byl jediný s to" aby
dal faši"mu trochu vyšší úraven. Míti adpurce na vyšší úravni,
musí pak býti práním všech slušných lidí. Palemisujte, ale ne
padezírejte.

Se srdecným pazdravem Dr'. Alfred Fuchs.•
Milý Fuchsi,

nevím, míril-li Septimius odsúlveckem a tlustém Janovi prímo
na 'po Scheinasta. Je-li však tomu tak a' záleŽÍ-ii Vám na tam,
rád vydám uprímné svedectví, že p. Scheinost nevstaupil k fa
šisttlm ze zištnosti, nýbrž z absalutne nezištné a. neúplatné po
šetilosti. Nelamcuje jím tauha po penezích, ale dacela obycejná
Jugend- und Liter~teneselei. Pravíte, že už dávnO' hlásal prati
demakratické, pratiparlamentní a diktátarské stanovisko. Ve
rím Vám, ale daufám, že mi nesdelíte vše, co p. Scheinost kdy
hlásal. Pokud jsem sám pozaroval, nemahl se dosti dlauho roz
hodnout, má-li být pro kamunistickau nebO'fašistickau diktaturu,
a delal intelektuální poklonky na abe strany. Je totiž z tah a
druhu lidí, kterí jsou hlavne pro to, aby se neco dela. Co se
ma diti po strán;-e ahsahové, zajímá je teprve v druhé rade.
Rozhadl-li se nyní p. Scheinast pro diktaturu fašistickau, tedy
hlavne z toha dth,ouu, ;'e komuntstická móda už valne vybledla.
rred se.dmi lety by byl ~cl delat komunistu. Je puzen všemi
svými zálibami, aby se (.bjevaval ve spolecnasti nejpotrhlejš~
Více než pred rokem napsal jsem proti Skupine p. Scheinoota, že
konec koncu je lépe sedet na fot(!u než na divokém aslu, a cha
rakterisaval j'sem ji takto:

»Prati idei strední cesty spojují se podivíni všech smeru. Je
ta v pv<1~tatellervavá internacianála. Nekterí lidé jsou tak špatne'
uzpltsabeni, že mohau pajmauti pouze extrémní mínení. Patrí-Ii
clovek k tamuta druhu lidí s pakaženými nervy, kterí neustále
prejí si bíti palickau nejakéhO' neabycejného mínení na brány
svéha rozumu a své citlivasti, pak se .snáze stane z paslušnéha
poddanéha papežava poslušný poddaný tretí internacianály nebo
atrok psychaanalysy než narmální demakrat. Ti lidé jsou dacela
b('zmacni pred svetavým názarem, který slibuje interesantnost.«

Jak vidíte, nemám k tomu cO'dadati, a docela mne neprekva
puje, že divaký osel zanesl p. Scheinosta k fašistltm. Pres ta
nebo práve prota ani na akamžik neváhám dasvedcit, že p. Schei
r.ast tam naprosta nešel ze zištnasti. Velmi rád poskytuji Vám
tutO' stopracentní spravedlivost, milý Fuchsi, a chválím péci,
s níž ji z nás vydabýváte. Prosím Vás však, abyste ve své mi
sianárské cinnasti neustal, a daufám, že nyní, když u fašistu je
p. Scheinost, vydáte se i mezi ne, abyste u nich získal spravedl
nqst aspon petiprocer.tní. Ponekud mne prekvapuje, že zacínáte
svau cestu za spravedlnastí práve oId nás. Myslím, že byste mel
také dasti práce s tím, abyste ve své lidavé strane vynutil ppra
vedlnast dejme tamu dvacetipracentní.

PO'kud se týká Vaší zprávy, že p. Scheinost by byl s ta dáti
fašismu trochu vyšší Ítraven, pokládám to za velmi naivní víru,
milý príteli, a divím se, že ji u Vás nalézám. Vyšší úraven je
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smrtelný neprítel fašismu. Kdyby mel trachu vyšší úroven,
byl by vubec vznikl. Je to rejdište práve prO'hadne nízkou •
ven, která je tam 'silou neprekanatelnau a mací nezkrotitel
Salidaritu s fašistickými intelektuály, prosím, od nás v žádn'
prípade neocekávej te. Jaká pak salidarita s temi, kda jdou slOl1
žit tomu nejašklivejšímu a nejkalibánštejšímu, cO'se u nás
jevila« Solidarita prece mul;í být na necem zal<yLena.Kde t
vidíte padmínky pro nejakau solidaritu?

A ješte je.dna. Citujete z Karla Capka: )~Myslete si, 'že c'
názor je špatný, ale nemyslete si proto a jeho vyznavaci, že j
špatný a podvadný chlap.« Nesluší se, milý príteli, genera1iso
naharu ani dolu. Je avšem nesmyslem verit, že každý, kdo
jiný názor než my, je špatný a padvodný chlap. Nedávno js
prahlásil, že prese vše, 00 mám proti pp- Dykavi a Borské
nestotažiíuji je IS temi patulnými žurnalisty, kterí také píší
»Fronty« a kterým je kanec koncu jedna CO'píší, kdežto Dyk

Borský jsau muži, kterí jdou za svým presvedcením. Ale
smíme generalisO'vat ani tím zpltsabem, že bychom se damní
že všichni jsou dabrí a poctiví lidé, kdO' mají jiný názor n
my. Nesouhlasí-li nekdO' IS námi, muže býti ješte špatný a
vadný chlap. Je treba razlišavat. Odpustte, že se dotýkám V
damácí záležitolsti: da lidové strany dostali se v paslední d
7.urnalisté, na než naprosto nelze užít vety Capkavy. U ni
nejde o mínení, ale a docela jiné veci. Mám abavu, aby ochra
adlišnéha mínení, kterou (j~ste správne) prapagujete, nezvr
se v asyl pro lidi, kterí pad kategarii »adlišné mínení« nepa·

Budte uprímnc pozdra"en.
Váš

NOVÉ KNIHY

Kljucevskij: Ruské dejiny. V Minaríkove knihavne, kter
vydává neúnavný nakladatel a prekladatel slovanských lit
ratur v jedné osobe, vyšel v techtO' dnech první díl Kljuce
skéha Ruských dejin. Jsau to vlastne autoravy universi
prednášky a dejinách ruskéhO' národa a prO' ctenáre podro
ných ruských dejin neznaléhO' má tentO' zpusob výhodu v to
že na zacátku !každé kapitaly se strucne opakuje výsledek
pitoly predešlé, tak jako profesor v jedné hodine strucne n
pred zapakuje svým žákum ta, cO' jim pavedel v hodine pf
dešlé, aby mahl navázat další výklad. Pro ceskau literat
je preklad techto dejin abjevem. Podávají se tu ruské deji
od pacátku ruskéhO' národa a ruskéhO' života státního po
nejnovejšíhO' stavu vedy, beze všech prívesku slovanského
mantismu, zvlášte u nás pri lícení ruských vecí tak obl
néha. Kljucevskij pitvá v pravém slova smyslu všechny vii
které pusobily na vytvarení ruského státu, a mimadek pri t
objasnuje leckterou stránku -dnešní ruské povahy. Má nca
cejný smysl prO' jevy haspodárské a zpusabem nejVÝše pou
vým ukazuje, ze haspodárské patreby a haspodárské snahy
byly, které vedly k vytvorení ~uské státní myšlenky a kt
urcavaly beh ruské státní politIky už od saméhO' pocátku. K.

Patentní právo v Ceskoslovenské republice. Zákany, narí
a ustanavení, týkající se patentavé achrany u nás, patent
úradu, patentníh<? saudu, živnostenskéhO' pravazavání vyná!
predmetlt manopolu v ohledu na patentní zákan, atd. Sbírka
rozhodnutí v patentních vecech. Sestavil Ing. L. Spirk, komi
patentníha úradu Csl. republiky. N ákl. Václav Petr, Praha
LiitzowavaJ 27. Stran 530'.

Carl Spi.tteler: Moje príhody z nejútlejšího mládi. Preložil
V. Kavka. Slavná kniha švýcarskéhO' básníka, zachycující
sticky ducha švýcarskéhO' lidu a zeme. Nákl. Vlast. Vok
v Pardubicích. Za Kc 16'-,


