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.VýsledJ{y a následk}' voleb.

p redev~ím
?vše;0:
Nevlm. JestlJ ctenan

vl~dn~ koalic~ by.la p~ražen~;
vlac1nlch novm SI uvedomuJI
tento fakt jak se sluší a patrí. Žurnalisti
koalicních
.tran, kter)'m chyhí 'slušn~' a uctiv~' pomer k pravde.
udelali aspuií vše, co mohli, aby jejich ctenárLlm se tento
fakt jevil jen nczretelne v mlhách. Pvnevadž abonent si
za své peníze predplácí
nikoliv pravdu, n~'brž noviny,
mohly Se vládní žurnály po volbách, kdy už divno byla
pravda z\'ejma, aspoIl IXlde~átkrát odv'Hit tvrzení,
že
vlá,dní koal~;e nehyla poražena.
Sn.~d jim takové poznamky stOJI za to, snad ne; "nad Jim pusohí takovou
osobní rozkoš, že se jich nem\)hou zdržeti. V každém
prípa?e mohOll býti iárazen y toliko do nejistého .oboru
I11dl\'1dl~~t1ní
.psychologie,
nikoliv mezi pevná politická
fakt~. Jisto Jest, že takov~'mi poznámkami
si nikdo nepomuže. Pripouštílll,
že si jimi nekdO' mllže ulevit, jako
VLJb~~,jak znárt'lo, je fantasie urcena k tomu, aby povznasela nad drsnou a neslušnol1 skutecnost.
.tedy:

\' parlamentární
demokracii
veci jsou tak zarízeny,
že vládnouti mli že jen takové politické seskupení, kte;-é
mú více než polovinu
hlasLl ve snemovne. Pr,ed volbami
mela dosavadní koalice šestihlasovou
vetšinu.
Nebvla
tn imposantní vetšina,
ale prece jen byla to vetši~la.
Nyní mllžc b),ti spor jen O' tC), má-li 147 neb.o. T 44 hlasv
ve snemovne, cili ~ch~lzí-li jí clo poloviny tri nebo šešt
hlasLI. (To záleží na tom, hude-li skupina Roscheho a
I' afky ochotna pocítat se k dosavadní
koalici ci nebude-Ii ochotna.) Vím, že v novinách
je v)'znam všech
slov neiist~, a traslav\'.
a že 5e tedy mohou provádet
\'šelijaké kU1llšt:,' i se slovem por á ž k a. Kdyhy však
tohoto slova nemnhln /))'-t užito o vláde, která dríve
mohla vládnouti, ponevadž mela ve snemovne vetšinu.
a nyní nelllllže vl;\clnollti, protože tu vetšinu ztratila.
pak vern nevím, O' jakém p litickém deji vubec by bylo
dovoleno užít slm'a por á ž k a. Vl~ldní novinv tvrc1't
na pr., že k011ice nehyla poražena,
ponevadž
~ustává
nejsilnejším politick~'m skupenstvím.
To je 5ice pravda,
11eie to vec teprYe druhoradéhO'
zájmu. Hlavní vec je,
mU7e-li do~avac1ní v!;lch vládnouti dále. Nebv!a-li vládní vetšina porúena.
necht utvoi'"í ze ~ebe vlidu, jde do
,nemovl1lYa vystaví se prvnímu hlasOl'ání. Pak snadno
uvidí, byla-li ci nebyla-li poražena.
Tento problém Vuhec není žftdn~'m O'pravdov)Tm problémem.
Daleko zajímavejší
otázka je, do jaké míry byla vláda
poražena. Tu se musí priznat, ž,e ve volebním v~'sledku
je jistá polovicatost. která snad v koalici ješte vyvolává
nejaké nadeje. Tato vlftda byla poražena,
nikoliv však
tak velice por:1Žena. aby se vzdala vúbec vší ctižádosti.
Je pravda, že dosavadní
koalice nemuže sama ze sebe
utvorit žádnou vládu, která by nebyla hned pri prvním
hlasování s hanbO'u vyhnána ze snemovny.
Její posice
zllstala však prece tak silnou, že muže ješte nejakou
dobu pom)"šlet na rllzné politické hrícky.
emám nejmenší pochyby o konecném v)'sledku: koalice bude nllcena priznat tvrdou skutecnost své porážky, a cím dríve
tak uciní, ~ím lépe pro ni. Ale zatím vytahuje z kapes

..

A DUl

9 2 9.

,..'

C

Í

S L O

43-44.

I·

všelijaké projekty: nemuže-li utvorit vládu sama, mohla
by ji snad, jak se dom)'šlí, utvorit se skupinami,
které
pol ládá za sobe blízké. Chtiv)'ma
ocima spocinula na
skupine RoschehO', kterou už napred tak jako tak pokládá za svuj majetek, na lize pp. Stríbrného
a Gajdy
(je treba silného politického
žaludku, aby se tato skupina mohla nekomu zdát žádoucí),
a patrne ina mac1'arsk)'ch krestanských
sociálech, k cemuž je treba odvahy nebo zoufalství;
nebot žádat si po zkušenostech
s madaronstvím
v ludové strane ješte dalších zkušeností smac1'aronstvím
mac1'arských
krestanských
sociálu není jiste zpl'tsob normálne uvažujícího
politického
mozku, a je to vysvetlitelno
jen u toho, kdo si není
zce!:J. jist, je-li pro l'eskoslovenskO'u
republiku
vetším nebezpecím. madaronství
nebo socialismus.
Fakt
je, že b)'valá vládní koalice zatím huc1' pocítá s takov)'mi
možnostmi
nebo se aspon tvárí, jakoby s nimi pocítala.
S pribráním
techto pochybných skupin mohla by v. parlamente disponovat
ISI) hlasy: mohla by s tím vytvorit
vládu zjevnou nebo minoritní.
Nemelo by smyslu vládním stranám takové kombinace
vymlouvati;
mohly, by
myslit, že neprávem o neco prišly. Chtejí-Ii tímto zpusobem se vyhnout výsledku voleh, který socialistickým
stranám
dává nepopíratelné
právo na úcast ve vláde,
at to zkusí. V)'sledkem mohO'u b),t jen nové volby v ne. obycejne krátké dobe, a necht se pak vládní strany.po
tech nov)Tch volbách na sebe podívají.
Nezapírám,
že
hy v tom byly všelijaké obtíže;' ale dustojná
cesta do
vlády pro státotvorné
socialisty je jenom pres otevrené
priznání
obcanské
koalice,
že byla poražena.
Nehylo by to více než krátké zdrženi. Levý blok se na to
mLlže dívati klidne.
Myslím, že každ)' dnes už vidí, jak obcanská koalice
i PO'. volbách. jde v jednom šiku za jedním cílem. Tím
J1lohou 11),ti prekvapeni
jen oni muži, kterí, jak jsme
zde nedávno podotkli, mají hlavu až po krk v kornotitu
s lepem, a kterí ins~enO'vanO'u komedii s rozbitím koalice pred volbami brali jako bernou minci a jako vítezství svého výtecného psaní nad koalicí. V den vypsání voleb vyslovili jsme presvedcení,
že koalice se
nerozešla
nikterak
O'pravdO've, že si jen volí pro sel)e
v)'hodn)' okamžik pro volby. Úvodníkár
»Ceského slova« vystavi1 za to naši inteligenci verejn~'m pochybám.
Nyní tedy, podle událostí povO'lebních, možno spravedliveji posO'uditi zajímavou
otázku rozdelení intelig~nce
a rozumové
mohutnosti.
Obcanská
koalice, nerozbita
a jednotna,
chce vyjednávat
o jakékoliv príští vládní
kombinaci jen jako celek, a chce k sobe jakékoliv strany ostatní prijímat
jen jako dO'plnek. Není pochyhy,
že z toho musí b),t vylécena, ale zatím to musíme pri-

Minulé c'islo nevyšlo pro redaktorovu churavost. Náhradou
je vydáno dnešní dvojCíslo.
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jímat jako fakt. Vidíme, že tomuto plánu ludová straml.
na konec obetovala i Tuku. Pripravme se tedy na nejakou dobu, kdy obcanská koalice se bude cvicit v tvrdohlavosti. Možná, že toto cvicení bude trvat jeli. t~·den.
možná že déle; to je v prímém pomeru k politické
soudnosti vLldcu koalice.
Lev)' blok po dohu tohoto intermezza má jedinou
úlohu: v naprosté jednote a s pevným vedomím sV)Tch
cÍ1Ll cekat, !ž se obcanským stranám vykourí jejich
plány z hlavy. T~'den nebo nekolik týdnLl drÍ\'e neb()
pozdeji - to není žácln~' dLlvod k nervosite. --tP

z "Katolických
Domu" ke gaudiu socialistu a komunistu. Pre
to ješte dnes neplaiduji pro úplné odstranení kneží z politiky.
Ale kdo videl kneze z duchovní správy, agitující proti s"ým
vlastním oveckám, jež chtejí zustat verny církvi, ten si musí
ríci, že alesPoll kurátní klerus by mel již z duvodu .pastoralis
prudentiae«
býti ve vlastním
zájmu alespon - opatrnejším.
Kdyby
pak založení
resp. obnovení
strany krestansko-sociáluí nevedlo k nicemu jinému, než že podalo makavé dilkazy o tom, že žádná politická strana nemá generálního mandátu od církve. aby ji hájila, už tento dukat stojí za to. že
bvla

obnovena.
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církev a strana .•

Napsal jsem kdysi do "Prítomnosti«
clánek "Kneží a laici,
církev a strana«. V tomto clánku jsem ukázal, Že ncbezpecí
politické cinnosti nekterých
kneží tkví v tom, že snadno se
ztotocžní v ocích obecenstva
církev s politickou stranou, což je
ovšem na škodu knežského
pusobení
mezi verícími.
Clánek
tento byl prícinou vleklého konfliktu s nekterými poslanci-knežÍlni v lidové strane, ackoli jsem nemínil ani generalisovat
aniž koho napadnout
osobne. Vím ovšem dobre, že šlo spíše
o záminku, než o prícinu. Šlo o to, abych šel s cesty nekterým
pravioovým
machinacím
v hlavním
orgánu
lidové strany.
Dnes, po utvorení strany kresfansko-sociální,
jsem se rozešel
s lidovou stranou. Snad bude nekdo cekat, že nyní svoje útoky
zdvojnásobím.
Ale pravý opak je pravda.
Dnes už ne rozlucná
dvojice
Stašek-Sadecký
bude
moci klidne
spát.
Nemám
již zájmu
na vnitrní
ociste
lidové
strany.
OdPQcívej v pokoji! Ale musím se pres to vrátit k thematu, jenž
mi již jednou zpusobil tolik nepríjemností.
Presvedcil-li
mnc
kdo o tom, že duvody, jež vedly k restrikci knežských
mannadále, pak to byl zpllsob agi tace lidátu v roce 1925, platí
dové strany proti strane kresfansko-sociální,
jež od pocátku
prohlásila, že trvá na svetovém
názoru katolickém. Pracovalo
se proti nám, místy v náboženských
spolcích, ba dokonce tu
a tam v Tretích rádech, kde naše stoupenkyne
byly terorisovány odnímáním funkcí v techto institucích,
místy se kázalo
proti nám, a nejmírnejší
nadávka, jíž užila žurn,~.Pstik1. lidové
strany proti nám. strane katolické. byla "Zrádci! «. Nejmírnejsí

i

ar~ument.
kterého proti mne užívali. sekretári
a jedna velmí
celuá funkcionárka
Svazu žen a dívek, bylo, ŽC jsem pokrten)T
žid. Na "charakter
inde.1ebilis« a krtu svatéh'O a na vše ostatní
sc zapomnelo - nebylo náboženského
pojmu. jenž by nebyl
h~Tval zapT-ažen a zatažen
do služeb politické agitace. Jsem
cclkem povdecen lidové strane za tuto sbírku nadávek i protokolárne
zachycených
episod z "pastorace«
nekter)Tch kneží.
Bude cenným dokumentárním
materiálem
pro politickou cinnost kneží. Marno h"lo ujišfování,
že
pred válkou hyly katolické strany dve. marno bvlo ujišf.ování o tom, že nejdeme
si pro hlasv tech lidovctl. kterí sami k nám neprijdou.
že
nám jde o hlas" malých verících lidí z .iiných tábont "Zrádci
Renešem podplacenÍ«. tak to znelo ve všech variantách, jakob"
nehvlo
osmého
prikázání.
jež zakazuje
takovéto
kálumnie
í v tom prípade. kdvhy na podohných
tvrzeních bylo i ncco
pravdepodohného.
natož pak jsou-li vvcucánv
z prstlt. Mám
vvslrižený
clánek casopisu lidové strany. v nemž se dokazuie,
;~e zrada na lidové stranp je prímou zradou na katolicismu.
A"t()1"('tn clánku ie knez. Nehudu vypocítávat
dalších, daleko.
(!ra~ticteiších
príkladi! ze své sbírky. Nejsou urcenv pro vereinost
Nehud.u lícit, jak vyhazovali
naše instituce a naše lidi
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plebiscit.

Nacionálové
v Nemecku dali se na politiku va banQue, u nás
bychom rekli nyní populárním
výrazem:
šejdrem. Jsou proti
republice
a demokracii,
používají
však nejdemokratictejšího
clánku rišské ústavy o lidové iniciative, aby uvedli do parlamcntu zákon zakazující
šmahem jakékoli plnení mírových
smluv a hrozící káznicí ministrum podle techto smlu'l jednajícím. Takový zákon je ovšem absurdní a nemravný. Sám president Hindenbu'rg
to verejne konstatoval.
Žádný n<\rod nemuže si prece odhlaso\'at,
že nebude delat, k cemu se zavázal
a že potrestá
ty odpovedné
cinitele, kterí budou konat svou
povinnost. Kdyby to riugenberg
myslil vážne, musil by se
zároven chystat na válku. Ale p. riugenbergovi
jde zatím jen
o vnitrní politiku. Chce rozpoutat
"živelný odpor v národních
massách"
proti »socialistické«
vláde a domoci se demágogickým trikem toho, co je mu parlamentní
cestou znemožneno.
Bolševicko-fašistické
názory a methody strany Hugenbergovy
vedly totiž k její dokonalé isolaci v ríšském snemu, takže na
žádnou pravou koalici není tu pomyšlení. Po oslabení posledními volbami nemohla by strana nacionální ostatne ani v pravicové koalici hrát rozhodující úlohu. riugenberg tedy volí prímou cestu. Obvinil vládu pred národem a žádá jeho rozhodnutí. 'Bylo od pocátku jasno, jak treb't posuzovat jeho vyhlídky.
Bud rozpoutá opravdu mohutné hnutí svým bohopustým, ale
dobre vypocteným
štvaním
a pak z toho muže vzniknout
nebezpecná situace - i když možno považovati za jisté, že polovicku volicstva, které by bylo treba ku prijetí jeho zákona
proti vuli parlamentu, nezíská, nebo to bude, af již vetší ci menší, neúspech.
Že nezbytných
10% volicú k žádosti za lISPOrádání plebiscitu
dosáhne, bylo na druhé strane docela jisté
a demokratický
tisk pomohl mu jen k lacinému maskování
pra vdy. když zacal predcasne jásat, že »Volksbegeh ren. skonci
fiaskem, ponevadž se nenajde ani ctyri miliony lídí k podpisu.
Ncmecká strana nacionální sama má '05 milionu volici!, s krajní frakcí lidoveckou a ruznými malými nacionálními skupinami
disponuje 6%: milionem hlasu. Krom toho mohla lovit mezi miliony .nekritického.
nepolitického
obyvatelstva.
Co Hugenherg
potreboval
a co jedine by bylo jeho agitaci dodalo úcinu a
hrozivosti,
byla spontánní, mohutná resonance v davech. znacící se jak ve vysokých
konecných
cifr{\ch (osm, deset milionu), tak v hromadných
prihláškách
hned v prvních dnech. Ale
když se sehnaly s hídou a násilim po venkove a mezi závislými a negramotnými
lidmi ty nezbytné ctyri milí ony, takr,e pouhých 10.000 zachr<Ínilo puvodce nápadu od blamáže, je to, docela strízlive
uváženo,
porážka,
úspech vlastního hlasování
neDricházel nikdy v úvahu. Protiplebiscitní
strany mohou pouhou absencí znemožnit
výsledek.
riugenberg
musil by dostat
ne ctyri, nýbrž dvacet milionu hlasu. Ale šlo o divoký boi a
len práve se nerozpoutal.
Kdvby bvlv odpurcí strany nechaly
celou akci minout v nepozorovanosti.
nanejvýš s trochou hlimo,ru, bylo by to pro ni dopadlo ješte mnohem hur! Takhle
se jí odporem del-ala jen reklama. Pres to žádné nadšení, žád-

PHtomnost..
nc vzrušení, a až dojde k vlastnimu plebiscitu, objeví se spíše
pokles než vzestup zájmu, Nejlepším výsledkem
bude trvalé a
R, p,
dokonalé vyloucení nacionálu z vládních kombinací.
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Inteligent na vsi nebo nahý v trní~
I.
Osud a funkce inteligenta na vesnici nemá nic spolecného ani s Emilem ani s vysokým
slohem Montaigneova života ani s Jasnou Poljanou. Jsou vzdelanci,
jejichž duch je stálým vyzarujícím
zdrojem, který je si
naprosto sobestacný a jehož pracovní energie potrebuje
práve toho prostredí,
jež svojí mohutnou
rovností
a
rozlehlostí prosvetluje jejich vzdelanství.
Masaryk (»Jak pracovat<,) správne nalezl rozdíl mesta a vesnice ve spolecenské
sounáležitosti,
která je
mnohem vyvinutejší a intensivnejší
na vesnici než ve
meste. Ve meste si pripadáme mnohem opuštenejší, nebot mezilidské vztahy jsou tu rozrušeny a spocívají na
nás jen velmi· zlehka. Odtud mestský život a jeho výraznost na rozdíl od venkovského
je nervosnejší
jak
v myšlenkách tak v událostech,
Proto
snad nekterí
vzdelanci vyhledávají vesnice a mestecka nebo odlehlá
místa, a jejich vyrovnaný
klid se odráží
pruzracne
v tomto prostredí.
Nám však jde o inteligenci jakožto profesionelní
oznacenÍ. Inteligentem na vsi bude asi ten, kdo ztrávil radu
let ve meste i(COŽ je nutno zduraznit),
»aby dosáhl urcitého vzdelání«, a ,jemuž osud doprál zasvetit svuj život
venkovskému pusobení.
A prece osud techto zasvecencú
byval ode dávna ztotožnován romantiky a temi, kdož ztrávili svoji dovolenou na zastrcené vesnicce,
s idylou »zapadlých
vlastencu«.
Postavení
inteligenta
na vesnici
nebude
pouhým
o~pravedlnením jeho hluboké víry snad v »nezkaženost
našeho venkova« nebo »v úteku pred svetem«.
Jeho
stav, vyplývající již z reálného pomeru k jeho prostredí,
jest duležitou funkcí soCiální jak vzhledem k nemu samému, tak i vzhledem k jeho okolí.
Jest prirozenou tendencí lidí primerene nejakou vlastností si rovných, smerovati k urcité sociální i kulturní
homogenite. Delník vyhledává
spolecnost
delníkovu a
nikoliv spolecnost universitních
profesoru. Vyhledává
,ii
z prirozených duvodu. Vyhledává-li
však universitní
profesor spolecnost delník!"1, neciní tak z nejaké primérní
tendence, ale vede ,jej k tomu pravdepodobne
jeho ideologické založení. Toto ideologické
založení mohlo sice
vytvorit leckdes predpoklady
pro realisování
nejakého
podobného ideologického pomeru intelii;enta
a vesnice.
Avšak ·snaha. po kult~lrní a sociální homogenite
má
svoje meze. Nás iteresují na tomto problému hranice sociálních forem. Vesnice jest jednou formou zespolecenšfovací, mesto druhou. Rozdíl mezi obema nebude jenom kvantitativní - v statistice nám bude staciti vymezení: do 2.500 obyvatelu jest venl~ov, nad tento pocet
mesta. - Mesto tím spíše bude svému cistému typu blíže, cím více se bude podobati
predstave
»kulturního«

strediska,
sídla vzdelaných
elementu, konferencí,
bur'S,
vedeckých
institucí a verejného mínení. A tu je samozrejmé, že jednotlivec, jenž v tomto kulturním stredisku
nabyl svého vzdelání,
své druhové
inteligence,
bude
prirozene
s velkou praydepodobností,
smerovati
zpet
k tomuto centru, aby ucinil zadost své tendenci po homogenite kulturrií, nebyla-li tato jeho tendence zastínena nejakou mocností ideologickou.
A jest známou zkušeností,
že u inteligence na vsi se
projevuje
ve znacné míre »stesk po meste«, touha po
vyváznutí
z toho života »nudy a jednotvárnosti«.
Tuto
touhu »užít neco a po vyrážet
se" projevují
predevším
manželky venkovských
inteligentu, což svedcí tomu, že
tu prevažuje
touha po zábavnejším
a rušnejším živote.
Melancholie
zatrpklých
inteligentu
na vesnici má jiste
vliv na všeobecný
stav vylidnování
venkova,
útek
z vesnic do mest není arcit nicím moderním.
Spolecnost lidská se na nej dívá jako na »nezdravý
zjev« již
od ranného pocátku mestského
života a delá všelicos
proti nemu. Ale dnes v Í!teku venkova do mest musíme
zdurazniti
zvlášte onu stránku, plynoucí z isolovanosti
venkova a z touhy venkovanu po intensivním, lesklém a
rušném živote, který je možný toliko na více soustredenÝch místech.
A inteligence, která již okusila všech kouzel soustredcného života, jest namnoze v cele zatrpklosti
venkovského prostredí.
Tento svetový
problém vylidnování
venkova má ruzné fáze. Nejvíce
se pro nej udelalo
v Americe, kde dokonce i farári s oltáríckem na fordce,
jezdíce po venkove,
teší osamelé
venkovany.
A na
stredních. i na vysokých
školách
se prednášÍ
pro ty,
kdož budou jako inteligenti pusobit na vesnici, aby vedeli. jak jednak sami sobe a jednak ostatním venkovanum nahraditi mestské výhody a brániti úteku z venkova.
Jsou ovšem i inteJigenti,kterí
dovedou snášeti venkovský život velmi primerene a spokojene. JeHch srust
s vesnicí jest urcován vrozeným
nadáním pro vesnické
prostredí. Radí se bez násilí, volne k malému, semknutému <Jkruhu lidí, žijících intensivne vztahovirm
životem
na rozlehlé isolované prostore a živících se spoluprací
s prírodou. Setkáme
se dokonce i s takovymi
intelig'enty, kterí
bez ideologického
zatížení vyjádrili fakticky svoje prirozené sklony (ucitelé-sedláci).
Naprosto jiného druhu jsou inteligenti, kterí ospravedlnují a vykládají si svoje postavení formulemi intelektuálními, jež poznáme snadno po jejich romantickém
a románovém pachu. Jejich »návrat k pude« je vetšinou neuprímný, t. j. jsou neuprímní predevším
sami k sobe,
nebot obycejne 'cíhají na nejbližší príležitost
uniknout
do mesta. Pripomínají nám ony nadšence, co šli »pozdvihovat Slovensko«.
*

i

Vesnice má všeobecnou
neduveru k inteligenci vubec.
Tuto neduveru
nalezneme ovšem i v delnické tríde ve
mestech a vysvetlujeme
si ji jako pruvodní
vlastnost
inferiorního
pocitu v delnické a selské tríde. Zdálo by
se však, že zvyšováním
kulturního stavu techto tríd neduvera k inteligenci bude zmenšována.
Ale zvyšováním
kulturní úrovne zároven roste jejich sociální uvedomení,
které naopak muže ješte tuto neduveru zvyšovat.
Nebot
práve toto zviršené sociální uvedomení vyzdvihuje
hodnotu telesné práce, a neduvera vesnice k inteligenci pre-
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chází z pocitu ménecennosti
k pohrdání každou netelesnou prací.
Pripojíme nekolik úsudku z ankety, kterou jsme, jak
už ve svém minulém clánku o vesnici jsme podotkli, konali na dvou vesnicích:
Ucitelé by meli býti nestranní,
kneží v podobe ucení
Kristova a ty velké pýchy se mi nepodobají, ponevadž
to
u ucení Kristova
nebylo. Nebylo biskupLI ani prelátlI za
vysoké peníze, úredníci milnejší k lidem a ne tak vysoko
státem placeni, stací mu nejvýš 25 až 30.000 a ne statisíce i víc. To je plýtvání penez, které muša chudobní lidé
i když nemá pod exekucí zaplatit. Považuji
vesnicany
za
vzdelanejší
než v meste.
(Rolník, 26 let, agrárník.)

Inferiorne se cítí vuci inteligenci na vesnici jak rolník
tak i delník. Vytýkají inteligenci povýšenost,
které nabyla vzdeláním.
Jejich neduvera
k lidem, kteU získali
toto vzdelání ve mestech, nevyústuje
ovšem otevreným
odmítáním inteligence,
ale naopak ukládají se jí ruzné
úkoly:
Inteligent by mel uznati za vhodné jít mezi drobný
s ním jednat, jej plO<ucovat, ale ríct mu vždy pravdu.
(Domkár, 50 r., soc. dem.)
Jednat s každým prátelsky
bez veškeré
(Invalida, 44 let, indiferentní.)

lid,

pýchy.

Inteligent by nás mel vzdelávat,
bychom se mohli v živote uplatnit, mel by býti vzorem,
ale ne jak vídáme
u naší inteligence
vysedávat
v hostincích li karbanu.
(Tesar, 36 r., agrárník.)
Inteligent
nemel by n'a méne vzdelaného
cloveka pohlížeti tak shora a mel by se trochu snížit k nemu, tím
by nastal velký obral v živote vubec.
(Delník, 37 r., soc. dem.)
Úkol inteligenta:
poucný pro venkova
vzdelávat
ho co
inteligent a ne prospechár 'jak se stává.
(Rolník, 33 let, agrárník.)

Vesnice se muže ovšem dívati na inteligenci i ocima
svého politického
názoru. Neco jiného chce od inteligence sociální demokrat, jiného agrárník a docela neco
jiného lidovec. Podle svého politického presvedcení
muže
vesnice také inteligenci vycítat chyby a nedostatky.
Na pr. agrárníci:
Inteligenti
by meli vyjít více mezi lid a poucovat
jej
jak se máme naší svobody
a naší republiky
vážit a ne
být stranicky,
aby se neopakovalo
jako u nás 28. ríjna
pod rudými prapory.
(Malorolník,
42 roku, agrárník.)
Vinu na zbedování
tohoto zemedelského
stavu v prvé
rade dlužno snad pricítati
tomu, že vetšina
inteligence
vyšlé z rad venkov. lidu brzo zapomíná na PLlvod, z nehož
vyšla a místo, aby brala úcast na vzdelání a povzneseni
tohoto stavu, staví se casto i do neprátelských
rad.
(Rolník, 52 let, agrárník.)

Sociální

demokrat:

Bohužel ceská inteligence
je moc hrdá, to jsme videli
pri volbách ptesidenta
a co píše na naše zahranicní revOllucionáre, jest hanba. Pokrokovým
ucitelum všechna cest.
(Strojník a domkár, soc. dem.)

Lidovec:
Inteligent
by' mel míti úkol katolický.
(Delník, 42 le't, lidovec.)
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Celkem však celá vesnice bez rozdílu politického shoduje se ve svých požadavcích
na inteligenci. Ideální typ
inteligenta, pro sedláka a delníka na vesnici jest dán temito maximálními predstavami:
Inteligent
by mel ponaucovati
a vzdelávati
obcany a ve všem býti jim príkladem.
(Rol. syn, 19 let, agrárník.)

nevedomé

Úkol inteligenta:
Aby si každý hledel své povinnosti.
(Rolník, 28 let, agrárník.)
Inteligent
má býti více lidský,
lid a neoddalovat
se jemu.
(Rolník, 30 let, agrárník.)
Vzdelávat

lid.

(Domkár,

31 let, agrárník.)

Mel by býti všem obcanum
inteligence.
(Rolník, 26 let, agrárník.)

podávající

sobe okol'll,

na vesnici

príkladem pravé

Podle mého mínení by mel inteligent
také prospel trochu vesnici.
(Rol. syn, 16 let, agrárník.)

více dbáti, aby

Inteligent by mel spolupracovat
(Rolník, 19 let, agrárník.)

k blahu venkova.

Inteligent na vesnici by mel být nepolitický
pro všech obcanu.
(Rolník, 28 let, agrárník.)
Úkol inteligenta
na vesnici:
k nim prívetivý.
(Rolník, 40 roku, agrárník.)
Inteligenti meli by býti
(Rolník, 26 let, agr.)

Sociální

obcany

nepolitickými

a pracovat

vzdalovat

a býti

a pokrokovými.

demokraté:

Inteligent
(Domkár,

b~r mel lid poucovat47 let, soc. dem.)

a vzdelával.

Povinnosti
každého inteligenta
na vesnici jest, aby ve·
domostí svých podle možnosti
rozširoval
mezi lid. Po'
trebujem
národ vzdelaný,
který ví, proc vlastne máme
republiku a proc vlastn'e žijem.
(Strojník, 27 let, soc. dem.)

I lidovec prikládá
lávací a poradný«.

inteligenci

úkol

atd.
»obrodný,

vzde-

*

Ucitel je nezbytná
cást vesnické soupravy již od té
doby, kdy osvícená vládá si rekla, že vzdelanejší sedlák
je významnejší
i pro hospodárský
život. A ucitel od typu
nejzkušenejšího
se dostal až k typu nejvzdelanejšího vesnicana. Jeho vážnost na vesnici pomerne stoupá. Prešel
aspon ze své vedlejší funkce varhaníka nebo kostelníka
k vedlejší funkci obecního tajemníka a písare.
S ucitelstvím
vubec nejvíce souvisí problém vudcovství na vesnici. A plyne to i z isolovanosti prostredí,
v nemž tento inteligent žije, že hledá svoje vedlejší spolecenské ukojení ve spolkovém
živote. Spolkový život
je mu náhradou toho, oc -vzhledem k mestskému životu
zde na vesnici se cítí oloupen. Ve meste clovek velmi
lehce ztrácí pocit sebe sama, nebot tu jsou vzájemné
vztahy rozrušeny
dokonce tak, že není pravidelne ani
težiska rodinného. Každý clen rodiny má svoje zájmy

PNtomnosL
mimo rodinnÝ kruh, který se uzavírá toliko vecer a
v noci, v dobe odpocinku.
Na vesnici však rodina .ie
kompaktní, ucelenou hospodárskou
a pracovní
jednotkou. Hranice a zájmy rodiny vesnické jsou presne vymezeny. Vzhledem k temto vztahum je i vesnice jedinou
velkou rodinou. Tímto životem je zahrnut i ucitel na vesnici. I on patrí k té vesnické rodine. A jsou to jedine
kulturní zájmy, které mu dávají nejakou jinou tendenci.
Tyto kulturní zájmy samy nutkají ucitele, aby vyhledával nebo tvoril sám složky podobné tem, které ciní mesto na rozdíl od vesnice složitejším. Zakládá organisace,
spolky, delá kulturní a sociální veci atd. Jest samozrejmé, že se pak ucitel uchází i o vudcovství
na vesnici.
Chce i on rozhodovat, nechce být již toliko školním poucovatelem. A zde se pocínaly krížit jeho snahy se snahami jinými. Známe jakýsi antagonismus
mezi ucitelem
a knezem, který byt se projevoval
spíše na jiných vecech, nebyl nic jiného než bojem o vudcovství
na vesnici. Všimli si toho i sami vesnicané:
Ucitelé a kneží by se meli spojit ku spolecné práci pro
kulturní povznesení
venkova.
Nechat
planých
sporu
o jsoucnosti ci nejsoucnosti
BO.ha, to at si rozreší každý
dospelý sám. Stejne si toho Pána Boha predstavuje
každý
podle svého vzdelání.
(Obchodník, 30 roku, živnostník.)

Ucitel, knez a úredník aby nebyl
delal tak, jak jemu stav jeho káže.
(Domkár, 52 let, lidovec.)

v žádné

Ucitel by mel být ucitelem, knez knezem,
níkem a nemíchat se do vecí politických.
(Domkár, 42 let, lidovec.)

organisaCi

úredník

a

úred-

Tito inteligenti
by vubec nemeli se míchat do politiky
verejne a meli by vynaložit
své schopnosti
k svornému
spolužití obcanu a ne postavit
se v celo nekteré
polit:
strany a ty ostatní svými vedomostmi
bledet ubít. Meli
by pracovat pro blaho všech obcanu.
(Malorolník, 32 let, soc. dem.)
Mel by lid pouao.vat a ne ho štvát,
druhého jak na psa.
(Topic, 30 r., soc. dem.)
Ucitel by mel býti nestranický
(Malorolník,
30 r., soc. dem.)

aby

byl jeden

na

jako náš rídící je lidovec.

Ucitel by mel být pravým ucitelem také mimo školu a
nad stranami, knez by se mel starat o nábož. a ne o politiku.
(Zámecník,

40 let, nár.

soc.)

Ucitel by mel poucovat a ne je štvát
(Výmenkár,
55 let, indiferentní.)

proti sobe.

Všímati si více vzdelání lidu než ruzného politikování.
Vzrustem politického uvedomnení
na vesnici zacala si
(Služebná
v hospodárství,
20 let. indiferentní.)
vesnice ponenáhlu vytváreti
sama svoje politické ceTam, kde se zvlášte rozšírila politická vzdálenost
mesty. Vynorili se vudcové z vlastního prostredí. Ucitel byl
zatlacován se svého postavení,
které mu jeho kulturní
zi vesnicí a ucitelem, ucitel se ponekud vzdálil kulturní
a lidovýchovné
cinnosti. Po prevrate
mu to bylo velmi
úroven urcovala. Vedle toho politický život diferencoval vesnici. Namnoze vzdaloval ucitele od vesnice, ne- • casto vytýkáno. Ucitelé, pokud se této pasivní resistence
zúcastnili, vykládali
ji svými podmínkami
sociálními a
bof jejich politické názory se rozcházely.
Socialistická
vesnice nechce míti lidoveckého
ucitele, agrární socialisvými ideály pedagogickými.
Správne také poukazovali,
stu atd. Jiste, že tato vzdálenost
mezi ucitelem a vesže nejsou jedinými inteligenty
na vesnici, kterí se mají
venovat mimo své povolání ješte lidovýchovné
cinnosti.
nicí byla rozširována práve onou rivalitou mezi ucitelem
a novými vudci predevším v politice.
Skutecne jsou na vesnici ješte jiní inteligenti
méne ci
více vhodní k úkolum osvetovým.
Bylo by možno zcela
Vesnice bez rozdílu polit. presvedcení
chce míti ucite":
oprávnene poukázati na pr. na cetníky, kterí mají prece
le vzdelaného, pokrokového (samozrejme
až na lidovce),
který se stará jak o školu, tak i o vesnici po stránce
rovnež náležité vzdelání; o jejich osvetové cin,-Josti není
nic známo, leda že by se k ní pocítalo i to, že o ochotnik u I t u r n í, ale chtejí míti ucitele na pro s t o n eckém divadle sedí na cestném míste v prvé rade. To by
IJ o Ii t i c k é h o. Toto
»nepolitické«
durazne podtrhují.
mohl vytýkat ucitel. Ovšem, že cetníkovo úrední postaKdybychom brali v úvahu slovní nechut vesnice k povení by ponekud bránilo této vedlejší funkci. Ale jsme'
litickému životu, usuzovali bychom. že vesnice vzkazuje
zcela na strane ucitelu, když ríkají, že cetníci vedle své
uciteli asi toto: »Pane uciteli, tohle politické muchlání
úrední povinnosti
v lidovýchove
ani nehnou prstem, a
prenechte nám.« Ale zdá se nám spíše, že tu jde o vudcovství na vesnici.
prece se jim to nevytýká!
Na vesnici pak s této stránky nahlíženo jest na pomer
Ucitel je v obci vždy první inteligent, ale musí se polimezi ucitelem a vesnicí takto:
tiky vzdát, musí být rádcem obcanu.
.
(Rolník, 32 roklI, agrárník.)
Na vesnici by se mel ucitel politiky vzdálit a být obcanum rádcem a prítelem a lid poucovat k svornosti. Venkov toho velice potrebuie a lid by si vážil takových ucitelu a mel z nich radost. Klerikální ucitele odmítáme a socialistu také.
(Malorolník,

30 rokli, agr.)

I

Mel by býti sku tecným uci telem lidu na venkove, což
se namnoze nedeje. Nemel by dávat, jak se vetšinou deje,
svou povýšenQst najevo a prizpusobit
se lidu a svou radou býti mu v jeho težkém živote nápomocen.
Lid by mu
byl vdecen.
(Rolník, 32 let, agrárník.)
Ucitel má býti nestranický
na vesnici,
(Malorolník, 50 let, lidovec.)

také knez.

Co jsem poznal, byl vždy ucitel v naší vesnici na svém
míste, pusobe vždy ve všem ku prospechu
obce vždy a
všude. U hasicu, ochotníku, v obecní správe. Ale prekvapilo me, že v dobe, kdy (po pre rate) provedena
jaká"i
zmena v platech techbo pánu, vyšlo heslo ustat v práci
osvetové. Ale smekl jsem klobouk hodne hluboko pred temi p. uciteli, kterí ani tehdy necouvli.
(Rolník, 42 let, agr.)
Okol ucitele mel by býti svedomitejší.
aby taky hledel
"íce pracovati,
aby nechtel mít jen co nejvíc prázdných
dní.
(Rolník, 65 let, agrárník.)

Tyto odpovedi osvetlují ješte pomer práce inteligentovy a práce fysické, o cemž jsme se zmínili nahore.
Na ucitele se kladou pak ješte požadavky
podle poli-
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Ucitel by se mel starati o rádnou výchovu mladé gene·
race, aby tu nenávist, co kneží naucí, zase dovedli neja·
kým zpusobem utlumit, kneží aby se verejného a polit. života VLlbcc nczúcastiíovali.
Ti se mají starat o kostel a
slávu vecnou.
(Zámecník, 27 1'., soc. dem.)

tických ideálu nebo osobních zkušeností našich informátoru. Nekolik príkladu:
Ucitel by mel lid na vesnici poucovat prednáškami,
udí- let rady a vychovávat
mládež v duchu demokratickém.
, (Domkár, 60 let, soc. dem.)
Ucitel af se plne venuje výchove detí, neuráží
jích a neotravuje
je již v mládí ruznými výklady,
rodice· neprejí.
(Delník, 27 r., lidovec.)
Všimati si uprímne venk. cloveka
menárský.
(Chalupník, 27 let, agrárník.)

a nebýti

city jekteré si

k nemu

Knez by mel ucit milovati bližního
mého a nemíchat se do vecí polit.
(Zedník, 60 let, soc. dem.)

U cit e I se má venovat výchove detí podle jak si rodice prejí, kn e z jako hlasatel víry se má venovat svému povolání.
(Domkár, 52 let. lidovec,)

ra-

U cit e I nepresvedcené
presvedcovat,
vyvádeti z tcmna na svetlo a zapracovávati
lid v životc kulturním, což je
cesta ku vzdelání sama scbe a k životu mravnému. Knez,
ucitel, úredník a vubec inteligent, jenž má príležitost
žítina venkove a denne se s venkov. lidem stýkati, má sledovati jeden vznešený
cíl: ~sbratrení
lidstva«.
(Rolník, 30 let, agrárník.)
Ucitel by mel na podklade
i celý národ.
(tiu tník, 29 r., soc. dem.)

vedeckém

vzdelávati

Zákaz státi s holkami a provádet
(ti í d a C, 56 r., soc. dem.)

pro školu a 'obec.

ruzné

orgie.

J

Knez je na vesnici v podobném postavení jako ucitel.
Proti politice kneží mluví se však i ve mestech, zatím
co ucitel ve meste muže zcela klidne delat do politiky.
Je tu také jakási stupnice choulostivosti. Knežské poslání považují lidé za nejchoulostivejší.
.
Na vesnici pak zvlášte postavení politisujícího ucitele
a tím více politisujícího kneze jest težko ostrelovatelnÝ
kryt pro politické odpurce. Proto všichni na vesnici
jsou proti politice kneží. Funkci kneze a ucitele presne
odlišují, oba musí být samozrejme mravní, príkladní,
každý má bez vedlejších úmyslu pecovat o presne mu
vymezenou cást sverené dušicky.
a ne do hospody

rozeštvat

Ucitel má rádne vyucovat a nemíchat se do stran. Knez
má vyucovat
mínení Kristovo a nemíchat se do politiky.
(Delník, 35 roku, soc. dem.)
Aby ucitel vychoval
vzornou
mládež a knezi
hledeli svých záležitostí
a nezabíhali do politiky.
(Selská dcera, 21 let, agr.)

aby

si

Knez rozhodne
nemel by hledet politiky a chtel-li by
prospet venkovu,
mohl by s ucitelem
na základe
svého
vzdelání porádat prednášky
vzdelávací,
vcelarské,
hospodárské, vésti kampelicky,
pusobit ve sborech hasicských,
sokole atd. a ne svojí povýšeností
od sebe 'odpuzovat.
(Truhlár
a rolník, 47 let, agrárník.)
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Knez nemá stávat s mladými
(Svárec, 24 let, soc. dem.)

Karel

Ucitel má být p'okrokový a pracovní
(Delník, 31 let, soc. dem.)

Vubec knez patrí do kostela
lidi.
(Tesar, 28 let, soc. dem.)

Ucitel ne aby jen ucil ve škole deti. ale mimo školu také
starších
obcanu na schúzích poucoval. Knez v kostele,
ale ne o politice, úredník v úrade obéany poucoval a vy·
svetlil.
(Malorolník, 54 let, soc. dem,)

sebe

Ucitel by mel vyucovati
na podklade vedeckém. Ucitel
musí být vzorem venkovských
lidí. Srdccne, bez domýšlivosti a školské suché povýšenosti
mají lidem poraditi v jejich sociálnlcb,
hospodárských
a nábož. pomerech.
Musí
býti dobrým psychologem,
jak poraditi,
aby nevzbudili
odpor a opak.
(Úredník, 30 roku, agrárník.)

svého jako sebe sa·

v

dívkami a. t. d.

Ballenbergt1r:

O organisaci . Labour Party.

Ceskoslovenská
L socialistická
pozoruje velmi verejnost,
bedlive veškery
anglickéi nesocialistická,
politické události,
jež jsou zpusobeny
ohromným
vzestupem
britské Labour
Party. Vetšine lidí tane ovšem na mysli predstava politické
strany, jak ji vidíme pod zorným úhlem našich stredoevropských pomeru, nebo predstava
klasických
anglických stran
whigú, nebo torgú, jež ovšem ani ve svých soudobých následovnících
nejsou nicím jiným, nežli pouhými volebními mašinami. Není tomu ovšem tak, ani onak. LP je necím v dcjinách politických
stran naprosto
osamoceným,
jevem, jenž
snese srovnání
nejvýše
s jediným podobným útvarcm, pro
Cechoslováka
také nepochopitelným,
totiž s Britským Imperiem.
O Labour Party vyšla v léte neobycejne
bystre psaná kniha, jež v samé Anglii vzbUldila znacný rozruch. Autorcm jejím
je Nemec, Egon Wertheimer,
jenž po mnoho let je žurnalistou
v Londýne.
Kniha vyšla v Londýne u Putnam's Sons Ltd.
(UCI, 24, Bedford Str.) a soucasne v nemcine v Berlíne, u J.
Ii. W. Dietz pM názvem })Das Antlitz der Britischen ArbeiterparteÍ«. Kniha mluví velmi mnoho o organisaci LP, a jsou
z ní prevzaty
nekteré údaje tohoto clánku. Bude snad pro vetšjnu lidí prekvapující,
že až do dOby zcela
nedávné, totiž do doby pred desíti léty, nebylo jednotlivci dobre mo,žno vstoupiti
do LP, což bylo umožneno roku 1918
zavedením
tak zv. individural membership,
jehož však užívá
jen malé procento clenu.
LP. je ohromné, rámcové pracovní sourucenství stran a organisací d'osti rozdílných, jejichž clenství automaticky znamená
také clenství LP. Jsou to predevším
odboro'vé organisace
(Trade-Unions),
pak t. zv. sociální spolecnosti, jež jsou vlastními politickými
stranami,
a konecne od ríjna letošního roku
(Kongres v Brightonu)
i družstva
(Cooperative Societies) nejruznejšího druhu.
Než se zmíním o organisaci
vlastní, povím neco o sociálních
spolecnostech,
dosavadním
ideovém jádru strany, ac ovšem
pocetne nejslabším (z celkového poctu 3, 293.000 clenu patrilo
roku 1927 3,238.000 odborovým
organisacím, od té doby se pomery ovšem dosti zmenily ve prospech neodboráril a to asi

o 100.000 clenu). Nejduležitejši
z affilíated societies jsou; Sociálne-demokratická Federace (asi 1500 clenu), Fabiánská Spolecnost (asi 2000 clenu) a Independent
Labour Party
(ILP)
(asi 36.000 clenu).
Parlamentní tradice LP. je sotva petadvacítiletá;
za to Soc.
Dem. federace datuje se od roku 1881 (Dem. Federation)
a od
roku 1884 pod nynejším jménem. Jejími vudci byli tlyndman
a
William Morris, básník a anarchista,
bývalý liberál, jenž byl
nucen odejíti ze strany. Ovšem doktrinárský
tlyndmanuv
socialismus, jenž videl v Trade-Uniích
neprítele socialismu,
zabil
Soc. Dem. Federaci,
jež jako naprosto
bezvýznamná,
spíše
tradicní složka LP. pouze živorí. Veliký význam má Fabian
:Society. Ne snad massový. Sdružuje ve forme klubu (vlastne
klubu, ježto má odbocky v Birminghamu,
Líverpoolu
a Edinbllrghu), intelektuály a onu leve orientovanou
cást anglického
meštáctva »middlecless«,
což jen težko lze preložiti do ceštiny jako strední stav. Jména jako Beatrice a Sydney Webbovi, Bernard Shaw, Lord Olívier, O. O. ti. Cole jsou výbornou reklamou pro F. S. Pro tvorení ideologie strany hraje F.
S. ohromnou úlohu. Na nynejší vládu má F. S. dosti znacný
vliv. LP. nabývá práve F. S. možnost šírení se mezi mešfácké
ITstvy, jež nalézají zalíbení v evolucních theoriích prívržencu
Fabia Maxima Cunctatora,
kterí práve tak jako on zvítezil
kdysi nad Iiannibalem
volným a rozvážným
postupem,
chti
zlÍteziti nad kapitalistickým
rádem. Snad nejlepší londýnské
socialistické prednášky
jsou porádány F. S. v Kingsway tlall.
F. S. má nejstarší proslulou letní školu (letos v ~atullu). Má
léž dosti znacné procento mládeže, zejména stndentstva
v t.
Zl'. New Fabian Oroup a ve Fabian Nursery.
Jako kuriositu
dlužno uvést, že prostrednictvím
F. S. muže se státi cizinec,
tedy i Cechoslovák, clenem britské Labour Party.
J:nfant terrible LP. je dnešní Independent
Labour Party
(ILP). Je to decko Fabianismu,
od nehož se však velmi odklouila. Je založena Keir tlardiem na principu individuálního
clenství, a má podorganisaci
mládeže Oild of Youth, ostatne bezvýznamnou. ILP. byla pro mnohé prúchodní stanicí k politické
moci, a tešila se až do doby krátce po svetové válce ohromné
,ážnosti a vlivu. Mužeme si predstaviti
co mohla znamenati
její moc, když ze 160 labouristických
poslancil posledního Parlamentu 117 bylo cleny ILP. ILP. byla nádržkou
socialismu
v nesocialistické delnické strane. To co ona uznala za správné,
uzuala obycejne za správné i LP. Tím vyvíjí se jakýsi mytus
kolem ILP a jejích vudcú. Ovšem jíž za války vidíme urcité
rozpory mezi názorem na válku Arthura Ponsonbyho
(antimilitarista) a Philipa Snowdena.
K naprosté zmen~ dochází ovšem po válce, I dy LP. zavádí
individuální clenství, a kdy ILP. má se státi pouhým agitacním
prukopníkem strany. Milionová strana nepotrebuje
již jen urcování smeru cesty, ale i stanovení tempa rychlosti, a tak po pádu
prvé Mac DonaJdovy
vlády, zavineném
cástecne
i spechem
vudcu ILP., kterí chtejí videti ovoce svého snažení, jakož i
uskutecnení svých ilusí ješte dnes. Oswald Mosley (nynejší
kanclér Lancashireský
v britské vláde) staví skvelý financní
plán budoucího socialistického
státu, li. N. Brailsford
ve spise
»Socialism in Our Time« kreslí plán socialisacní,
ale plány
tyto nejsou pojaty do oficielního programu LP, a tak ILP dostává se na scestí, stává se zatrpklou,
kritisuje politiku LP,
a tak r. 1926 v Liverpoolu, a rok na to v Blackpoolu, pocíná se
ua kongresích strany (LP.) diskutovati
o raison d'ctre ILP.
Philip Snowden, nejpopu,lárnejší
muž LP. po Mac Donaldovi,
vystupuje z ILP, jíž venoval nejlepší léta svého politického
života, a prohlašuje v otevreném
liste, že ILP tvorí pouze
zhytecné zdvojení práce Labour Party, a uznávaje práci ILP,
prohlašuje, že ILP vytvorením
LP vytvorila vetší a mocnejší
nástrOj k uskutecnení
socialistického
státu, než kdy se jen

mohlo doufati, a že muže
organismem ...

nyní spokojene

splynouti

s vetším

Ovšem tak "se nestalo. Krise pokra(;uje, pocet clenstva klesá,
do cela se dostává druhá a tretí garnitura vudcu, a tak smelé
plány ILP nejsou již ani publikovány
ústredním orgánem LP,
Daily lieraldem, a ILP, ac doposud má pres 30.000 clenu, svým
\"ýznamem stojí za Fabian Society, ovšem je nepochybno, že se
ješte velmi dlouho udrží.
Organisace
individuálních
clenú prozatím valného významu
nemají. Ovšem daleko nejvetší
úlohu hrají Trade-Uniony
se
svým milionovým clenstvem,
Trade Unie representují
pro stranu ohromnou masu volics( va, ovšem masu celkem neinteresovanou
prímo na politice,
a celkem naladenou spíše konservativne.
Jedine malou formální
zmenou I'. 1928, kdy zmenen dosavadní
princip »contracting
out" v »contracting
in«, ztratila strana zhruba na 40% clenstva,
což svedcí o nevalném zájmu o politiku. Do té doby byl totiž
každému Trade-Unionisto'vi,
pokud výslovne neprohlásil opak,
zapocítáván
do rocního príspevku
príspevek
LP, osta"tne celkem nepatrný, v obnose 3 pence, (asi 2 Kc). Nyní musí prohlásit, dík zákonu o nepoliticnosti
odborových
organisací,
každý
clen organisace,
že hodlá pri náležeti LP. TI'. Unie hradí na
900/01 všech
volebních výloh strany, a tak je jen s podivem,
že ~e omezují na pouhých 12 míst 24 clenné exekutivy
strany.
Ovšem skutecne mají více, ježto celá rada clenú Tr. Unií prichází do exekutivy
jakožto zástupci Local Branches.
Ostatne
sama exekutiva nemá valného významu, ježto na rozdíl od soc.
stran našich veškerá síla politického (i vnitrního) vedení strany
leží na parlamentním
Klubu, a tak nemužeme prikládati celkem
\ elkého významu zvolení ženy predsednicí
LP, což se stalo
práve pred 14 dny v Brigiltonu. Práve pomocí Trade Unií pronikali komunisté LP, a práve pomocí Trade Unií byli komunisté
v Britanii úplne zniceni, takže mají sO'tva 1 (krejcovskou)
odborovou organisaci.
V každém míste, prípadne hrabství,
jsou tak zvané Local
Lfbour
Parties, které si také samy provádí jmenování kandidátu pro volby. Cleny jsou odborové
organisace
jednotlive.
Vidíme tedy pri srovnání
s naší soc. dem., nebo nár. soc.
stranou, že schází zde nejduležitejší
prvek techto, totiž místní
organisace.
Pocínaje
župními výbory je organisace
približne
totožná.
Je skutecne vec názoru,
zda je lepší velkorysá,
mohutná
organisace
britská,
nebo systém
nemecký
u nás úzkoprse
aplikovaný,
jenž vyžaduje u každého clena prímou príslušnost
u strany, ale krome toho pokládá za samozrejmé,
že se každý
dobrý príslušník soc. dem. strany organisuje v odborové organisaci, DT J, Delnické Akademii, Delnických
turistech, Bezvercích a mnoha jiných organisacích
(u nár. soc. je to o neco
lepší.).
Všechny tyto organisace
mají své místní, okresní, župní a
státní výbory,
a tak vidíme, jak jednotliví
clenové strany,
zejména ti prostí vojáci, hynou (ve stranickém
slova smyslu)
preorganisovaností.
Starší
generá!ové
našich socialistických
stran, a zejména sociální demokracie
se obávají, že by si rozzlobili nekterou ze »složek« strany, kdyby o veci jen zahájili
diskusi, a tak za výkrik na poušti mužeme pokládati clánky
pos\. Koudelky a prof. Iltise o nutnosti pre organisace soc. dem.
strany u nás.
Anglický príklad je príliš lákavý. Ohromná strana, jež však
je úžasne organisována,
v níž každý nový príslušník
nalézá
složku, která by mu odpovídala. Delník nechtející pracovati ve
strane svoji odborovou organisaci, delník-socialista
ILP., úredník Branches of Individual Members, intelektuál fabian Society,
žena z lidu ~vúj konsum.
Naše soc. dem. strana nechápe, že nikterak nezachytí inte-
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lektuála, když jej nutí nekolikrát
do meslce chodit na ph'o
do místní organisace,
kde místo o politice mluví se o záležitostech rázu vÍCe než lokálního. Ovšem jen v Delnické akademii
pracovat nemuže, ježto ta je jen organisací druhoradou.

stesky. proti nové forme odbytové a dovolává se pomoci
verejného
mínení. Tyto namnoze zoufalé vS'kriky nejsou u nás necím neznám)'m.
Slyšeli jsme je casto od
našich živnostníku,
kterí se brúnili proti tovární produkci a fiJiálkovému
systému
8al(lvll.
Preorganisovanost,
jež je patma na poválecné mládeži, a jež
se jeví ve veliké nechuti k organisaci vubec (tramping), IiCPCChain st0res ve SpojenS'ch státech procházejí v Pt'Íncse za tohoto stavu vecí žádné dobré ovoce. Souperení DT J
tomné d()he perioclou téže neprízne samostatného 01:a Mládeže sociálne dcmokratické,
jež je vlastne jen souperením
chodníka, jak{l hyla projevována
koncentracnímu
predvou bratrí o krásnou chladnou dívku, musí býti skonc.~r;o necesu v pdlmyslu
koncem minulého
století. ::t s jakl/u
jakým velkorysým
zpusobem - a ten je práve: "rcon.:;al1lsobyla provázena
pred tremi desítiletími
zakládací cinvání naší sociální demokracie
v Labour Party, v níž se snad
nost department
stores.
jednou shledají všechny socialistické
strany v Ceskoslovensku.
Nelze pochybovati
o tom, že velké fi!iálkové organisace obstojí v souteži. ve které cines již ukazují svoji
prevahu a tendenci k dalšimu vzestupu, proste prot(),
ponevadž prinášejí
skutecné zlepšení dosavadních metod detailníhO' odbytu. Jako v prumyslu zvítczib nad
vS'robou rucní vS'roba tovární, docela analo~icky y distribuci
filiálkové
systémy a obchodní domy zabíraj:
jJoznenáhlu
opuštené
posicc samostatnS'ch
detailistll,
Ing. Vladimír Fejtek (New York):
Americané
chlubí se jimi dnes prá\'e tak. jako svSmi
prLlmyslovými
podniky. R. W. Lyons, v)'konn)' sekl\'tár N ational Chain Store r\ssoci?tion,
pred kráthm
casem na schuzi Economic
Cluh af Chicago prohlásil
je »za nejduležitejší
clar našeho století ucinenS' distri(A m e r c k é c h a n s 1.o r es.)
buci a tržbe, s hlediska nejši rší hospodárské
prospeš'
nosti«.'
Nejrychleji
se rozvíjejícím
systémem
detailní distribuce jsou dnes ve Spojených
státech severoameNení sporu o tom, že VZdlst velkS'ch organisací firick)Th filiálkové
organisace.
Predstavují
velkorys)'
liilkových
vytvárí
predpoklady
vzniku
monopolu,
odbytov)' program
smerující
k ovládnutí
trhu a tíhpráve jako je tomu v urcit)'ch odvetvích prumys!m'S'ch,
noucí témer k monopolu.
V t\merice
je nyní pres
vyznacujících
se hromadnou
a koncentrovanou
"S'10.000 filiálkov)fch systému distribucních
s celkovým
rohou.
poctem více než 100,000 prodejen,
v S5 rt°lzných ob()Filiftlkov\'m
svstémtuTI nedarí se však ve všech nborech. Jak rychle nabývá distribuce
pomocí chain 'storecli stejne: Nejvdecnejším
a nejrentabilnejším
pusores pudy, je videti z císel. V roce 1921 rozsah obchodu
bištem pro odbyt pomocí filiálek ukázal se již zmÍncn\'
filiálkových
systémú byl odhadován
na 4% celkového
obor potravin-grocery
stores. Grocery stores jsou pro
vnitrního
odbytu detailního,
v roce 1923 na 6%, roku
nás typem závocill dncela neO'hvykl)'ch, kde se kombi,
[926 stoupl odhad
na 8'10 a na konci roku 1927 bylo
nuje prodej predmetLl
koloniálních.
ovoce a zelenin,
dosaženo
12'10. Podle
posledních
zpráv
americké
Ve vetšine prí paclLt jedná se o požívatiny
dosované,
Chamber of Commerce
vzrostla v posledním
roce deuvádené na trh jakO' známkové zboží v krásné hygietailní distribuce
pomocí
filiálkových
systémLl témer
nické úprave. Nejvetší filiálkovS' systém v ohoru grona 2070.
cery stores Great Atlantic
& L'acific, kter)' v roce
Nejnápadnejší
VZdlst odbytu pomocí filiálek jeví se
1928 dosáhl poctu 17.000 filiftlek s približnS'1l1 rocním
v oboru p()travin, kde podle oficielních statistik prodeje
odbytem 900.000.000 dol .. kontrolu je asi ! 2r~ veškl'zaznamenávaly
letošního
roku v jednotliv)'ch
mesících
rého odbytu na území U. S. A. Ale ješte daleko vyšší
vzestup
200-250%
oproti
prumern}'m
prodejúm
procento odbytu docilují nekteré organisace v urcit.ích
které jsou vzaty
za standard
v letech 1923-1925,
územích. Zdá se b5rti docela primeren}'
odhad Jamts
100, jež však sám již involvuje ohromný rozmach této
T •. Palmera.
profesora
chic::lgské university. tvrdícÍhn,
odbytové formy.
severoápadní
území
že v 16 státech, zabírajících
S. A" 50o/r detailního
prodeje potravin je prov;ldcllO
Na území U. S. A. je celkem pres 800 filiálkov}'ch
systému, majících v celku 60.000 krámú a zprostreclkusystémy filiálek.
jících nejméne 22% z celkového odbytu potravin, v míUvážíme-li
stále vzrustající
koncentracní
snahy,
30'10 všech
stech vyšší populace než 25.000 približne
projevované
slucováním
dvou i nekolika filiálkov,ích
prodej LI.
organisací.
zejména v posledním
roce. dále llnifika(~I1Í
zájem bankovních
sl upin je financujících
a konernc
Je docela pochopitelno,
že tuto odbytovou
formu.
\'Zrusta jící vedomí relativní
škodlivosti
cenové knnkterá hrozí zdánlive alespon v nekter}'Ch oborech úplne
kurence filiálkov)'ch
systémLl pracujíckh
v témže OhlI
vyraditi
samostatného
obchodníka, proklepává americké
hospodárství
se všech stran, Chain stores jsou nejen
lU. musí me pripustiti
možnosti priblí žen í se k více méobávan)'m
konkurentem
nezávisl)rm
detailistLlm,
ale
ne df'konalému
monopolu.
pokud m'šem by jim \' tom
cástecne i velk)rm department
stores, které však brání
iinak nebylo zabáneno,
Dosažení
monopolu prtd]'okládá ovšem v"loucení
samostatného
obchodníka. C"Ž
se proti nim daleko úspešneji.
V prí."ém
otevreném
boji o prízei'í zákazníka stojí dnes nezávislí obchodníci
však stáleie
m~lo pravdepodobné.
Sitnace jeho je však
a filiálkové
systémy.
A ponevadž
mnohý samostatný
již kritická,
Dr. Julius Klein. assistant
Secretary (jf
Commerce,
není v tom ohledu optimistou.
Jeho ",\T"k
detailista
nemuže se dlouho bránit
proti výkonnejší
a specialisovanejší
souteži lépe vedených a kapitálove
je dO'cela zreteln.ir: "Spojenými
státy zaznívají vS'krik)
obchodníka-detailisty
nalézajícího
se v agonii. t Te jish
úžasne silných chain stores, vysílá na verejnost
své

NÁRODNí

HOSPODÁR

Dar verejnosti ci agonie samostatného obchodllílía ~
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k. že nezávislého detailistu
muze udržeti schopnost
dividuelnÍ služby, treba že jeho cinnost je ohrožena
noha handicapy.
Na rozdíl od jednotJiv)'Ch CI~l11kl1\lreteZl1, jemuž fiálkov.'· systém se skutecne podobá.
má samostatn)'
chodník nesporne vetší
volnost a akcní
svobodu.
ení ukovún v nepružll)' systém retezu. ]\] llže svobode utváreti odbytové metody.
voliti druhy zboží, poclíditi své sklady zvláštní chuti. mode a požadavkum
licntely. Mú ponech~ll1u úplnou
možnost
vlastního
ozhodovánÍ, což je prím~'m dusledkem
dalších
jeho
S'hod- pružnosti a schopnosti ukamžitému
prizptlSOní se pri nastavších zmcnách odbytov)'Ch. Jeho neó·slost. která mu je prekážkou
pri získávání
prostredI, nákupech a pod. je jeho pomocníkem
pri uplatnoánÍ nov)Th myšlenek v obchode.
Možnost poskytování
libovolné
individuelní
služby
snad dnes nejvetším
aktivem
samostatného
detaist~·. ve Spojen)'Ch státeoh nutno vy jí ti z predpoadu. ž(' nezávisl)' obchodník tvorí zpravidla integrálí SOUC;lstsvé obce neho svého nejbližšího
okolí. Zná
vé zákazníky nejen jako obchodník,
ale i jako clovek,
oheznúmen-s jejich vadami a prednostmi,
zná jejich
llsoh života, jejich vrtochy i rozm:lry. Ve svém kr;le pozdravuje je v duchu
starého prfttelství.
Pro jeuie vtlri nim osohní péci, prejímá ochotne jejich so\!rOllléceky. poskytuje úver, dod~lvá do domu a prokauje jim individuelní pozornost, kterou filiálkové orgaisace do svého programu zahl nouti nemohou, Zkrátka
Já nenahraditelné
plus. které shrnujeme
pod pojmem
osohnÍho styku. Tato psychologická
výhoda je jednou
e zbraní nezúvÍslého ohchodníka
proti chain stores,
le nestací. aby z:l:rucila úspech
pdnikání.
Je treba. aby
diviclnelní detailista
stal se v)'konn~'m a schopn~'m
awlením obchodních
metod ua základe nejprísnejší
kllllomie,aby svou cinnost založil na principech vedecého rízení, neustrnul v konservativních
metodách, ale
cil se od silnejších souperu.
Ie zajímavo uvedomiti
si mínení tech, kterí jsou
u brmiclla rozmachu filiálk()v~'Ch organisací.
J sou to
v první rade velké bankovní
koncerny,
z nichž newolsk~' lVlerril1, Lynch
& CO'. kontroluje 22 chain stoes systémLt. v nejrozmanitejších
oborech odbytových
v potravinách, obuvi, drug stores, radio prístrojích,
ut()l11obilov~'Chpotrehách.
5- a 10centových
obchuech. c1eJ)artment storech organisovan)'ch
ve forme
hain stores.

I
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~lr. Lnigi Criscunlo,
hsolutnÍ hospodárskou
f)v~'Chsystéml} faktem,
tndividnelního detailistu
remenem distribuce
a
vla~tní nev.ýkonl1ostí.

mluvcí tohoto koncernu,
hájí
prospešnost
existence
fi1iálže jejich soutež vyrazuje pouze
neschopného
souteže, kter~T je
který trestá
verejnost
svou

"Verejnost žádi nejlepší zboží, distribuované
nejlepšími
metodami,« praví. "Neohlíží se na to, kdo je podává. Nemuže-Ii temto požadavkum
vyhoveli individuclllí obchoduík, bude jim ochotne vyhovovati
filiálková organisace,
a
ueschopný detailista bude vyrazen vlnou hospodárské
síl·y.
Není žádného duvodu
k tomu, aby lidská spolecnost
byla
pokutována neschopností
nekoho, kdo chce býti kapitalistickým podnikatelem,
když steží má kvalifikaci
dobrého
zrízencc.«

\Ie ani ~\I1'. CrisClllo nepripouští
možnosti
nepochybuje o tom, že zclatl1:)' detailista,

monopolu
který byl

po leta úspešným,
chain storei>.

bude i na dále dobrým

••

konkurentem

Príciny úspechll filiálkových
systéml} nejsou tajemstvím. Jejich lozmach
je v)'slednicí
pLtsobení mnoha
cinitell}, z nichž nejdl'!ležitejší
jsou:
1. Hromadné
nákupy, snižující
náklady n[lkupní.
II. Velikost odbytu, umožnená nekdy prímo ohromn~'m poctem filiálek.
III. Silná financní base, maj'ící svuj základ ve verejném financování
kapitalisty,
kterí jsou v ruzné míre
držiteli akcií.
/
Zásady provozu chain stores možno shrnouti
v následující
body. Staví se na principu
[. hospodárnosti
a bezpecnosti,
plynoucí z prodejL'1
za hotové, s nimiž se setkáváme u vetšiny podniku toho
druhu,
2. prodeju
»pres pult", kter)~ se vyhýbá jakémukoli
dodávání
zboží do bytu (l1on-service),
a simpli3. hospodárnosti,
plynoucí ze standardisace
fikace skladu zboží,
4. stoupající
síly reld:uny pri klesajících
nákladech.
~. Provádí
se co nejpeclivejší
výchova
prodavacu.
6. Operuje
se cist)'mi krámy, príznive
položen~'mi,
vyznacujícími
se jednotnou
úpravou
vnitrní
i vnejší,
dociluje se vkusné úpravy v)'kbdních
skríní, což neclocenitelne napomáhá odbytu.
•
7. Zarucuje
se lejYší jakost predmetu,
podléhajících
7.~lkze, v dusledku rvchlého obratu.
8. Provádejí
se l;úkladné
investice,
mající vliv na
zlepšení jakosti prodávaných
predmetu.
9. V daných možnostech
provádí
se služba verejnosti, jak ji tato žádá.
10. Plánuje se dokonalé zásobování
území, na kttrém fili:l1kový systém pracuje.
Je zajímal'O pripomenouti
si, že všechny
rozsáhlé
filiálkové koncerny zrodily se z docela malých pocátku.
Nemely pri svém vzniku v programu
vybudovati
organisaci
o x fili[tlkách. Mr. Earl. C. Same, president
J. C. Penny Company, vykládá o zacátcích své spolecnosti následovne:
»Mr. Penny otevrel SVllj první obchod v Kemmerer,
ve státe Wyoming
roku 1902; zacal
s peti sty dolary a mal)'m pocátecním
kreditem,
za
vlastnorucne
zhotoven)rm
pultem,
s mnoha
prekážkami ... « Rovnež F. W. Woolworth
pocal s jedním
krámkem
docela chudickým.
Když
George
Gilman
v roce r859 otevrel svuj obchod korením
a cajem ve
Vesey Street v New Yorku, jiste ani ve sv}'ch nejodvážnejších
predstavách
nesnil
o tom, že tento
obchlldek se stane základem
nynejšího
Great Atlantic
a Pacific se 7.000 filiálkami.
Ovšem k zbudování takov)'chto
organisací
bylo treba
casu. 'Ospešné fiJiálkové systémy
nebyly a nemohou
b~,ti uvedeny v život náhle na prání nekterého
krále
Wall Street. Musily cekati na V)voj verejné duvery,
získati si prízen zákazníkll, bojovati proti predsudkum
a prekážkám
...
Výhody
hromadného
nákup!!
velikosti
obratu,
reklamy, financov[mí,
které jsou nejcharakteristictejšími
znaky filiálkov)'ch
systémll, pristoupily
pozdeji ve vývoji, nikoli však hned na pocátku. Teprve pozdeji ohjevovaly se možnosti
kooperace,
dohod, v};meny zlmšeností, nov~Tch myšlenek atd.
J
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PHtormlOSt.,
A nyní se naskytne
nejduležitejší
otázka, jak}' prospech prinesly
chain stores v otázce snížení obchodních nákladt''!. Výše jejich je totiž - ceteris paribus nejdt"1le2itejším faktorem
mluvícím pro nebo proti jejich existenci
s hlediska núrodohospodárského
zájmu.
Zájmem verejným
jest, aby fáze prechodu
zboží od
producenta
ke konsumentu
provedena
byla za pokud
možno nejnižších
nákladu
distribucních.
- Ale pres to,
že americké statistiky
jsou hodne bohaté, m~d stáváme
odpovedi presné a uspokojující.
Publikovaná
data o obchodních
nákladech
jsou pomerne rídká a·jsou-li tu, je jejich výklad znacne obtížn\'
pro rt"1znost standardt\
na kter}Tch jsou zbudovány.
NemohoL: podati presného
dt"1kazu o tom, zda skutecne cham stores pracují s nižšími náklady než samostatné obchody individuelne
rízené.
Pomerne
nejbohatší
statistiky
podávají
potravinárské podniky. Obchodní náklady samostatného
detailisty
v obO'ru grocery kolísají v rozpetí 6 až 25 '1'0 z celkov~Th prodejLl. s prLlmerem 15'1'0. Velikost rozpetí obpodnikatele
nemá
chodních nákladLl LI individuelního
sVllj základ pouze v n"tzné obchodní - schopnosti,
ale
hlavne v rltznosti
služeb,
konsumentum
prokazovaný~h. Prirozene
detailisté.
prodávající
na úver, dodáV~Jící do domu. obchodující
specielními
druhy potraV 111, snadno
zkáze podléhajícími.
mají vyšší náklady
pr?;vozní než takoví, kterí podO'bných služeb neprokaZUJI.

Vlastní
obchodní
náklady
filiálkov)Tch
systémll
v ,tomtéž oboru potravin
dO'sahují 8 až 19'1'0 se zjišten~'m prt"1merem rovnež 15'1'0. (Nelze vzíti tO'tiž aritmetický prllmer
nákladt"1 maximálních
a minimálních,
n}Tbrž prLlmerné náklady obchodní nutnO' zjistiti s ohledem na množství
prodan)Tch predmett"1 s ruzne vysok~Tmi procenty nákladt"1.)
Tyto zdánlive stejné prltmery je treha podrohiti dalším opravám.
Musíme vzíti v úvahu nevýhodné
postavení individuelníhO'
detailisty,
kter)' si opatruje
zboží
prostrednictvím
velkoobchodníkLl,
zatím co filiálkoivé
systémy kupují ve vetšine prípadll prímo od výrobcL1.
.-\bychom tedy dostali správný
obraz nákladu,
jak se
prenáší na konsumenta,
musíme nezbytne k nákladLll11
samostatného
detailisty
pricísti
náklady velkoobchodníka. kterého systém filiálkovÝ vyloucil. Tyto náklady
v prodeji ve velkém kO'lísají od 4 do 12ro z prodeju,
s prumerem
6 až 8%. Celkové náklady distribuce
procházející rukama nezávislého
detailisty,
dosahují' tedy
prumeru
21 až 23~10 na rozdíl od výloh chain stores,
které dosahují
p0uhých
1510. Je tu tedy nesporný,
zrejmý rozdíl 6 až 8';1(> ve výši n~tldadLl distribuce uvec!en)Th dvou systémLl odbytových,
na nemž je také matematicky
závislá v)'še zisku.
Rozdíl, ke kterému jsme dospeli, nemLlže b)Tti však
výsledkem
konecn)'ch
záveru. Ryl-li by, znamenal
I)y
neodvolatelný
ortel nad existencí
individuelního
detailisty.
Nutno však vzíti v úvahu ješte celou radu dalších
okolností.
V první rade otázku kreditu.
Samostatný
obchodník
zpravidla
poskytuje
úver,. dále dodává zákazníkLlm do bytu, obchoduje vetším množstvím
druhu, zahrnuje
v tO' predmety
snadno zkáze podléhající
a velmi casto má delší prodejní hodiny než chain stores. Odmena za poskytování
úveru mttže b)Tti ocenern
na 2'1'0 z celkov)'ch v)'loh prodejních,
které by mnhl
samostatn~'
obchodník eliminovati
v prípade. že by zá··
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sadne odmítal prodávati
na úver. O další 29'0 snížil l))'
detailista
svou režii v prípade,
že by nedodával do
domu. Standardisace
skladu, jak se s ní shledáváme
u chain stores, vyloucení potravin snadno zkázt' podléhajících jakož i težko prodejných
druhu zboží, které
detailistO'vi leží dlouho na sklade a které vede jenom
z dllvodt"l úplnosti skladu, representovaly
hy dašlí snížení o 2 až 3 '70. Konecne
odstranení
anebo alespoií
znacné redukce velkoobchodního
marginu mtHe se dosíci kooperací
- sdružováním
detailistu téhož oboru
k spolecným nákupttm.
Tento
krok je nejdllležitejším
a nejžádoucnejším
bodem programu
a obchodní politiky semostatného cletailisty.
Jednou z nejzajímavejších
forem detailního odbytu
v Americe,
usilu jícího o. snížení obchodních nákladu,
je filiálkový
grocery
systém Pig-gly-Wiggly,
zbudovan)' na principu self-service,
lder)' snížil své obchodní náklady
omezením
prodejního
personálu. Filiálky
tyto rozší reny jsou ponejvíce
na americkém západe,
bohate rozsety zejména na pobrež.í PacifiCL1; jsou to
typické. velmi útulné krámy, docela odlišné od našeh0
pojetí. '-nitrek
jejich vyplnen je regály bohate zásoben,)Tmi zbožím s uvedenými
cenami. Zákazník, vstoupivší do krámu, vezme si na ruku košík, prochází mezi
radami prihr;\dek
a regálll, z nichž si sám zboží vybí rá; u v)'chodu odevzdá košík s nákupem, kde se
zboží vyjme a zabalí. Setkáváme
se tu s užit)'m principem self-service.
na nemž jS0'U vybudovány americké
kafeterie. i\ cel~Tpersonál velkého závodu jsou dva lidé,
castO' jen jeden, zahývající se balením a inkasem obnosu
za zboží.
Myšlenka tato uvedena byla do oboru grocery chain
stores pred 12 lety, kely Clarence Saunclers zrídil SVllj
první Piggly \Viggly v Memphis,
Tennessee. Nejlepším dúkazem o úspešnosti
nové myšlenky i metody je
jejich rozmach. V dvanácti letech pocet filiálek vzrostl
pres 2500. rozset~'ch v 824 mestech Spojených státú.
Podle financního
v),kazu Piggly vViggly Corpontion
byly prLlmerné
náklady
obchodní
8.370 z celkov)'ch
prodeju .
Piggly Wiggly podávaj~ typick)' príklad snížení nákladu zredukováním
sužby zákazníku
poskytonné
n1
minimum,
kterýchžto
výsledktt dostává se konsumentttm ve forme snížen)'ch cen.
Existence
a realisace této myšlenky byla umožnena
v y s o k o u úro v n í b a len í a úpravou eistribuovaného zboží.

*

Dostáváme
se ke konecnému
záveru. Nejde o to, odstraniti rttzné stupne služby. Jde pouze o to, aby kupující platil spravedlivou
cenu za to, co dostává, a clostflval práve tn, zac platí. Chce-li opatrovati
si s"é
po.treby bez úveru. placením za hotové, bez dodávání
do domu, bez neobvykle dlouh~rch hodin poskytovan~'Ch
k možnosti
nákupu
a jiných podobných
služeb, v~,sledkll docílen)'ch
eliminací
jejich. dostane se mu ve
forme snížení
ceny prodejní
ve filiálkov)Tch systémech službu omezujících
(non-service
stores).
Chce-li snad nakoupiti
své potreby v kráme, kcle se
dokonce sám obslouží
(self-service
stores),
dostan~
zboží ješte levneji. Slovo service je tedy jedním
z nejdttležitejších
momentll.
které rozhoduje a hude
roz}1odovati o forme prodeje.
Uspech americk)'ch
chain itores nasvedcuje
tomu,

PNtomnost..,
že dnešní zákazník spokojí se docela s jejich redukovanou službou, nežádá Ílver, koupí zboží, které potrehuje, za hotové a sám si je odnese, neceká na poklony.
své nákupy kryje v normálních ohchodních hodinách,
nestojí o tradici, která vyrustá v našich pomerech mezi
zákazníkem a klientem, neprichází do obchodu, aby
sdeloval kupci své rodinné historie, ale dává mn kvalifikaci žádoucí soucásti hospodárského cyklu, tvorivé
a prospešné, která ohstarává spojení mezi ním a výrobcem.
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Henry Cowell:

Hudba hemisfér.
Se
vší vašich
náležitouvelkých
úctou národu,
ke skvelé
kulture
západní,
k umc:~ ním
marne
pátrám
P.o vyjasnení
ncceho, ceho vy si vysoce ceníte. Od svého príjezdu do vaší
zeme jsem navštívil mnoho koncertl\, ale stále ješte. cekám,
až Illne nekdo vysvetlí hudbu západního
sveta. Pro mé t:·ši,
bohužel, postrádá jakéhokoliv
smyslu.«
Zdvorile, a\'šak urcite oslovil mne takto cínský prítel v San
ucenec, roFrancisku pred nejakou dobou. Byl Lo vynikající
dák z Pekingu, který po dlouhém studiu tradicní hudby u císarsk~h0 cínského orchestru
stal se hudebníkem
odborníkem.
Pri své dvouleté návšteve u nás (na americkém západe, pozn.
prekl.) (mezitím navrátil se již zase do své 'vlasti), kladl si
za cíl, bádati o naší hudbe. Nekteré ze sporných otázek probíral se mnou v rade konversací, které oe konaly v jeho velmi
luxusním príbytku v cínské ctvrti v San Francisku.
Jakožto
muž bohatý, urozený a vlivný v cínské spolecnosti
byl také
velmi respektován
v amerických
universitních
kruzích.
Celým svým exotickým
zjevem cinil neobycejný
dojem;
byl
oblecen do skvelého orientálního
šatu, a jeho okrouhlý, jasný,
ucený oblicej bez vášní vyjadroval
rasový klid a vyrovnanost.
Ježto jej zde cituji bez dovolení, zahalím ho do anonymity
,'pana Ch~«.
,,vy pravdepodobne nerozumíte
naší hudbe« odpovedel jsem
na otázku, která se nahodila pri našem prvním setkání,« toho
nelze také ocekávati od vás v tak krátkém' case; ale jiste v ní
nalézáte zalíbenÍ.« Odmítlmtí pana Ch. bylo zdvorilé, ale zceLl
urcité. "Na neštestí mne zanechává
zcela chladným.
Nemohu
proniknouti jejím zmatkem. Je pro mne beztvárnou
a nerozeznatelnou massou. Její premnohé instrumentální
hlasy spékají
se dohromady jako pytel cokoládových
bonbonlt za horkého
dne.«
Jeho klidná otevrenost
dala ránu mé západnicicé samolibo·'
sti. Neprekvapovalo mne, že nechápe struktury naší hudby, kterou já, tak jako všichni západníci,
prijímám
za normální.
Ale zde jsem se nesporne setkal s nekým, kdo se opírá o jinou
základnu; kdo užívá systému, kteJ Ý zásadne vylucuje všechno,
co my chápeme jako hudbu·. Prijal
jsem toto vyzvání na
souboj.
"COŽ pak VY"~, tázal jsem se, "ocekáváte,
že t11lEete sledovat
každý nástroj v orchestru?
Pro nás je podstatné,
že úcinky
jednotlivých nástrojú skládáme v harmonii a tak tvoríme pozadí
pro melodii anebo pro melodie.«
»Ah, ovšem,« odpovedel
nevzrušen.
"Ale procpak
užíváte
tolik nástrojú, když - jak ocividne pripouštíte - není možno,
abyste všechny z nich sledovali?
N acpak je potom o jeden
nástroj víc ci méne, když nemllžete slyšeti melodii, kterou

hraje? Cožpak vaši skladatelé a vaši posluchaci slyší tak bystre, že skutecne mohou sledovati každý part v orchestru?
Anebo snad, smím-li vubec namítnouti
neco tak kuriosního,
prid,iváte \'šechny tyhle nástroje jen pro pompu a podívanou? «
"No ale prosím, cožpak vy nemáte nic takového,
jako je
bohatství tóni't, jako harrnonie? «
Pan Ch.: "Práve tomuhle pojmu harmonie vi'tbec nerozumím.
Slyšel jsem, že je to predstava tÓI1l\ jež jsou brány v úvahu,
vertikálne.
Znamená to snad, že když slyšíte nekolik not znít
soucasne, že je sledujete od nejnižší nahoru a takto že slyšíte
melodii, jako kdyby se noty hrály jedna po druhé?«
"Predstava
harmonie«, odpovedel jsem uj'cite, »je predstava
nekolika tónu, které se slyší jako jeden zvuk a které tvorí
slmtecnou jednotku. «
Pan Ch.: "S tímhle pojetím se nemohu smírit. Copak není
náš ZPllsob, jak my chápeme melodie, lepší? Každý nástroj
hraje si neodvisle svou melodii a muže b§ti sledován zvlášt.
Nehrajeme najednou .víc melodií, než lze snadne sledovat, takže
s výjimkou
bicích nástroju
hraje v našem ol'chestru zrídka
vÍCe než pct až patnáct nástrojtt
najednou.«
"Patnáct
melodií najednou!
Cí uši je mohou každou zvlášt
sledova t? «
Pan Ch.: "Dlou·holetá prakse dovoluje našim hudebníktJ1ll
dostihnouti toho stupne vzdelání, >:e mohou slyšeti nekolik melodií najednou.
Od laikfl toho ovš",m nelze oi'ek<ivati. Avšak
i tak se publikum snadno uteší. Nebot každý si vybere tu melodii, která se mu nejvíc líbí a tu si sleduje. A tak je každý
spokojen.«
"Ale jak, pro Boha, si vybere laik jednu melodii z patnácti
melodií, které jsou hrány soucasne? Co brání, že hned od zacátku nevybocí z kolejí? «
Pan Ch.: "Jsem rád,'že
jste se o tomhle práve zmíni\' OdpovecT vám dají zákony klasické cínské hudby, které jsou vytvoreny práve k tomu, aby posluchace vedly.
"Vetšina našich pravidel týká se kombinací tónú, jimiž dospíváme k tomu, co vy snad nazýváte harmonií. Váš západnický kontrapunkt
jest pravdepodobne
také návod k tomu,
jak mají býti kombinovány melodie; ale vidím, že se tím u';Vádí
melodie do vztahu prostrednictvím
tak nezretelných
intervall\
že všechno splývá dohromady
a ucho se plete.
Naše Jll'avidla však zcela opacne si berou za úkol uchovávati
jednotlivé
melodie tak oddelené, jak jen možno, takže uch.)
neztrácí jejich individuelního
prubehu,
nýb.r-;~ jest s to, aby
sledovalo každou melodii jednotlive
od pocátkn až ku konci.
Tak je na príklad prísne zakázáno, aby se dve melodie sbi':hly
do téhož tónu. Nebot' pak ani nejlepší ncho nemltže urciti,
ktero:l 7. melodií má po splynutí dále sledovati.«
"M;ite ješte jiná podobná pravidla ?« tázal jsem se.
"Ovšem, zajisté«
rekl pan Ch, rozehrívaje
se viditelne
takrka k enthusiasmu.
"Z téhož dúvodu se každá melodie hraje
na jiném druhu nástroje, takže individu·ální kv,llita tónu také
podporuje rozlišování. Dále se usporádává
rythmus tak, že dve
noty nikdy nesmí zacínati v tomže okamžiku, i když všechny
hlasy se hrají najednou (nekteré noty se ovšem vydrží, kdy?
jiné zacínají). Konecne není dovoleno, aby zaznívaly soucasne
noty, které, ackoliv nejsou totožné, prece by mohly splývati
a tak plésti hlasy.«
Poznenáhlu
pocal tento cizí systém nabývati
forem v mé
mysli. »Všechno, co v naší hudbe nazýváme
harmonií«,
vykrikl jsem, je proste zakázáno v plravidlech vašeho umenÍ«.
Pan Ch.: "Když j5em poprvé slyšel hudbu skladatelu
jako
Beethoven a Schubert, mel jsem dojem, že jim delá zvláštní
potešení, slévati melodie dohromady a prestupovati
tak zákony
\'ašeho umení. Avšak vaše knihy o harmonii mne ujasnily, že
takové kousky jsou považovány
za zákonné. A naopak: Práve
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ty intervaly,
jichž my UZlvame, abychom jasne oddelili melodie, jsou k mému úžasu vámi uvádeny jako nelibozvuky
a
jsou ze soustavy hudební vyrazeny.««

*

Vyzblojen
skladbami
Bachovými,
Schonbergovými
a Chopinovými dostavil jsem se k príštímu
setkání s panem Ch.,
pripraven zahrát je a vysvetlovat
jejich záhady Aby byl pocátek snazší, zacal jsem s jednoduchým valcíkem Jana Strausse.
A ten se ukázal být nejobtížnejším
ze všeho. "Co mohu sledovat,. je jen svrchní melodie« zvolal, ,,;;Ie ostatní hlasy se
spékají nerozpoznatelne.«
V Chopinove skladbe jsem dospel k místu, kde hlavní melodický Mlraz se presune z jednoho hlasu na dru·hý a tu jsem
mu peclive vysvetlil, kdy a kde je treba presmyknouti.
Po
nejakém cviku dovedl takhle presunout
pozornost,
ale shled<ival to stál~ vadným a ríkal, že "takového
presmyku
pozornosti se nikdy nežádá v naší hudbe«.
"Bach a Schonberg,« dodal pozdeji, "se sobe velmi podobají.
Dovedu sledovat ruzné melodie v obou, ale jasneji rozhodne v
Schonbergovi.«
"Tohle«, podotkl jsem suše, "steží by bylo mínení, které
by S vámi sdíleli naši hudebníci. Celkem vzato shledavají práve
Schonberga
kunfusním
a rozhodne nepodobným
Bachovi.
"CO ruší vaše hudebníky«,
odpovedel pan Ch., "jsou pravdepodobne nezvyklé harmonie v Schonbergovi.
Ale mne, jenž
není cvicen, aby poslouchal harmonie, rozdíly mezi temi dvema
neprekvapují,
nebot vlastne pro mne neexistl~jí. A za to shledávám v hudbe obou pevnou melodii pro každý hlas.«
Synkopový
rhytmus v Chopinove skladbe ho ani v nejmenším nepoplašil, ba naopak, velmi ho potešil, nebot tato neodvislost rhytmu pomáhala mu zase vyzvednouti
melodii a vyvolávala po svém vzpomínku na Irodne umení.
"Ve vetšine vaší hudby<!, rekl, "je velmi málo rhytmickélIo
vývoje. Noty se obycejne hrají všechny najednou a rhytm'ls
7ústává zpravidla týž.«
Abych celil této kritice, ukázal jsem mu výtisk Strawinského
S a c r e, ale on poznamenal:
"To je tak pranepatrné
zlepšení,
ŽE skoro nestojí
za povšimnutí. Metron se mení, ale pro všechny hlasy zárovei'í. Kdyby melodie byly vsku>tku neodvislé,
tož by každá mela své 'vlastní ;netron a tato by se meniL:!
v ri'tzných casech.
Rhytmické
pojetí v mší hudbe jest úplne odchylné. Rhyt;nická jednotka
pozustává
z a c cel e ran d a až do urcitého
bodu a po nem následujícího
a podobne odstllpnovaného
rita r d a n d a. Na' to pak bezprostredne
následují jiné rhytmické
jednotky
kolísavé rychlosti;
jsou však pri všem kolísání vázány nejakým
prevládajícím
vztahem.«

*
Cvaha o našich stupnicích se nám naskytla pn našem tretím
setkání. "Jsou soucasne prílIš jednoduché
i príliš složité. My
llžíváme základny petitonové,
jako vaše pentatonická
stupnice.
Nad to však ješte delíme oktávu na 48 stejných stt'piííL Tyto
jemnejší odslíny bud se rozpouští do jednoho z peti hlavníc
toni't, anebo k nim vybocíme glissandem z jednoho z hla'vnícl'
tonll. Takové skluzy, ci portamenta,
které ve vaší hudbe jsoll
považovány
za nechutné, JSOl:' základními
v naší hudbe. 01) ..
jevují se v naší reci, nalézáme je ve zvucích v prírode, -Je
vetru a v mori a považujeme
je za veliký prínos své hudbe.
Jak pak mi'tžete s vašimi 48 tony v oktáve považovati našich
nuznýcn 12 za príliš mnoho?«
Pan Ch.: "Ponevadž
tam, kde všech 12 tonll se užívá neodvisle, jako v hudbe Schonbel gove, pocet dul e žit ý c h je
príliš velký. Ba i 7 tonu jako ve vašich staršich stupnicich
je mnoho.·<
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"Co soudíte o návrhu, aby se zavedla ctvrttonová stupni
24 tonu v oktáve?«
která by obsahovala
Pan Ch.: "Nenásledovala
by z toho ohromná konfuse; L
by nt,které z nich byly uznány za vice dllležité než jiné a
méne duležite byly by rozpoušteny
do dLlleLitcjších.«
"Jaký jt: zdroj melodií, užívaných v cínské hudbe? , tázal
jsem se pri jiné príležitosti,
tak jak se predmet rozhovoru
presunul ze Západu na Východ.
Pan Ch.: "Podle klasické tJradice neužíváme melodií moderních skladatel li, lec pro populární
hudbu. ~lelodie, a je jich
velmi mnoho, jsou všechny staré staletí. Každá z nich trvá
hodinu i více. Zvyk, hráti nekolik melodií najednou a takto
slyšeti soucasne v koncerte hned radu melodií, je prost)'m výsledkem snahy, :lby se ušetrilo casu. Dnešní cínská skladba po;;ústává z toho, že se snesou tradicní melodie dohromady a že
se pri tom dbá známých pravidel o kombmac;i melodií.
"Tedy každá jednotlivá kombinace takových melodií se zno\'u
napíše? "
Pan Ch.: "Zajisté,
ponevadž jí užívá jen urcitý kapelník,
který si ji napsal vzhledem k specielnímu nástrojovému obsazení svého orchestru.«
>,Kdo jso\':' tito skladatelé-kapelníci?«
>.Bez výjimky
jsou' to vždy hráci na drevených bubnech,
které se u nás považují za nástroj velmi duležitý. Když bureník zvedne ruce k úderu, orchestr sleduje jeho pohyb. Je to
podnet k zacátku. Dreveného
bubnu se stále nžívá, kdeito
o,tatní bicí nástroje,
ackoliv jsou také duležité, casto jen naznacuJI pocátek nového dílu v hudební skladbe anebo v opere
príchod nové, duležité postavy.«

*

JednohO' dne zavedl mne pan Ch. do cínského mesta do
mandarinské
opery. Oblékl jsem se pro tu príležitost do strízlivého, všedního amerického
šatu. [{editel opery nahradil na
žádost pana Ch. obvyklý bastardní
repertoir populárním starým klasickým dílem, aby potešil naše u~i. Heroina byla zavraždena hned ve vstupní scénc. Bezprostredne
na to se vyvinuly opemí komplikace;
trvaly 6 hodin. Ve trech z nich jsem
ke fvému velikému zmatku nehyl s to, abych uvedl hudbu d·)
jakéhokoliv vztahu k dramatickému
prubehu.
"To je proto" vysvetloval pan Ch., "ponevadž vy nechápete
predhíh"vé
povahy naší hudby. Když je na scéne mír, pripnvuje nás orchestr na válku', která se odehrá v budoucnu. Kdyz
vYJ..'llkne válka, orchestr hlásá mír, který z toho vzejde. A tak
jsou prudké otresy našich citu mirneny a všechny zmeny jsou
ohlašovány
již predem.«
Když jsem si poznenáhlu
zvykl na tento úplný zvrat na;í
obvyklé operní techniky, byl jsem teprve s to uciti se, abych
po cínském zpusobu nebyl nicím prekvapen a dokonce, abych
"ozpoznal pomocí standardisovaných
melodií lásky, radosti, nenávisti a války, na jak)' aSI dej mám pripraviti své nervy.

•

Tohle jsou úryvkovité záznamy z nekolika setkánl se vzdelaným, kultivovaným a skeptickým ucencem z Pekingu. Ocividne
se dály pro to. aby mysterium západní hudby se mu vyjasnilo.
Zda by jiní cinští hudebníci byli souhlasili s panem Ch., nemohl
ríci. Muj všeobecný dojem je, že se vrátil do mésta Mandarinu,
chápaje naši hudbu, ale jsa k ní tak chladným a jí tak vzdálen)'m, jako když prišel do San Franciska. A pro sebe jsem pochopil, že je to pošetilé, chtíti pronésli SOL:·do cínské hudbe,
ježto naše zákony nejsou k tomu vllbee vlldcem. Avšak návšteva tohoto ustáleného akademika
z Východu posloužila mi
tím, že mne poskytla osvežující, byt i vzdálený pablesk jiných
planetárních
okruhu hudby, než jsou na~e vlastní.
(Vyšlo v "Modern Music« New York 1929.
Preložil. se svolením autorovým
Vlad. Úlehla.)
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1.

ar.ltál~stvínejhl~l~hšího zrna je to, které se specialIsuJe.na vykon"tování nemocn~'ch nevyléciteln)'mi
orobam1. Kdo je stižen tuberkulosou, nebo rakoviou v nevylécitelném stadiu, l1fcit~'mi formami epileDsie
~ebolácl,uchy,je :.i ohycejne veL1nm, že lékarská po~oc
je marna. Ale prt tom je psycholog-ie techto. nemoc··
n~"Ch
taková, že nikcly se úplne nevzdají nadeje na vvltc;~l.í:jak~by c~kali zázral~: a jsc)U snadno schop~i
l1vcntlsltbu~ nekoho, kdo Jim takový zázrak slibuje.
Taková nadeje spocívá budto ve víre v nové objevy
nebo ve staré, ale tajené zkušenosti. Obé b)'vá šarlatány predstíráno.
Nejobávane}i z techto chorob je rakovina. Trebaže
již celá clesítiletí pracují patho\ogové, bio!ognvé i chemicivYechkulturních národLI na záhade jejího vzniku
a príciny, nepokrocily naše vedomosti v tomto ohledu
daleko. Víme, že pri rako.vine urcitý druh bunek lid.kého, zvírecího neho rostlinného or"anismu mení náhle S,VLlj
chrtrakter, že jejich ukáznen~ spolupráce v životl1lchprocesech a potrehách živého jedince prestává
a že tyto buiíky pocnou žíti jaksi na svou pest, bezohl~dnea na .,úkor celku. Množí se o prekot, prorLlsta]1a stravuJI ostatní organismus. Víme též že se to
deje v urcité souvislosti s dedicností, vekerri, mech anick~:mn~bo chemick~'m podráždením. V poslední dobe
prol1lklIJsme ponekud i do chemie životních procestl
techto bunek, do jejich spotreby kyslíku, dusíku, ko\'O\'~'chsolí. Dovedeme ja pestovati i ve zkoumavce
~imo živé telo, dovedeme je ockovati z jedince na je~
(hnce. Dovedeme celé onemocnení i pokusne vyvolati
chemickým dráždením na zvíratech dedicne dlsnono~~nÝch.P~i tom všel~ však stále neznáme pravo~ príC1I1U
rakovmy, nebO't Jedná se zde O'poruchu základních
biologick)'ch proces LI živé hmoty, jejíchž chemickÝch
detailLIneznáme, tak jako neznáme podstaty života:
Zdá se, l-eI problém rakoviny bude rozrešen, až najde
biologie svého Einsteina. Až veda rozreší problém
nniku života, množení, stárnutí, smrti, vzniku druhu
a tak dále. K tomu je dnes ješte velmi daleko a proto
se stále v?,s~ytují jen biologictí pseudo-Einsteinové,
a to ve velJkem poctu.
Když pred nekO'lika lety venO'val VÝ. L. Lawrence
Saunders z New Yo.rku dve ceny pO' padesáti tisících
dolar~1na O'bjev prostredku, jímž by bylo lze vyléciti
rakovl11u,došla v dobe asi jednO'ho. roku tri a pttl tisíce
návrhu z celého sveta. Na sta žadatelu byla ochotnO'
ihned prijeti dO' New YO'rku a demonstrovati
svoji
lécbu. Mnozí prijeli, aniž byli o to požádáni. Nekterí
chteli mít cenu vyplacenu predem, dríve než se vzdají
svého tajemství. Jiní myslili, že 100.000 je málo za
jejich vynález. Spalehlivost lécby byl<l rttzne dokládána.
Zpravidla se žadatelé odvolávají na své stárí a zkušenosti, jiní na to, že vynález zdedili od lidí ješte starších. Doporucovány byly nejrLlznejší byliny, jedy, kyseliny, zásady, korýši, pulci, brO'uci, hadi, vajecný žloutek a pecené kaštany. Velmi málo prací však došla od
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lékar,u odobréha jména a ješte méne od vedeckých pracovmku.
Nejcastejší ~arl~tánskou lécbou rakoviny jsou tak
zvane escharotlcke pasty, - masti, obsahující arsenik
k~e:é, prilož:ny, na živou tkán, pttsabí hluboké pole~
tam. ~ ac~umrenl povr~hu. Jedná-li se o. pO'vrchní, vredOVIty nac~or, lze ho tlmto zpLlsobem skutecne privésti
k povrchnllTIu rozpadlI a tím ku zmenšení. JežtO' však
rakovina prO'rLlstá do mízních céva uzlin neznamená
tako:,)' místní rozpad ješte daleko její vylécení. NaprotI, tomu n;ll~e míti takavá lécba neblahé následky,
nebot nahloda-h se arsenavou pastou vet8í céva nastává nebezpecné krvácení, které pacient laik ned~vede
zasta~iti .. Arsenikové .nebo zink-chloridové pasty jsou
zpyravlda ~nserov~nL JakO' taj,né predpisy, neoperativní
lecby, bezDO'lestne lecby masti a pod. Ve skutecnosti je
to procedura velmi bolestivá, naprostO' neúspešná a nebezpecná hlavne tím, že se jí promeškává vcasný operativní zákrok
Tajemství a reklama dovedla udržeti v cinnosti a ve
zn~m?sti lécby ješte ni~emnejší a to po celá desítiletí.
TaJne formule prO' hOJení rakoviny mel v majetku
Dr. D. M. By e a jehO' radina'po celau generaci. Jmenav~lo se ta kom,bi~a~ní lécba oleji a její majitel podepIsoval pod sve Jmeno celou radu titulu a clenství
ucen)'ch spolecností. Jen zasvecenci, abeznámení s lé-'
~arsk~mi ?rgani syacemi., ústavy a spolky mohli videti,
ze se Jedna vesmes 01tttulatury podvodné. Tak udával
J:?r: Bye, že je clenem »American Association of Physl~la:?: .an? S~rge01ns {~,- spolecnosti, která neexistuje
a JeJlz .1meno Je vymyslena tak, aby se podobalo dvema
hlavním lékarsk)'m organisacím, »American Medical
.Association« a »American College of Physicians and
Surgeans«. Podo~n~ udával clenství v »Indianopolis
Acyad~my of l\~edICl11e«, ac v Indianopolis žádná lékarska akademie nebyla, byl clenem lékarskéhO' sboru
v St. .Luk.es Hospital, _Jiles, Michi,gan, - což byla ncmocn~~e Jen n~ p~píre" bez budovy, bez nemocných,
bez luzek, ktera vsak davala -- vlastne prodávala jen své clenství, dokládané dukladnými diplamy a tak
d.ále. Samo:zrejme byl mezi jehO' tituly i diplom »SocletY,af SClence, Letters and Art of Lotloon ({,který se
prodaval za pet d01laru, a jehaž majitelé meli nároky
na koupi varhanického plášte.
Na Byeových cirkulárích bylo vyob.azení jeho laboratore a ardinace, obé v imposantní budove obklopené stromovím. Zvedaví no.vinári však zjistili že na
udané adrese není potuchy o takavé architektuie
a že
tam žije Dr. Bye ve zcela opelichaném dreveném' dOr(lku. Ježto. se však stýkal se svými pacienty jen poštou
nemohlo mu to vaditi.
'
Dr. Bye, který vystudo.val na medicinské škole tretího rádu, dnes již dávno. zaniklé, vyucil svému umení
i své tri syny. Se clvema staršími se rozešel z obchodních duvodu, s nejmladším vedl podnik dahromady
ale inserovali každý pod sv)'m jménem. Podabne vedli
si i druzí dva synové, kterí založili nov)' závad v Kansas City. A tak rodina Byellv zaplavovala americké
publikace sv)'mi sliby rychlé lécby rakoviny a svými
pcdobenkami. Dokázali. že to byla své doby jakási
standardní, dobre známá lécba pro všechny stiž,ené rako.vinou, kterou jiste zkusila vetšina nemocných.
TrvalO1 to celou radu let, než se vláda odhodlala
zakrociti na nátlak lékaru a po bezohledném odhalení
otišteném v Colliers Magazine, jehož autorem byl vý685
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znamn~' spisovatel Samuel Hopkins Adams. Vládní
laboratore našly, že hlavními soucástkami
této tak
známé kury je hrncírská hlinka, vaselina, bavlnený olej
a olej z horkých mandlí. K tomu byly vnitrne podávány tabletky z talku a cukru ...
Je težko pochopitelno, jak se muže udržeti pO' celá
desítiletí podnik, založený od zacátku až do konce na
švindlu. Lec protrelost a drzost techto šarlatánu nezná
mezí. Soucasníky v)'še zmínené rodiny byli Dr. &
Mrs. Dr. Chamlee, kterí inserovali domácí lécbu rakoviny, doprovázejíce svoji reklamu standardním obrázkem »raka« - ocáskaté potvllrky, podohné hlavonožci. Slibovali. že neprijmou peníze, dokud nemocn)'
nebude vylécen, a že zaplatí 1000 dolarú každému, kdo
se neuzdraví. Byla to lécka. nebot dávali si platiti draze
za medikamenty, odkládajíce honórár za vylécení aZ
po skoncení kur)'. Když se neuspokojený zákazník konecne pocal domáhati splnení inserovan~'ch 'slibll, dostal takovýto. dopis:
"Obdržel
jsem dnes Váš dopis, a nechápu,
jak si to
vlastne predstavujete
s tou žádostí 'O navrácení
penez za
léky, které jsme Vám poslali. Nepocítali jsme Vám žádn~'
honorár za své služby a proto Vám nic nevrátíme;
chcete-li snad ln nás osobne zakrociti, budte ujíšten, že si budete muset pak koupit novou soupravu zubu. Myslíte-li, že
z nás mužete dostat nejaké peníze, jen to zkuste. Na naše
jméno není pripsána ani židle v kancelári.
Doufaje, ~e se sejdeme tvárí v tvár, Váš, (ac o tom pochybuji)
Dr. Chamlee.«

Dr. Chamlee pr~' objevil lék proti rakovine v jisté
hylinc. nalezené na ostrllvku v pacifickém oceáne. Takové tvrzení snadno zláká k c-1ltvere svojí romant1cností. Ve skutecnosti však dodával tento. švindlér mazanl. ohsahující
tríslovou
a karbolovou
kyselinu
s opiem.' a k tomu mast, složenou ze vcelího vosku,
kalafuny a tuku. Když mu byla konecne odllClta poštovní doprava. vedel si hned pomoci. Tnseroval dále pod
svým jménem, ale korespondentllm
odpovídalo
)}St.
Louis Sanitarium«. uv:'tdejíc se poznámkou:
"Dr. Chamlee pronajai nám svuj podnik na rok. Je u nás
zamcstnán
jako reditel
a jeho sbor jako assistenti.
Dr.
Chamlee pripravuje
všechny léky a lécí pacienty sám za
primerený
honorár. Ježto reditel
nemá casu odpovídati
na dopisy, adresujte
vše na St. Louis Sanitarium
Co.«

Když hylo zavreno St. Louis Sanitarium. hyla otevrena tímže podnikatelem )}United Specialist C'll1Cer
Cure Co. «. K dyž i ta byla rozpuštena, odstehoval se
Chamlee dO' Chicaga. najal j'ednoho . doktora tam. a
druhého v Los .\ngeles. a pokracoval ve svém švindlu
pod jejich jménem dále.
Je pravda. že v posledních letech podvodní specialisti rakovinn)'ch léceb se jaksi umíl11ují. Leptavé pasty
se dosud prodávají. Daily Grafic ješte roku 1929 puhlikoval celou serii clánkll o v)'tecnosti takové nové
kury, ale zde již se slibuje vylécení jen pri povrchních
rakovinách kllže a švindl spocívá hlavne v tom. že se
za rakovinu prohlašuje každá bradavicka. nebo podkožnÍ. tukový nádorek. Za to se vyskytlo nekolik šarlatánll ucenSTh. kterí hledeli vpašovati své vynálezy
Jékarll111.O to se nakonec Dokusil i Chamlee. když už
jeho kura hyla všade d;sk~editována. Poslal lél~arum
cirkulár. v nemž ujištuje, že chce b~,t nakonec vern)prísaze Hippokratove, a dáti sVllj prostredek všemu
lékarstvu a tím všem trpícím. Píše:
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"Prisahám
a stvrzuji
tímto, že jsem svojí lécbou rakoviny vydelal pul milionu dolariL Jsem nyní na sklonku
své
tajemstvi
za p\Juhých
života
a prodám
Vám
dvacet dolaru. Naucím Vás ze své knihy' a korrcspondcnc·
ním kursem vyléciti rakovinu
v kterékoli cásti obliceje
nebo tela, To bude nejkrásncjší
a nejšfastnejší pokracování a udržování mého vynálezu ... «

/\ však ani tyto prísahy nemely již ú~pechu, nebot
marnost zázracných kur rakoviny je dnes již tak známá, že lži o tajemn)'ch bylinách z Pacifických ostrovu
již nedelají dojem. Ostatne jsou tet!' v mode spíše pseudotheorie elektronové, vibracní, radiové. nebo serologické a la Koch nebo Abrams. N ejno\'ejší tohoto druhu
je Arm str o n g II v O X Y k a t a 1y s t. kter~' se snažila vpašovati lékarllm a nemocnicím »Radium Ressearch Foundation« z Los Angeles roku 1928. Její literatura vypadala velmi ucene, a bylo v ní tvrzeno, že se
Dr. Armstrongovi podarilo zachytiti z radia cisté alfa
paprsky, které prý nicí rakovinové bU11ky,a nepoškozují
ostatní tkáne, jako beta a gama paprsky. ~\1fa paprskY
se vstrikovaly v roztoku 210 dolarll za první injekci.
25 za následující. Kdyby si byl Dr. .\rmstrong pocínal
ohezretneji, mohl vyvolati aspoJl vedeckou diskussi, ale
zabil se príliš záh)' tím, že jmenoval šdeTn své laboratore »Doktora:< F ortina. osteopata a cheiropraktora.
bS'valého dekana jedné cheiropraktické university. Zí,
skal tak sice dobrého obchodního managera, ale ztratil
okamžite clllveru lékarll. Našel si záhy nové pole pLlsobnosti, a zacal provádet oxykatalyst dentistum, míchajc
ho do zubních plombovacíeh mas s 3. pro všechny americké prírodní lékare a kultisty zhotovil sklenené rourky
se zatavenÝm oxykatalystem, které se ponorovaly do
mléka pred pitím a lécily všechny možné nemoci. t\le
'lni zde úspech není veliký.
Šarlatánství s rakovinou, spoléhající se na reklamu,
~ensacní clánky v novinách a. nejnovejší fysikální theorie je dnes již husiness obtížn~', protože se potkává s nedllverou i v mitlo mv~lící a sensacechtivé americké verejnosti. A prece ješte našlo v roce 1925 skvelé útocišti:
u amerického Babbitta.
Babbitt je figura. vytyorená Sil1calirem Lewisem
v románu stejného jména. Je to typ vzorného amerického obcana, nad kterým se mlJže zaradovati každ~' roelk~' mozek, sou~tredenS' kolem oh·
tél.rianskS' klub.
chodního úspechu, pro kter)' je dovolena každá lež, pretyárka i úskok, vše prikryto poc('stn)'m a krestanským
pJ~štíkem. Babbittové jsou soustredeni v klubech Rotari[ll1sk)'ch, Elktl, K iwanis, Moose a jiných.
Tito Babbitti, kterí v poslední dohe podnikají evrop~kou expansi a nacházejí opory i v cesk\'ch universitnich profesorech a lidech s akademickými tituly, protože již jim p:.ltrne nestací Ježíš Kristus. »první rotariún«. dostali se do fin'lncních nesnází v mcstecku Taylorville ve státe I1linoi~. Tamní Moose postavil nádhernou klubovní budovu. kterou nemohl vvdržovati. -Diktátor« lóže, E. H. Beach. prišel na sp~snou myšlenku.
jak zbavit klub takové železné krávy a pri tom ješte
posloužiti nejvyššímu ideálu Babhittll. - zvelicení ohchodu v meste. Prohlásil v lóži: "Založíme-li v meste
sanatorium, najde zanedlouho celý svet cestu do Taylorvil1e. Prijdou sem lidé z daleka i z blízka, a všichni
zde zanechají peníze«.
K provedení plánu bylO' ihned prikroceno. Založen
byl })N a t i o n a C a n cer R e s e are h I n s t t ut e', jehož správní rade byla prodána klubovní budova
1\<1
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----_._------------,-----~----SlllŠn)'obnos. Za predsedu správní rady hyl vybrán
.at L'ndon and Chicago", - hS'val)' didelní agent. \~yhledán byl odhorník
pro rakovinu,
r. John C. Hoxsey. kter)' se svénw umení naucil od
ého otce, jenž byJ kOllsk"m felcarem
zázracn)'m
dokrem a hojicem rakoviny:
všechna kožní onemocnení
ohlašoval za rakovinu. Lékarskou
záštitu pred úrady
kyll další Bahbitt. Dr. Bruce Miller, kter)' pred 40
y vystudoval medicinu,
ale hned pO' skoncení studi;].
zanechal, a venoval se v)Tobe dreven)Th
žebríkt't
ato spolecnost oprela se o Babbittskou
centrftlu. oblni komoru. a zacala inserovati:
. T. :\Iorphy

-RAKOVINA. Každý, kdo trpí touto nemocí, nebo se zajímá z jakS'chkoli duvodll o její lécení, je zván, aby požádalo spolehlivou informaci stran jejího vyhojcní, které se
podarilo a darí v TaylorviJle
pod prísne ethickým lékarským dozorem, bezbolestne,
neoperativne
a s trvalými
I'ýsledky. Pište tajemníkovi
obchodní komory v TaylorI'illc 111."

~emocní Babbitti 7. celé ;\meriky, takto spolehlive informováni svojí obchodní komorou. pocali se skutecne
ollsiti do Taylorville a klubovnÍ budova byla v hrzku
plnena nemocn~'mi. jejichž rakovina. skutecná i zdánvil hyla lécena leptavou
pas tou kOl1.sk~·m doktorem.
aké husiness v mcste zacal vzkvétat.
První, kdo si
tOIlllihova!. hyl místní pohrehní ústav. Nadšení jeho
jitele bylo tak veliké. že se jím nijak netajil ani pred
estsk.í·milékari. Tito ulekli se konkurence
a požádali
rady o zakrocen Í. Tak se dostala 'tato ryze americká
apitola clo soudn ích zftzn;;uTItl.
I

*

Psilí lékarské vcely tríští se již po celá e1esítilett
nreIMm tuberkulosv. Snad o žádné jednotlivé nemoci
není tolik odborné I;teratury.
v žúdl1ém jiném ohoru
toliklllarn)'Ch POkUSll o úspech. Témer kúd~' rok cteme
n~arní zpr;lvu z vcdeck~'Ch huhll té ci oné zeme o nález úspešné lécby. :J. stejne casto jsme zklamáni
V)'ledkv.
Je pochopitelno. že souchotinári
nezllstali
ušetreni
vykoric;tování švindlérll. Padnou jim. tím snáze za obet,
cím více let jejich choroha trv;l a cím casteji se prllbeh
její docasne nebo trvale mení k .lepšÍmu. Tento prirozen~'charakter a prllheh tuberkulosnÍ
choroby je pak
casto vykládán jako úspech toho ci onoho prostredku
naposled braného a tak se množí pochvalná
uznání a
osvedcení o vyhojení od pacientll. kterí rádi prestávají
eriti. že již nenosí zhoubnou
chorohu v hrudi. Neblah)' Dusledek toho je, ž·e nedhají
pak již pravidel
'() ochrane druh)'ch a nákazu šírí. nehlede k tomu, že
mi casto promeškávají
lécbu sanatorní
a chorohu si
zhoršují.
\' dobe. kdy hyly morfiové preparáty
volnc na ;UllCrickém trhu, bylo morfium. codein a heroin pravidelnou
ložkou patentních lékLl, slibujících
vyhojenÍ
tuherkl1.y. Kašel pO' nich ulevoval,
pocit krátkého
dechu mizel. uklidnily se noci, dríve probdclé chrchláním.
Choroha však hlodala dále a k ní pridružoval
se ještc morfiov~' návyk, kter}' udelal z nemocného
otroka svého
léku. Nemohl již hez neho b~~t a príjem vyrabecuv
se
udržoval a stoupal. Když bylo dáno morfium pod uzáveru a jeho prodej omezen jen na lékarské predpisy.
nastala vetší rLIZ1lost v protituberkulosnÍch
vynálezech.
\' tech dobách zacaly však též býti organisovány
protituberkulosní spolecnosti,
které šírily mezi lidem

znalost této choroby.
Šar!aLini
nemohli
se namnoze
spoléhati již jen na zaplacenou tiskovou reklamn. ::\[useli si vymýšleti rllzné úskoky, aby dosáhli dLlvery.
V tom ohledu hyl velmi šfastn)' Dr. Pe t e r P. D uke t z Chicaga, kter.'· vynalezl »serum" proti tuberkulose kolem roku 19J3, práve v dobe, kdy Dyl americk)'
tisk pln)1 sensacních zprávo úspeších Friedmanovy
živé
vakciny. Dostalo se mu mocného financního
a politického ochr;lIlce ve \;Villiamu Lorimerovi.
bývalém senátoru Spojen)'ch státll. Tento psal guvernérLlm všech
Státll Unie. aby poslali své zástupce do Chicaga k pozorování
v)'sledkLI »božského zvestování
všem nemocn)'m«. Usiloval také o to. aby vláda Spoj. státtl jmenovala komisi ke zjištení hlahodárnosti
Duketova sera.
Je težko posouditi. zda senátor I,orimer se stal obetí
švincllére Duketa. ci hyl-li jeho spojencem, hlede ve sv(~
politikárské
mazanosti docíliti vlastního uvedení ve zn;lmost volicstva. Jisto je, že všichni jeho. politictí prátelé
nebyli stejne dllveriví a jeden z nich clovolil si dokonce
všetecnou otázku. z ceho Duket svoje serul11 delá. Dost:J.lo se mu odpovedi. že z lwzlLl. Naléhal dále, :J. chtel
'3e dovedeti. kde ti koz1l jsoll. Po delším otálení a vytácení sveril se mli Dr. Duket. že m;l jednoho kozla v 1'0ledu. ve státe Ohio. a dal dokonce na neho adresu.
Zvedav~' politik. nemoha vstoupiti
s kozlem v prímc'll
korespondenci.
požádal policii v Toledll, aby zjistila..
je-Ji tam. ten úzracn)'
kozel, kter~' dává protituberkuiosní serum tolika nemocn~'m v Americe. Ale dovedel se,
že na udané aclrese nikdy žádn)' kozel chován nehyl.
Miloš

Bloch:

Nová zlatá horeel{a na americkém
západe.
v~rušen.í,
boohatství
a .n~kon:cné
Dobrodružství,
vrací se z klllh
a fIlmu
do skutecneho
Zlvota možnosti
v 10 hod. na20
min. dne 21. prosince 1928, kdy president Coolidge podepisuje
predlohu o vybudování
veliké prehrady
"Boulder
dam« poblíže Las Vegas ve státe Nevada.
Prehrada "Bouldel' dam" na rece Coloradu je nejvctším pod··
nikem toho druhu na svcte. Bude dvakrále
t<1k veliká, jako
dosavadní nejvetší americká údolní prehrada.
Jen jediný podnik, americkou· vládou provedený,
je vetší, než prehrada
na
Boulder Canyonu .- a to je Panamský
pruplav.
Nevím, zd,:li si kdo umí vllbec predstaviti. co znamená tcchto
ilckolik cbel: Prehrada bude státi 165,000.000 am. dol.; projekt
zavodncní krajiny u Los Angeles representuje
dalších ISO až
20,000.000 am. dol., to jest dohromady
tak ncco jako dvanáct
a pul tisíc milionu našich korun za prehradu se zavodncním.
Až bude práce dokoncena, bude obráceno približne 600.000
ha neúrodné pouštc v zavodncné elektrisované
úrodné územÍ.
Pozelllkov<t spekulace je americkou národní vášní a nová prehrada lákú dobrodruhy
i solidní obchodníky,
aby se pokusili
o pohádkové zbohatnutí
obratem ruky.
Nezamestnaní
delníci z celých Spojených
státtl konají zá,"ody, aby získali práci a zaopatrení
na stavbc, a s nimi jdou
ti, kdož z nich budou' živi: kantýnští,
hostinští a remeslnícl.
-- Na samotné prehrade má pracovati šest až sedm tisíc d;':lpíktl po šest až sedm let - z toho již vidíme, jak ohromný
to bude podnik.
Krome prehrady
budou se ovšem rychle budovati mesta ~,
komunikace ve zúrodncném
kraji. Další tisíce mkou naleznou
výnosnou práci na leta.
Ruch zacal, lidé se hrnou, reklama pozemkových
agenttl rve
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ha plné hrdlo, avšak uskutecnení
práce stojí v ceste ješte politické prekážky.
Trvalo to tuším devet let, než dospela predloha ku
podpisu presidentovu.
Devet let urpu,tného boje šesti inte.resovaných státu, jež navzájem
se snaží urvati pro sebe co nejvetší podíl na výtežku prehndy.
Krome toho boje bylo rozrešiti otázku' 'pro Americana velmi palcivou; jak tomu vlastne
bude s .úcastí státu. - Jak známo, jsou Americané náruživ)'mi
odpurci státního
obchodního
podnikání,
státních
monopolu
a
podniku. Železnice, telegraf, telefon, cástecnc pošta jsou v soukromých mkách. Projekt prehrady na Boulder Canyonu jest však
príliš \'eliký a dotýká se svým významem
príliš rozsáhlého
území, nez aby byl uskutecnen
sou,kromým podnikáním.
Zde
byla 11cast státu nezbytná, ale vyskytl se nový problém: když
stát postaví prehradu a elektrárny
má obchodní rízení a
využití techto podniku. býti
svereno
soukromému
kapitálu,
nebo se má porusiti národní zásada a má zde hospodariti
stát?
Proti pn'nímu
rešení bylo mnoho námitek
pri podniku tak
významném;
proti druhému nebylo námitek méne.
Nejinteresovanejšími
státy jsou Nevada, Arizona,
Dtah a
Kalifornie
Arizona bourí nej:více, že jí predloha neskýtá záruku za príjmy z pi'ehrady na rece, jež probíhá jejím územím.
Hlavním pozadím odporu je obava státu s úrodným ú(I=emím
pred novou konkurencí,
jež vznikne na zúrodnený~h
pouštích
Kalifornie
a Nevady.
Jsou to) celkem americké domáci záležitosti bez veliké zajímavosti pro nás. Obchodní podnikavost,
optimismus
a duvcl-ivost Americamo\ r.harakterisuje
ohromné vzrušení, jež prošlo
témer celým státem ihned po podepsání predlohy presidentem.
Musíme predeslati
nekolik strízlivých
fakt,
abychom
poLhopili, jak daleko od studené pravdy muže ohniYá rec realitJ!Ího agenta odvésti dtlverivý
americk.l' lid, Vybudování
prehrady a zavodnovacích
kanálll je dílem desítiletí. Vláda zabírá urcité l1zemí poblíže techto projektu z moci spekulace a dá
je verejnosti za urcitou cenu až po skoncení práce. Prednost
budou míti invalidé a válecní vysloužilci. Zavodllováno
gravitacne ml1že býti l1zemí jižne od prehrady, pokud leží níže, ne<
ISO stop nad morskou hladinou. Do vyšších poloh bu·de nutno
vodu cerpati. Spekulanti prouávají
nezasveceným
pozemky, Ježící ve výši 800 až 1500 stop. Vláda zrušuje
tyto obchody
jako podvodné.
Dopisovatel
"Saturday
Evening Post:<, Magner ,",Vhite, popisuje svou zkušenost z návštevy u takového prodavace realit.
'- Na stene visí ohromná mapa a výmluvný prodavac lící bohatství, skryté v jistém jím prodávaném
okrsku. "A co zn:lmená tohle EI uoo?'" ptá se Magner White.
P.rodavac se trochu zarazí a pak odpovídá s llsmevem: "Ah,
a:lO, to znamená 1200 Volt elektrického
proudu.«
Ve skutecnosti to ovšem znací Elevation (v)·ška nad morem)
1200 stop, neboli bezcenné pusté kopce. Ale nekdo se najde,
kdo to koupí.
Americké
úrady prísne dohlížejí,
aby se temto podvodu:!t
predešlo. Prý již byly zrušeny z'lkázky, jejichž celková horl ..
nota by šla do 90,000.000 am. dolaru.
Typickým
príkladem
je nák1:,p pozemku v pískových kopcích, kde se porizují snímky z »divokého Západu«, nebo koup~
vrcholu hory v Chocolate Mountains, za který jistý duverivec
zaplatil celé své úspory.
Mystická duvera obecenstva v zázracný význam prehrady ktelý ovšem skutecne nelze podcenovati
- podporována
byla
církvemi. Po podepsání predlohy odebrali se kneží pe,i
. ruzných cirkví se svými oveckami
na místo, kde má státi
prehrada a sloužili v prírode spolecnou; mši za její zdal'.
Úrady mají težký boj proti klamání duverivého obecenstva.
Pracuji propagandou
i stíháním podvodných obchodníkll. Podle
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kaliforn,kých
zákonu se stíhají všechny písemné neprav
údaje, ale nic se nepíše o údajích ústních.
A proto, pocali obchodníci delati propagandu radiem. J
ovšem peclive posloucháni
úredníky a soustavná protiprop
ganda je opravuje.
ikdo z širší verejnosti
neved-l presne, kdy bude predl
o prehr'lde podepsána,
když se jednání táhlo bezvýslednc J
tolik let. Jakmile však noviny prinesly zprávu o podpi,u, dost
témer všichni majitelé domu a pozemku v meste Las \'e~as
okolí telegramy.:
»Neprodávejte,
doku·d se mnou nepromltt
vítr - uciním v}'h0dnou nabídku,« Dbyvatelt štastného mcst
které náhodou leží blízko budoucí prehrady, se velice diviti,
jak si m()hli obchodníci tak rychle opati'iti adresy všech m:\
;iteltt redlit. Vysvetlení se brzy našlo. - D<.\vno pred podep!l!
;.ím pi'edlohy zde byli agenti jako turisté a vše si doMe zji,tili.
IIáp1d byl znamenitý, ale mel tu nevýhodu, že jej melo prí1i§
mnoho konkurentu.
Tak se stalo, že den po velikém rozhodnu
kaLdý majitel realit byl zasypán telegramy a tím upozornen,
;,by tak snadno neprodával.
Nákupcí jedné realitní spolecnosti se pokoušel získati ná
rožní krám hlavní trídy Fremont
Street pro svou kancelár
Majitel domu nemCl se k tomu dáti dlouholetému· nájemník
\ )'poved a rekl agentovi, že se mllsí sám postarati o uprázd
není místností, když je chce.
"Kolik tu máte zboží?" ptá se agent
du by tak rád umístil svou kancelár.
»Asi za 2500 dolarll«.
"Dám vám 7500 dolarll a múžete se odstehovati s tím zbo
žím. Chtel bych pro sebe tento krám«« navrhuje agent.
Ale tím prestrelil.
Starý obchodník
si náhle uvedomil, že
se tu ncco deje, co ciní jeho místo velmi rlrahocenn)m a rozhodl se zllstati pres lákavé odstupné.
Pozemky, které byly loni koupeny za 15.000 dolarll, jsou dne
prodávány za 40.000. A kup'ují se celá území na kolonie domu.
Není vzácností,
že nekdo vydelá do mesíce 5000 dobnl (lio
tisíc Kc) na malém dreveném domku se zahrádkou.
Není pak divu" že najdete takové firmy vLas Vegas: Jim
Smith, holic a obchodník
realitami.«
Nakupovaci
konají své návštevy za casného rána, protoíe
nckolikahodinové
opoždení
mllže znamenati
ztrátu nelolikd
tisíc dolan~t. Místní hotely jsou preplneny a i ten fotograf ]ln(uje v.e dne v noci, aby prodavaci meli dosti fotografií svých
realit pro zájemce.
Vynoi'ují
se projekty
hotelli, residencních ctvrtí a park'i.
\" jednom takovém prospektu residencní ctvrti se píše: Bud·~te
bydleti prímo u budoucího
jezera. 1Iužtte si prenésti lodku
rovnou z domova na vodu .. « Kdo si dovede prostudovati situaci,
~ezná, že z residence bude k vode »jen 8 km". Dosti daleko
na prenášení lodky.
Samo mc~to Las Vegas nemá nouzi o voclu. Ceká v~ak nJ
dektrick)~ proud od nové prehrady,
aby vyúilo velikého prírodního bohatství nerostného
ve svém okolí. Nyní mu schá7.í
pohonná síla pro doly.
j ikoli tak brzy,
jak slibují
realitní
spekulanti, ale jiste
za nejakých dvacet let se dockáme. že na míste dnešních pouští
\' lÍzem\ reky Colorado bude bohatý kvetoucí kraj, nová obdoba Kalif()rnie, kde pred dvaceti lety také mnoho nebylo.
Nekteré kr:tje získají zavodnení, jiné budou zbaveny zhouo'1\'ch zátop, doly budou míti levn)' pohon pro dobý\'ání ne
rostného bohatství a lisíce delniku a reméslníku naleznou ob·
živu .
Pti tak velkolepém podniku, jako je prehrada na Boulder
CanV0nu. musil vzniknouti živý mch, jenž vyvolád pohyb ži,,1j
solidních i dobrodružných.
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Bend:

Protejšelr hradu.
roti sobe, na dvou vltavských brezích položeny, jeden na skalnatém vrchu, druhý v píscité doline,
maiíHrad a Klementinum k sobe zvláštní vzájemný pomer.

Dva nejvetší pražské architektonické kompleksy. Tu
tam totéž melancholické ovzduší starých zdí a ztracenýchzákoutí, táž težká nádhera velikých sálu, totéž
tichojiného sveta, jako by odríznutého od ruchu moderníhovelkomesta, táž dojímavá ozvena kroku pod
klenbami,kudy se ubíraly dejiny smutné i radostné,
40bré i zlé, poucné i varovné. To jsou podobnosti. Ale
Jsoutaké rozdíly.
Hrad, jehož vznik ztrácí se v šeru, chvejícím se na
hranicimythu a historie jako mezi nocí a dnem, vyrustá
Z neznámýchnebo jen tušených
základu, roste staletími,
trídave vzpíná se k sláve a klesá k úpadku podl~
toho,kam práve míril pohyb kyvadla plynoucího casu,
otcenvšemi obdobími, jež se na nem zvecnila památkousvých stylu. Je Praze, jako Louvre Paríži, víc než
kamenelouhistorií: symbolem boje generací o smysl
národníjsoucnosti, útokem smrtelných lidí na vecné hodnoty ducha. Mrtvý svedek vcerejška, živý spolutvurce
dneška,nikdy nemlcící ukazatel cesty k zítrku. A vždy
a v každém case: v kámen a veže a klenby shrnutý a
objektivovanýmilenecký cit k pude a vlasti.
Jinak Klementinum. Žilo a zcela patrilo jen jediné
dobe:té, která mu dala svuj styl. Netycí se k nám z šera
a mythu. Jeho vznik je stroze strízlivý, jako by predjímal dobre vypocítanou ránu, zasazenou
sekerou
o sedmdesát let pozdeji do pokorené šíje národa: z troek dominikánského kláštera, spáleného Iiusity a darovaného Ferdinandem 1. Jesuitum v šestnáctém století,
yrustá pomalu behem dvou století žlutá obluda Klementinská,ponurá kasárna, jejichž fasádu, ale ne vni·
trek, baroková hýrivost zanechala témer nedotcenu
svými rozevlátÝmi krásami,
hrozivá feudální tvrz
O dvoumetrových zdích, hluboko
zapadlých mlcelivých
oknech a tajemných sklepeních, jež nahánela mrazení
siredovekÝmchodcum ulicí Platnérskou a Seminár sk ou,
pražskánáboženská Bastilla, k níž nepojí se dlouho nic,
než zlé vzpomínky na hrbitovní ticho pobelohorské a
temno protireformacnÍ. Církevní centrum tažení proti
árodu, které ~akrka jen zázrakem zLlstalo »prohranou
ampanÍ«.Mesto ve meste, stát ve státu - zvláštní svet
ro sebe, kde v zešerelých sálech pod smutnými klenmi a mezi zlatými hlavicemi barokních sloupu skrývala se strašlivá a nelítostná síla mezinárodní organice, zatím co na skrytém nádvorí šum fontány a stín
fie na slunecních hodinách hotovily se již pocítati polednízáchvevy srdce národa, který venku, vne studech zdí umíral a podle verdiktu ne božského, ac círevníhoa císarského, byl odsouzen.
Jesuité dovedli se chytre zarídit. Znalí umení, jak
bývati popularity i penez, a jsouce sobestacní výnom velkých statku na venkove, starali se, aby rostoucí
ementinumbylo viditelným symbolem jejich vzkvétaci moci. V prvních letech 17. století dokoncili prestav-

bu kostela sv. Salvatora na Križovnickém námestí; v polovici 17. století položili základy nové koleje; brzy nato
architekt Karlo Lurago dokoncil fasádu do ulice Križovnické a z cásti do ulice Platnérské; v druhé polovici
17. století buduje se velký refektár s dvema krídly kvadratury; koncem století po odchodu Luragove postavena neznámým architektem druhá polovina budovy do
ulice Platnérské a Seminárské umelecky úplne bezvÝznamná; na pocátku 18. století E. M. Kanka staví kostel
sv. Klimenta, salvatorské veže, predsín vlašské kaple
a trakt do ulice Karlovy; nekolik let nato zbudován proslulý sál knihovny, zrcadlová kaple a nové prucelí do
Mariánského námestí; v polovine 18. století vzniká matematický sál a hvezdáHla, o neco pozdeji kaplicka Jana
Nepomuckého na schodišti pod vežÍ.
Ale útok protireformace ztroskotal a její pražská Bastilla byla nekrvave dobyta duchem nové doby. Jirí
Plachý, Koniáš a ostatní, kterí šli proti nám, pravde a
právu »pro vetší slávu boží« a jejichž portréty se zachovaly v lunetách velkého sálu, byli vystrídáni Thámem, Ungarem a Šafaríkem. Dejiny si nekdy libují v ironických hríckách. Klementinum, hnízdo protireformacnÍ.
~~ává se jedním z duchovních stre disk doby obrozenské.
Jesuité, shromaždujíce po dve století knižní poklady, netušili, do cí rukou se jednoho dne dostanou, ani že jich
bude užito k úcelum práve opacným, ani že táž rafie
slunecních hodin, jež mela odpocítávat poslední okamžiky národa, bude na sklonku 20. století ukazovati první
hodiny jeho samostatnosti na budove, jež bude útulkem
nejvetší vedecké knihovny ceskoslovenské a nejhlubší
studnicí svobodného kulturního života.
Rádová klementinská knihovna byla totiž založena
Jesuity brzy po jejich príchodu do Prahy roku 1556. Jejím zárodkem byly hlavne knihy ze zrušeného kláštera
Ojvinského. Její rust po dve století byl urychlován vel.kými dary a koupemi, z nichž zvlášte dlužno vzpomenouti velké sbírky španelských knih a knihovny litomyšlské, darovaných na zacátku 17. století španelskými
šlechticnami z rodu Mauriques, jež se provdaly za pány
z Pernštýna, dále knihovny vyšehradského dekana Pavla Pastora a zabavených knih Sigmunda Kapra z Kaprštejna roku 1622. Téhož roku však klementinská knihovna rázem nabyla docela nového významu, když císarským dekretem byla s ní spojena karolinská knihovna
universitní, založená Karlem IV. pravdepodobne roku
1348 spolu s· pražskou universitou, - knihovna, která
je tedy jednou z nejstarších v Evrope, nebo! za 19
let bude slavit šest století svého trvání. Doba jejího
vzniku není bohužel presne známa, nebo! první zpráva o ní pochází asi z roku 1366, kdy Karel IV. zakoupil pro ni dum žida Lazara (Carolinum) a zároven
se postaral o knižní základ. Nejstarší katalog, zachovaný v knihovne Národního Musea, uvádí celkem 48
svazku z té doby, ale již roku 1370 cítala knihovn'a 204
svazky. Tehdy bylo to ovšem velké bohatstvÍ.
Druhý velký prírustek prišel do Klementinské knihovny roku 1777, kdy tam byla prenesena tak zvaná »nová
karoIinská knihovna«. Tato knihovna vznikla po slGucení
utrakvistické university s jesuitskou roku 1638 pri dvou
osamostatnelÝch svetských fakultách (právnické a lékarské), jež se vrátily do Karolina a z nichž roku 1653
vzešla reorganisovaná universita Karlo-Ferdinandová,
trvající až do prevratu roku 1918. Roku 1773, jak známo,
byl zrušen Jesuitský rád. Ctyri roky nato i obe knihov689
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ny, klementinské, a nová karolinská, byly zrušeny jako
takové a spojeny v jednotnou universitní knihovnu, která
s pocátku velmi rychle vzrustala, protože jí byly priznány knihovny 12 zrušených jesuitských kolejí, knihovna hrabete Františka Kinského (pres 10.000 svazku),
knihovny ze zrušených klášteru benediktinských, cistelciáckých a j., knihovna Václava z Vresovic ze 16. stuletí, objevená v zazdeném sklepení malostranské radnice atd. Roku 1851 mela podle scítání Hanslickova 117.542
sv., roku 1882 podle Truhláre 183.OIW sv., dnes pak cíti1
628.971 katalogisovaných jednotek, ale tento pocet je ve
skutecnosti znacne vyšší, protože velký díl starých
knihoven po prevratu nakoupených není dosud zpracován pro naprostý a skutecne povážlivý nedostatek personálu. Co znamená tento pocet svazku, predstavíme si
nejsnáze srovnáním. Seradeny v jedné prímce, táhly by
se knihy dnešní universitní knihovny do vzdálenosti
skoro 21 km, což je traf z Prahy do Ouval nebo do
Mstetic u Celákovic nebo traf z Brna až skoro do Blánska, Kdyby nekdo vydržel císt denne nepretržite 12
hodin, potreboval by k prectení techto knih asi 650 let,
pocítáme-li, že by jednu knihu cetl prumerne tri dny.
Také však vzácností svých tisku a rukopisu stojí universitní knihovna u nás na prvním míste - jen knihovna Národního Musea muže s ní v nekterých smerech závodit. Z nejcennejších vzácností, jež chová, dlužno jmenovati aspon unikátní "Evangeliár vyšehradský'« z 11.
století, duležitý jednak historicky, protože byl brán ke
korunovacním prísahám prvních ceských králu, jednak
umelecky, protože je jednou z nejduležitejších památek
románského umení ve Strední Evrope (byl také vystaven na svatováclavské výstave na Hrade), dále Passionál královny Kunhuty, "kodex malostranský«, rukopisy
Tychona de Brahe a mn. j. - celkem 4026 rukopisu a
2444 prvotisku vesmes cenných, po prípade krajne vzácnych.
Se stanoviska historického a národního predstavuje
tento knižní poklad cástku, kterou vubeG nelze císelne
urciti. Ale i bez tohoto zretele jen podle kursu na knižním trhu je velmi težko pre s n e vyjádriti jeho cenu.
Po této stránce je velmi zajímavé jednání, jež v Praze
a v Paríži vedl s velkým zdarem nynejší reditel knihovny dr. Jaromír Borecký, daný jako expert k disposici
csl. délegátu pri tak zvané evalvacní komisi inž. P. Kollerovi. Podle sporného požadavku vlády rakouské republiky melo by totiž Ceskoslovensko zaplatiti jí náhradu za prevod vedeckých knihoven do svého majetku.
Naproti tomu zásadní stanovisko csl. vlády je neprovádeti vubec evalvace a žádati na základe posledního odstavce cI. 208. smlouvy St.-Germainské o prevod bezplatný. Nicméne k informaci csl. delegace pri parížském
"Comité des biens cédés« pro jednání o kategorii X.
(patrimoine intelectuelle) bylo treba provésti r. 1924 približné ocenení knižního pokladu pražské universitní
knihovny. Byla to práce, o jejíž svízelnosti a rozsáhlosti
nemuže si laik uciniti predstavy. Bylo jí však zapotrebí
také proto, aby jejími výsledky byla vecne vyvrácena
argumentace "Pametního spisu« vlády rakouské republiky a jejího "Vysvetlení, týkajícího se knihoven postoupenych Ceskoslovensku«, v nichž tyto knihovny
byly odhadnuty fantastickou cástkou 3.765,500.000 zlatých korun, z kteréžto cástky ovšem nejvetší díl týkal
se pražské universitní knihovny. Positivní' vysledek tohoto svízelného boie byl, že rakouská republika byla
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prinucena k novému odhadu, provedenému pak neut
ním znalcem, reditelem královské stokholmské kniho
drem Izakem Collijnem. Jeho odhad, provedený na
ste, znel ovšem podstatne jinak: 69,021.500 zlatých k
run, z cehož na pražskou universitní knihovnu pripa
dlo 54,691.500 zlatých korun. Ovšem ani tento odha
nemohl nás uspokojit, procež byl dr. Borecký
dvakrát vyslán k dalšímu jednání do Paríže, ab
mohl na míste vyvrátit námitky jednotlivých del
gátu v evalvacní komisi, zvlášte delegáta italského
Výsledkem tohoto jednání bylo minoritní votum csl.
delegace ke "Comité des biens cédés«, aby navrhovaný odhad byl ješte snížen jednak vynetím dvou
nejcennejších rukopisu pražské universitní knihovny
zmíneného již korunovacního Evange1iáre vyšehradské
ho a Passionálu Kunhutina, ocenených drem Col\ijnern
na 6,500.000 zlatých korun, jednak snížením odhadu
ostatních sbírek. Dík úsilí obou jmenovaných delegátA
i tento zákrok mel úspech. Evalvacní komise vyhovela,
takže odhad knihoven Ceskoslovensku postoupených
snížen na 42,300.000 zlatých korun, z cehož ovšem nejvetší díl (32,300.000 zlatých korun) pripadá na pražskou
universitní knihovnu. O veci bude ovšem definitivne
rozhodnuto až v komisi reparacnÍ.
Je prirozené, že knihovna, která rostla dve ste let \1('1
podstatné adaptace Klementina, cítila se nakonec v jeho
zdech jako clovek, jejž prinutili nosit do dvaceti lel det·
ský kabátek: nepopraskaly-li zdi ve švech a nevysypaly-li se knihy z chodeb 18. století do ulic 20. století, je to
zásluhou jen dobré stavitelské práce stredoveku. Po·
mery, za jakých tento ústav musil pracovat jak za "Rakouska, tak za prvních vlád ceskoslovenskych až do r.
1924, byly strašné a ostudné. Zdravotní stav i personálu
i ctenáru byl neustále ohrožován neslychanými hygienickými pomery, jež odporovaly všem platným predpisum, nemluve ani o novodobých požadavcích, v každé
továrne dávno bežnych. Kdyby existovala statistika
personálu po stránce zdravotní, jiste by prozradila ná·
oadne vysoké procento ne-li úmrtnosti, tedy aspon noctu onemocnení a predcasn~ho opotrebování ve službe.
nebof treba uvážit, že až do letošního roku na príklad
zrízenci byli nuceni pracovati denne sedm až osm hodin
v místnostech vubec nevytápených, kde v zime klesala
teplota pravidelne pod nulu, aniž pri tom erár vuhec pomyslil na to, chránit je proti zime zvláštním šatstvcm.
Krom toho zejména 00 prevratu ústav, který se rázem stal z provinciální knihovny nejvetší a ústrední vc·
deckou knihovnou státní. rostl tak neocekávany'm tem·
nem (rocne nejméne o 2().000 svazku). že nakonec nehvto
již vubec, kam knihy dávat. Bvly stavenv i na nodlahl1.
vrstvily se do závratných vvšek v reiálech, sahajících
až ke klenbám. takže expedice knih menila se namnozc
v ekvilibristické výkony, hrozící co chvíli težkým úrazem, nehlede ani k tomu, že stále byl na dosah ruky
chaos a úplné ochromení cinnosti ústavu, ktery také sku·
tecne v posledních letech pri nejlepší vuli nebyl s to, aby
fungoval zcela bezvadne. Bohužel až do r. 1924 nenalezl
se jedinÝ resortní ministr, který by byl projevil úcinnej·
šího zájmu pro tyto kulturní potreby, tak eminentní stát·
ní a národní duležitosti.
Bylo-li za techto okolností v r. 1924 prece pristoupeno
k vybudování nové pražské universitní knihovny, jež
ti-,ké byla leto:'ního 28. ríjna slavnostne otevrena za prí·
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nosti vlády, obou universit a precetných zástupcu
eta vedeckého a umeleckého, v adaptovaném Klemenu, lze spíše mluviti o splnení dávno samozrejmé ponosti, než o zásluze - címž ovšem nijak nemá býti
enšovánaindividuální zásluha tech, kterí projekt težvybojovalia uskutecnili.
Rok1924stává se tedy zacátkem nového období v dech Klementina, Ironická hrícka dejin vrcholí: jesuité Klementinum podle velkorysého
plánu architekta
chonemení se, abych užil slov ze zahajovací reci mitra Beneše, v dum knihy svého druhu jedinecnÝ
svete, nebof v upraveném obrovském barokovém
plcxunalézá útulek krome universitní knihovny jeSlovanská knihovna ministerstva zahranicí, pedagoá knihovna Komenského a knihovna Král. SpolecnoNauk.V dohledné dobe konecne prestehuje se tam
ihovnaVysokého Ucení Technického.
Principielnebylo by ovšem dáti prednost nové budoBohuželv dobe, kdy agrární moc dovede opatrovati
ionovénové paláce pro své odborné školy o 26 pochaéícha pro všelijaké zemedelské akademie význaprecejen podradného (srovnejte jen do nebe volající
mer mezi dotací Zemedelské Akademie v Praze a
ci lIniversitní knihovny!), musí se ústav eminentne
státní duležitosti spokojiti starým klášterem, jejž ani
elá adaptace 'Machanova prirozene nemuže uvésti
dokonalýsoulad s požadavky a potrebami moderní
y.

iclllénei pri této samozrejmé výhrade (a za daných
liticko-mocenských pomeru bylo to konec koncu je• možnérešení) dlužno uznat, že výsledek Machanoúsilí o modernisování Klementina je prekvapující
ou velkolepostí a architektonickou krásou, Pietní konace stredovekých památek splývá tu s nejmoderímzarízením a barokní sály pojí se k železobetonové
truktivistické architekture nových prístaveb s harnií dráždivé a ladné pusobivosti. V novém betonom podkroví byla vybudována vytápená ohnivzdorná
adište knih se železnými konstrukcemi, jež každou
hu staví na dosah ruky, dále byly vybudovány (ne
ycky se stejným zdarem) úcelné úradovny pro veký personál knihovny a konecne jednak v starych
ech (známý jesuitský refektár, kde bývaly vystavy),
ak v nové prístavbe ohromné a skutecne skvelé a
mfortnícítárny celkem pro více jak 600 ctenáru, a
Ý tento obrovský komplex, objímající tri dvory
mezi
estím Križovnickým a Mariánským, byl spojen huu sítí telefonu a pneumatické pošty, bez nichž by se
§Cmvubec nedal zvládnouti. Je jisto, že nebylo možarchitektonicky vykonat více v daném rámci. V tom
eru ti, kdož projekt realisovali, prekonali sebe sami
~ecko ocekávání.
Vleklýproblém pražské universitní knihovny tím jenení ovšem dorešen. Vnitrní organisace v nových
resentacních místnostech, jimiž mužeme s (lspechem
vodit s nejskvelejšími knihovnami berlínskými, lipi a parížskÝmi, bude zápasit s velmi vážnou prekOll:s ohromným rozsahem budovy, která je rešena
rizontálnea nikoli vertikálne. O této otázce (architeka moderní, úsporné knihovny) existuje cetná litera, u nás o ní hodne psal dr. 1. Žmavc. Beze vší poby tento nedostatek bude znamenat trvalé zdražení
cínnosti,která, jek v slavnostních proslovech zástupvedeckého sveta bylo nekolikrát zdurazneno, bude

bezvadná jen pri dostatecném množství personálu, iehoi
pocetnost jedine muže paralysovati ohromný plošný
rozsah budovy. Zatím personál naprosto nedostacuje,
Nalezne správa ústavu u kompetentních cinitelu náležité pochopení pro hšení tohoto rozhodujícího problému? Na této otázce záleží všecko. Nenalezne-li, pak
krásný nápis Boreckého na vstupním gobelinu - "Vede,
nesoucí lidstvu svetlo, a umení, vnášejícímu do života
jas« - stane se nezavinene prázdným heslem a na pohled nádherná knihovna, vybudovaná milionovým nákladem, nebude nicím víc, než pouhou - Potemkinovou
vesnicí.

Dr. Bohu1Iiil

Cervícek:

Opet slovo

O

porotách.

Zájem
prl'tmerného obcana O' soudnictví omezuje se
zpravidla na to, že si ve svém denním liste precte více
méne vtipne napsanou soudnicku. Nesnáze, s nimiž
spojeno jest budování demokracie. usmernily jeho pozornast tak na politiku, že mu na ostatní složky života
spolecnosti nezb)'vá ani casll ani energie. Tento nezájem o soudnictví vede pak ovšem k tomu, že najdou se
i Iidé literárne cinní. kterí tak málo vedí o soudnictví
svéhO' státu, že se domnívají, jakoby nedávno na scény
našich divadel uvedená hra" Je Mary Duganavá vinna'
hyla O'brazem jeho porot. A prece jsou ta pouze poroty,
které cas ad casu obcana danutí, aby se nad nimi zamyslil, a jsou to zejména osvobozující verdikty porotní. Prípady, kdy každý obcan cítí, že rozsudkem POrttšena byla spravedlnost a kdy v dúsledku toho naplnen
jest pacitem právní nejistoty, se množí. Každý takov:\'
prípad najde odezvu v tisku, paraty :l poratci podrobováni jsou -- pokud ta ovšem zákon dovolí - kritice.
Pa souboji obráncu a odpurcu porot zájem a vec po~
malu usíná, aby byl vyburcován novým, zrejme poctwhen~'m verdiktem. Stací, uvedu-li z lonských prípadu
prípad trencínský. snad také prípad pobedínských sedlák\\ prípad projednaný pred porotou v KlatO'vech letos
pak oba prípady pražské (vražda ženy a tchýne) a konecne snad i prípad chrudimský.
Že i v nemeckém
Rakousku - kde ostatne platí dosud stejné zákony
trestní jakO' li nás - je tomu stejne, a tom svedcí 1anský prípad vraždy manžela a obe vraždy politické.
Yažd:\' takov:\' verdikt znamená 'vlastne otázku, zda instituce porot jest institucí prO' stát zdravou. Pakusím
se tutO' atázku zodpovedeti.
Ocenujíce význam porot, jiste nesmíme se spokO'jiti
s argumenty, jež máme príležitost slyšeti v parotní
síni od abhájcu, když, ujímajíce se svého klienta, apelují
na cit porotcLt a poukazují, že titO' jsou zde proto, aby
dali pruchad citu tam, kde by soudce z povolání, to
jest soudce, který musí svoje rozsudky v sauhlase se
zákonem odl'tvodnavati, musil souditi pouze podle zákana. Tak jednoduchá vec není.
Vznik porot dlužno hledati v nedúvere obcana ke státu v dobe, kdy zájem obcana a vlády se neztotožnoval,
ba zacasto byl protichttdný. Obcan mel nedttveru ve státní sO'udnictví a_obával se, že držitelé moci mohli hy na
soudy púsabiti a vynucovati na nich razsudky, jež by
nebyly v souhlase se zákonem. Stát, nemoha se ubrániti
tlaku nových myšlenkových proudtt a jsa jimi nucen
ke koncesím ve prospech demakracie, vyvracel obavy
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obcanovy pred ovlivnaváním a zneužíváním soudu tím,
že zvláštními, nanmoze ústavními zákany zarucoval
úplnau neodvislost soudcLl pri výkonu soudnictvÍ. Cinil
tak tím, že soudce prohlašoval za nesesaditelné a neprelofb.itelné, zbavuje se tak možnosti trestati soudce za
nepríznivý rozsudek hud zbavením úradu nebo alespon
preložením.
A však ani taktO' upravené soudnictví nebylo s ta vyvrátiti neduveru obcanovu, ježtO' zkušenost jej ucila,
že takto zarucená nezávislost jest nezávislostí pou<:e formální a papíravau, ježto stát má i pres ni dasti prac;tredkl'l, aby mohln« v)'sledek soudního rízení uplatnoyati svl'lj vliv. Nebylo tajno, že rozsudek, který by ve
veci, na níž mela vláda zájem, neztatažnil se s jejím stanoviskem. -znamenal pro saudce zkaženou karieru. N ebylo nezávislosti, když prece celá kariera soudce. jeho
pastup a s tím i m;Jterielní postavení bylo závisla na
tom, jak s ním spokojen hude jeho zamestnavatel, to jest
stát a ve smyslu ješte užším vláda. TatO' pak mela i mima pastup tisícerou príležitost drobnými služebními
nepríjemnostmi
napraviti nevyhovujícímu
úredníkovi
hlavu. A protO' stalo se zásadním požadavkem liberalismu a po nem socialismu, aby soudnictví nucen byl stát
sveriti instituci úplne na nem nezávislé. Touto jsau
pak saudy složené ze saudcLl laikll, vylosovaných za
urcitých predpokladLl z ohcanl'l - poroty.
Dríve než budu se zabývati atázkou, do jaké míry
plní tatO' instituce SVLlj úkol, jest treba, abychom si
ješte neco objasnili. Rekl jsem, že obcan nedtlVeroval
vláde pri v),konu soudnictví a že nedtlVera plynula z té
okolnosti, že zájem vlády a abcana nebýval totožný.
Tato rLlZnost zájmll plynula z toho. že abcan toužil,
aby mohl co nejvíce uplatnovati SVlJj vliv na uspor:í.cl~'ní a vedení státu. vycházeje ze zásady, že všechna
moc ve státu pochází z lidu. Toužil tedy po demokracii
a bajoval za všechno to, co ji alespan cástecne približovalo a uskuteci'íovalo. Vládní moc pak snažila. Se ve
svém - monarchisticka-absolutistickém
- zájmu, co
možno nejvíce tyto snahy brzditi a povolovala teprve
po úporn)'ch politických bojích. A práve v techto hojích - šla jí o hytí a nebytí - byla ochotna neštítiti
se žádného prostredku a tedy ne ani toho, ahy použila
svých soudtl k »napravení « a nešlo-li to, tedy k odstranení nepohodln)'ch a nebezpecných politických bojovníkl'l. Vzpameneme-li na velké procesy pO'litické. jen
treba na Omladinu. pak nám bude snaha obcani.'l po
soudech na vláde neodvislých úplne pochopitelna.
Tedy zájem abcana a státu rozcházel se pri tak zvaných deliktech pO'litick)'ch. Je samozrejmo, že tomu tak
nebyla pri deliktech sprast)'ch: vraždách, loupežích,
žhárství, násilném smilstvu atd. Zde obcan mO'hl jiste
zcela dtlverO'vati vláde, že ponechá výkon spravedlnosti
bez jakéhokoliv ovlivllování, ježto zde nebyla logické
mažnasti pro predpoklad, že vláda nebude mít zrovna
takový zájem na potrestání vraha nebo lupice jako
obcané. Fakt, že porotám mima delikty politické pribzány byly také delikty ostatní, nemení nic na shora
uvedeném smyslu porot, ježto tento prece nesmel býti
oficielne priznán ani temi, kdož za zavedení porot bojovali, ani temi, kterí byli politickým tlakem donuceni
je- povoliti.
Prevratem avšem zmenil se náš pamer ke státu radikálne. eíltl politických bylo dosažena a lid mel nyní
mažnost, aby svuj stát rídil a spravoval sám teini,
které k tomu zvolil. Vládní moc, jež ve státe monar692

chistickém založena byla na násilí, zalažena b
státe navém na dúvere abcanstva, a její vykona
mohau ji vykonávati pouze tak dlouho, jak
pažívají dl'lvery vetšiny obcanll, Tím je též rece
zájmy, jež byly ve starém státe rozdílné, staly se
vém státu tatožnými. Obcan nemusí se pr'oto
že by v dl'lsledku zájmových rozporu mohlo
k tlaku na soudy, nemusí se obávati alespan t
znásilnavání, ježto každé navé volby znamenají .
zúctování a nové zjištování vule vetšiny, jíž
dávají sv)'m v)'sledkem. Tato stanoviska uznaly
prevratu všechny ceské strany bez výhrady a zd
nily je velmi úcinne zákony. Temito zákony prik'
byla celá rada deliktll rázu eminentne politického,
ve starém státe souzeny byly porotami, jednak sou
z povolání, jednak zvláštnímu soudu »státnímuc,
nemž specielním výberem jehO' clenl'l z osob, poží
cích plné dl'lvery státu, zduraznen byl státní zi'
A tak v naší republice došlo k zajímavému stav
delikty, u nichž byla logická prícina, aby pane
byly porotám, byly temto odnaty (uznávám rád, v
státním zájmu pro ten cas právem) a delikty spr
byly jim panechány.
Všimneme si nyní, zda paraty takto okleštené
svaje urcení: býti nalezatelem práva v závažn)'ch
padech nepO'litických, a neplní-li, pakusme se zjis
proc. l{ekl jsem »neplní-li « a tak jsem již predem
jádril záver, k nemuž maje úvahy vedly. Ahyc
k nemu' daspeli, stací povšimnauti si faktu, že celou
du zlocinú, které by v sauhlase se zákonem mohly
diti poroty, tyto prakticky vtlbec nesoudí. Jsou to
majetkové delikty (krádeže, zpronevery, podvody),
hodnota veci ciní nyní více než 20.000 Kc, až do
vely c. 31/29 2.000 Kc. Pri všech techtO' cinech s
vena jest v zákone trestní sazba od 5 raku v)'še a
by souzeny býti poratau. Se zretelem na znehodn
valuty dána jest novelou o majetkových delikt
(z 471/21 s platností prodlouženau nekolika dalšími
kany) verejnému žalobci možnast, aby - dovolí-Ii
také povaha cinu - navrhl v abžalobe na tyto v
sazbu do peti let a jsau patom sauzeny senátem. Pr
ticky to znamená, že státní zastupitelství od platn
tah oto zákona s uvedenÝmi prípady pred parotou nej
a to ani v prí padech, kde jde o cásbky jdoucí do
tisícl'l a kde tedy
po delení desíti (približný
prO' znehodnacení penez) jest kriminelní hranice dal
prev)ršena a znehodnocení penez navrhovanau ni
sazbu odtlvodniti nemltže. Že tak verejný žalobce
ciní ze shovívavého posuzování zlocincl'l, je jiste sa
zrejmo. Je to pouze protO', že jinak precasto splnila
se pravda rcení: »malé zladeje veší a velké pouštejí
Stala se totiž u porot takrka pravidlem, že tyto prí
- zvlášte zpran~very - osvobozovaly (vzpome"
pouze praslul)'ch tím svého casu parot brnenský
A tak zatím co clovek, který zpraneveril cástku
merne malO'u, musil odpykati trest senátem mu
souzený, lidé, kterí sv~'mi zproneverami zpLlsobilic
škodu - at již státu ci kamu jinému - ohromn
vyvázli bez trestu.
Musí protO' verejný žalabce tutO' nesnáz, kter
zpúsobovaly výkonu spravedlnosti
poroty, napra
tím, že již v žalabe místo trestu do 10 let navrhu
trest na svobade do 5 let a dociluje tak, že prípad
jednáván jest místo parotou senátem, kde odpad
abavy, že vinník vyvázne bez trestu. Ovšem prisou
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ty jsou potom pomerne malé a v nápadném nepok trestLlmza zlociny, kde škoda byla daleko menCisto slýchaná v),tka: »cím vetší zlodej, tím menší
c je pak jenom dusledkem
tohoto stavu.
apitol<mpro sebe jsou vraždy nemanželských detí.
pady, kdy spravedlnosti ucineno bylo zadost, jsou
· prípadLlm,kdy matka-vražednice
byla osvobo, v tak mizivé menšine, že jiste nebude nadsázkou
u-Ii, že osvobozování techto prípadll stalo se pro
otyjakýmsi pravidlem. Byl po prevratu zaznamenán
nce prípad, kdy pachatelka na otázku, jak mohla
svému cinu odhodlati, odpovedela, že vedela, že
porotou osvobozena. Hádala dobre, osvobozena
ecne byla.
zpomenmedále na celou radu osvobozujících ver• pro vraždy, jejichž motiv byl citový (žárlivost,
tickývztah atd.) nebo spocíval at již ve skutecném
mnelémprovinení obeti pachatele na tomto. V kažporotním období zaznamenají noviny celou radu
ých osvobozujících verdiktu, prípady letošního
í podzimního má jiste každý ctenár dosud
stvé pameti.
když nechceme vzrustající zlocinnost pripisovati
na vrub této praksi, jaká se u porot vyvinula, prece
mnohýzlocin vyrostl z nadeje pachatelovy. že po, se mu dosíci soucitu soudcu z lidu a vyváznouti
trestu.
edostatek soudll porotních jeví se tedy v tom, že
osvobozují takové zlocince, jichž vina byla beze prokázána. (Opacný prípad, kter)' se ovšem také
Y prihoditi, ac jiste stalo se tak velmi zrídka, na~ senát tím, že pochybený výrok suspenduje; sudovati pochybený výrok osvobozující v historih zemích možno není.) Zbývá nám, abychom se
, ali prícinou tohoto stavu. Jest dvojí: prvá z nich
, seporotcLl,druhá, a reknu hned: hlavní, leží mimo
Pokud se týká porotcu: Na prvém míste hraje tu
soucit,a mužeme hned ríci falešný soucit porotcu
žalovaným. Je dosti pochopitelným.
Porotcum
stavuje se obžalovaný zcela jinak než jaká bývá
vidla predstava o zlocinci. Zde vidí cloveka peclive
ého a upraveného, casto placícího. Jím i jeho obm zduraznovány jsou všechny okolnosti, jež mouciniti porot<!um cin snad pochopiteln)'m; porotci
upozornováni, že pouze oni mají osud obvineného
kou.A že pouze na nich záleží, na jejich verdiktu,
bude obžalovaný SVllj život tráviti v doživotním
dlouholetémžalári, ci zda mu dají príležitost, aby
• životem svuj cin napravil (tak se totiž ríkává
, že zlocinec zustal nepotrestán). Je jen prirozené,
u sOlldcLIz lidu, kterí nemají dosti zkušenosti se
Yinci,kterí neví, že pred soudem chová se zpravidla
nejcynictejší zlocinec kajícne a že každý slibuje
aVll,zvítezí zájem o trudný osud obvineného nad
em o osud jeho obeti a že zapomenou na to, že sebe
Yíkajícnost pred soudem nemuže prece staciti k to, aby vinník nebyl potrestán.
važme dále, že osobní vlastnosti, a lépe receno
nosti, porotcu nejsou vždy takové, aby zacarovaly,
se porotce vyzná v celé spletitosti casto velmi obsáo pruvodního rízení a zachová si zpusobilost samoého objektivního posouzení prípadu. Nemám ani
na mysli podléhání vlivllm obhajoby a obžaloby.
však ze zkušenosti, že témer pri každé porote vyuje se mezi porotci »silnejší individualita«) která

dovede pro své presvedcení snadno získati -- i demagogicky - vetšinu porotcll povahove slabších. A
každý praktik dobre ví, jak)' casto bezvýznamn)"' nesmysl muže býti dllvodem pro rozhodnutí poroty.
Že pak také nemalou úlohu hraje pri posouzet1'Í{)prípadu i ta okolnost, zda porotci byli vylosováni z trídy
obžalovanému blízké nebo vzdálené, nebo zda mají na
trestání projednávaného prípadu prím)' zájem, je jiste
samozrejmé. Zamítán'l urcitých porotcll a pllsobení tak
na sestavení jich, jest celou vedou, kterou musí znáti
dobre jak obhájci tak zástupci verejných obžalob. Tedy
opet neco, cím jest cistý v)'kon spravedlnosti poškozován.
Ježto pak musíme z ell1vodll zásadních odmítnouti
všechny recepty k odstranení techto nesnází, jež znamenaly by útok na demokracii (tak treba omezení výberu
porotcu pouze na urcité vrstvy), hude možno celiti jim
pouze tak, jako ostatním nesnázím demokracie, to jest
výchovou obcanLt k demokracii a tedy i k eventuelnímu
úradu porotce.
_ J yní pricházíme k další prícine, proc poroty nevyhovují. Tato bývá v debatách o porotách precasto opomíjena, ac jest po svém soudu daleko závažnejší, než
všechny príciny ostatní, urcite pak lze jí prítomnou
krisi porot vysvetliti lépe než vtlmi melk)'mi úvahami
o odbornictví a rekneme ševcích a hokynárích, kterí
pletou se odborníldlm do remesla a soudf. Touto prícinou jest nes r o v n a los t mez i p I a t n Ý m z ák o n e m t r es t ním
a mez i p r á v ním
c ít e ním
ob c a n II a t e d y t a k é por o t CLI.
Osvobozující v)rroky porot jsou pak z nejvetší cásti
pouze výrazem této nesrovnalosti. Platný trestní zákon
jest z roku 1852 a jest pouze málo prepracovaným
zákonem z roku 1803. Již v roce 1867 pocitována byla
jeho zastaralost a byla až do války vypracována celá
rada osnov na jeho reformu. Pres to však zákon platí
dosud a takrka každým rokem se propast mezi ním a
prítomn)'m právním cítením prohlubuje a b}"'vá proto
u soudclt z lidu, kterí svá rozhoclnutí nemusí jím Oclllvodnovati, casteji a casteji prehlížen. Právní cítení na
príklad již dávno nesouhlasí s tím, že každé zúmyslné
zabití, jež zákon nazývá vraždou; zasluhuje stejného
trestu. Již dávno se cítí, že je dlužno klásti dllraz na
pohnutku cinu. Cítí se, že jest rozdíl mezi zúmyslným
zabitím, jehož podnetem byla vášei'í (žárlivost atd.),
nebo klidnÝm zabitím z ellJvodll zištných. Právní cítení
již dlouho uznává potrebb zab)"'vati se osobou pachatele
a okolnostmi, jež z nej zlocince ucinily a trest za jeho
cin vymeriti s náležitým zretelém na ne. Zákon pak nevyhovuje, ponevadž totO' vše prehlíží. Jemu je každé
zúmyslné zabití (s v)'minkou zabití dítete matkou pri
.porodu) vraždou, na kterou stanoví trest smrti, který
nemllže být zmenen lec milostí. To ale prící se právnímu cítení soudcu z lidu nejenom u nás, ale i jinde. Došlo to ostatne svého vÝrazu již v roce 1878 v zákone
uherském, platném na Slovensku. Tam definována jest
celá stupnice ruzných úmyslných zabití (od zabití z úmyslu predem rozváženého - naší vraždy s trestem
smrti, až k úmyslnému zabití, pri nemž jeho bezpro"'
stredním postrehem bylo rozcilení pachatele nad tím,
že mu nebo jeho blízk5'm bez právne bylo ublíženo jeho
obetí, nebo ješte dále až k zúmyslnému zabití, jehož
podnetem bylo vážné prání zabitého, na než je trest žalár dO'trí let). Tresty pak stanoveny jsou žalárem stále
kratším a mohou hS'ti ješte se zretelem k polehcujícím
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akolnastem sníženy. Tedy celá rada mažnastÍ prO' poratce, aby pri stanayení viny byl vzat zretel na pahnutky cinu všude tam, kde u nás presvedcení na atázku
vlny znamená trest smrti a po amilastnení zpravidla
dO'ži atní nebo velmi dlauh~' težk)' žalár. Ta jsau pauze
vraždy, pri ostatních deliktech je rozpar mez~ skutecným právním cítením a platným zákanem padobný. t\
tak, myslím, že duvodem velké cásti nesprávne asvabazujících verdiktll paratních jest vedomí paratcll, že
trest, který by v prípade prisvedcení na atázku viny
musil být vymeren. nebyl by úmerným vine, jak oni ji
padle svého právníha cítení uznávají a že by prato byl
, nespravedlivým.
JežtO' pak nechtejí nespravedlivémn
trestu, volí druhau možnast a asvobazujÍ i za cenu, že
spravedlnost bude porušena ve praspech sauzenéha.
Nápravu tahata stavu ocekáváme ad navého trestníhO' zákana, který bude kadifikací saucasnéha právního
cítení. A jsem presvedcen, že pak budau paroty svoji
funkci plniti dabre alespO'n da té doby, dakud se rozpor
mezi ním a navým právním cítením budaucnasti opetnc
príliš neprahlaubí. Je tedy pauze treba, aby se nynejší
neutešený stav príliš nepradlužaval;
natropil již škad
dast. Odstraniti jej bude jiste jedním z nejaktuelnejších
úkall't navé vlády. Ta, jak asi pllsobila na trestance tak
adlišné trestání
stejn)'Ch trestních cin II spáchan~'ch
v jednam státe s tím pouze rO'zdílem, zda spáchány byly
v zemích histarických ci na Slavensku. zasluhuje swrjí
. vlastní kapitO'ly.
Jinak avšem. nesmíme zapamínati na pllvO'dní funkci
pO'rot, a níž jsem se zmínil, musíme si býti vedami, že
dosavadní stav, vynucený znavuvybudaváním
státu,
bude musit v budO'ucnu ustaupiti rízení demakratictejšímu a že stát bude musit sverit saudcum z lidu i ta,
cím jedine ml%e jejich existence b~·ti plne O'dttvadnena,
ta jest razhodavání ()l deliktech palitických. Kdy se tak
hude maci státi, urcí vývaj abcanll ku kladnému pomeru ke státu, jenž by každé jehO' vnitrní ahražení vylucaval.
Až da té dO'by nemají paraty jiné funkce, než že
ukazují da jaké míry pakracil razpar mezi zákanem a
právním cítením. Je ta astatne funkce velmi dltležitá, a
ta tím více, ježta v ní nebudau mO'ci paraty nahraditi
odborníci sebe zdatnejší. Jest t0'tiž skutecnému právnímu cítení casta bližší prostý švec a hakynár než O'dhorník, jehaž cítení bylo usmernena naucena u úctau k psanému zákanu, l<:ter."musí denne vykládati s úzkO'stlivau
presností hez ahledu na to, kam za tím šel vývaj.
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ažádáme-li, byt znenadání, nekteréha svéhO' známéha, aby papsal kacku, udelá ta bez abtÍžÍ, což je
pachapitelné pri velkém razšírení tahata damácíha zvírete. Zkusme však jíti dál a požádat mestskéhO' abyvatele, aby papsal výchad slunce, a prumerného Evrapana, aby padal abraz Afriky; pri prvé atázce zacne
bez váhání sypat ze sebe všechny príznaky blížícíha se
dne, byt mažná nikdy v)Tchadu nepazaraval, pri druhé
O'tázce se snad na chvíli zamyslí, ale pak nalezne nejaký
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prosaický nebo i básnický citát a bez báznc se
do popisu jevll, ktedTh nevidel.
cloveka nadan
lehk~'m slohem dopadá to nekdy tak pekne a pi'iroz
že posluchac ani nemá podezrení, že celé vyprávení
jen slohavým cvikem nebO' variací na cizí témata.
zajímavejší však je, že casto i vypravec sám si neu
domuje, do jaké míry je nesamostatný a pokud sv
asabnÍ zkušenast nahražuje cizí a pri tam nekontr
vatelnou zkušenastí.
Ale pakusme se provést jiný pakus, kterého c
užívají ucitelé, aby vyzkaušeli pozarnast sv)'ch ž'
požádejme tytéž pány, aby popsali padrobne pokoj,
kterém bydlí, anebo jen nekterý predmet, který mív
denne v rukou. Výsledek muže b~,t dasti neocekávan
že tatiž a výchadu slunce a trebas i a pyramidách mu
clavek vyprávet víc než a pohavce, na které spí, ne
o kaflíku, ze kterého pije nekalik let. Takavý kontr
lze vysvetlit dvema prícinami: systematickým zrnal
chernovánÍm obklapujícíha nás živata a vyvyšování
všehO' vzdáleného, což prirozene oslabuje vnitrní vn
mavost, dále leností v myšlení, které prijímá achI tn
cizí názory, než aby vypravovala své, k nimž je tre
mozkového úsilí. Tak se tvorí \'erejné mínení. jež vlá
ne v aboru vkusu. Lidé se nevedomky bojí "yslo
SVllj osobní názor, i když jej mají. Tak stojí neochvej
v širok,-ch vrstvách autority velik\-ch a geniálních lid
tak op~kují lidé. l1enbtcŽL~jÍce s\'~'c11.rnazkl1 slá
Shakespearli, GOthll, Dostajevsk)'ch, Rembrandtú a .
11)'ch, tak dokonce nejsau s ta, když spatrí proslul
clíla 11ebo místa, mluvit o nich vlastními slovy a otl1
zují se na nadšení, vložené knihami a abecným náz
rem da jejich hlava duší jako gral11ofonavé desky.
Tento fakt je tím zajímavejší, že se neprojevuje j
u lidí prtll11erné inteligence, ale i u tech, kterí j o
svým povalánÍm vedeni k všÍmavasti, pazorování. kr
tice a tVllrcÍ práci. Vezmeme prlll11erný clánek ne
knihu a padrabme ji kritice dapadrobna; prekvapí n'
mnažstvÍ pavšechných vet, cizích myšlenek a slav.
ta je, nedbalast? Ne, spíše lhastejnost. Provedeme-I
apacný praces, ta jest praanalysujeme prtlmerného ci
veka, snažíce se pri tam stále asvabadit jej ael vyšlapa
ných cest, ukáže se, že je schapen samastatného my
šlenÍ a práce, ale praud strhává jej da ohecného koryta
Vetšina lidí potrebuje vnejšího popudu, který by je vy
hadil z hnízda nesamastatnéha
myšlení. Byt to byl
sebe padivnejší, prece velmi casta i díla, jež na pr
pahled vypadají kacírsky a revalucne, jsau ve sv
hlaubce ne-li reakcní, prece jen plna povšechností
nebat i pratest a baurení má sve ablíbené a proklešten
cesty. vubec
Nemalau
úlahu hraje
v daném
prípadezakr)'vají
i mód
která
napomáhá
rozkvetu
triviálností,
zdánliv0'u n0'vatau už dávnO' apotrebovaný materiál.
Každá daba má takav0'u literaturu, která pac1rývástar'
bllžky, nestavíc na jejich místa navé bahy. Pres vešker
svau úctu k M. Bakuninavi a jeha anarchickým te
riÍm musím uznat, že jeha praslulá farmule )'c1uch~
rící je duch tvO'rivý" se v živate neopravnuje. nebo
hO'rení casto ani nevyklizuje prastranství pro norol
stavbu, prináší jen chaos a nepar5dek a zacpává na
dlauhau dabu prístup k další práci. Nutno se smírit
s plánavitastí sveta, lidem-ješte mála pachapitelnou. a
jednat stejn)'m zpusobem. Ta naprosto neznamená re
akci a ztrnulast, jak tvrdí prívrženci hourných a n;\sil·
ných systému, nýbrž naopak stálau, spojitou tvC,rcí
práci, to jest práci, která nenahramacfuje praste h~

ty, nybrz j n takové, které jsou nezbytny pro tu ci
u stránku života lidstva.
Ale zabocili jsme ponekud stranou. Výše jsme rekli,
díla a tendence, které zdánlive jsou revolucní a jdou
roti proudu, bývají ve skutecnosti stejné rutiny, jako
y, se kterými se srážejí. Vezmeme na príklad individualistický romantický smer na zacátku XIX. století
materialisticko-protinábožensk)' ve druhé polovine.
idíme, že velmi brzy vznikly šablony, jež ovládly
yšlení, které melo podle sv)'ch principLt spocívat na
aprosté samostatnosti a svobode. V prvém prípade
yl clovekjak sám, tak ve svých dílech povinen protetovat proti spO'lecnosti a vyjadrovat tO' treba fiktivími zlociny proti ustálen)'m zákontlm; v druhém
rípade vymenil s neobycejnou lehkostí proklínané jho
áhoženství velebeným jhem, nu trebas darwinismu,
era se pyšne do dverí, dávno dokorán otevrených
edoll.

Existují však veci, o kterých se tolik mluvilo a psaže pres svou vzdálenost zdají se nám známými jakO'
oflík,ze kterého pijeme kávu každý- den ráno, a které
roto prestáváme dobre prohlížet.
Jekdy Se otázka
omplikujeješte tím, že daný jev má na jedné strane
Ínenou již klamnou známost, na druhé strane láká
vou neobycejností, velikostí, slovem stále ješte vládoucí gloriolou romantismu. Nejpádnejším príkladem,
kter)'m jsem se mohla setkat v poslední dobe, byla
talie ve svém celku, ta jest jako zeme, národ, umení
td. Priznám se, že pristaupit k Italii objektivne, bez
akýchkolipredsudku, velkého ocekávání, jak tO' deláme
ucimálo významné nebo málo známé zemi, není témer
ožné.Zde se opakuje týž prípad, jako s velik)"m cloekem: byt bychom si sebe více opakovali, že veliký
umelec·nebo spisovatel vudce nemusí být také velikým
clovekem,ctenár neho ctitel, žijící v jiné spolecenské
vrstve a v jiném kruhu ideí, bude pri seznámení chtít
videtneco neobycejného i v cloveku. V tom je prícina,
proc na jedné strane bývá obecenstvo zklamáno pri
setkánís tVLlrcímiosobnostmi a proc se na druhé strane tyto osobnosti obklopují urcitou teatdlností
a dekorativností, zachrat''Íujíce tak ustálené pravidlo.
Nevím, zda O'kterékoli jiné zemi bylo toho napsáno
tolik jako o Italii. Kdybychom sebrali všechny knihy
a ohrazy, inspirované touto zemí nebo venované jejímu
popisu, vznikla hy ohromná knihovna a obrazárna.
\Ie konec koncLI málo kdO' krome specialistLt studuje
tuto otázku na materiálu. Mnohem silneji než skutecné
knihy pLlsobí na lidi. emanace myšlenek, prosakující
nejpopulárnejším ZpLlsobem. Plnou merou lze zde užíti
ruského prísloví: })mLtj dedecek vídal, jak jeho pán
jídal«. Vzpomei'Íme si, co jsme slýchali a pozdeji cítali
od detství o Italii. Prekrásná zeme, vecne zelené stromy, guirlandy rMí a pomeranct"t, dozrávající hrozny.
hudba,krásní jinoši a dívky a tak do nekonecna. K pohlednicím pripojují se pak verše a historická fakta,
takže není slova, názvu místa, který by sám o sobe
neznel bez príchuti predcházejícíhO' nadšení. »Pád"
»,\rno", což to jsou reky? TO' jsou složené a napsané
básne. Což lze se dívat bez chvení srdce na palác
Theocloricbl"tv,na thermy Cacarctcaly, nebo treba~ jen
na dllm Desdemony pres to, že mohou být pochyby
nejen o její adrese, ale i O'samotné její existenci? A tu
je ješte dLUt1,kde se setkali Ll"a prátelé, jejichž jména
svítí pres staletí - Dante a Giotto; v jiném meste
mllžc vsloupit do cely Savonarol1y, dotknout se kríŽt,
0,

pred kterým se modlil, precíst si jeho rukopis. Což je
možné, nevzrušit se pri tam? Ale ani tenta ušlechtilý
cit nestací, nebot - budeme-li uprímní, budeme se:
musit priznat, že více nás vzrušuje mythus než skutecnost. Jaké minimální procento tak zvaných kultur··
ních lidí precetlo si všechny tri díly» Božské komedie. ,(,
nemluvíc ani o })Vita nuova" a. prícinách Dantova vypovezení; kdo krome umeleckých historiku zná dukladne, trebas jen podle reprodukcí obraz.y Giottovy, kdo
se pamatuje na základy ucení Savonarollova a vývój
tragedie, jež se skoncila hranicí? Všechno to nahradilo
slovo »veliký", vzbuzující u citlivejších tlukot srdce,
u méne nežných oficiální nadšení, predávané neodpovedne soucasníkLtm i detem.
Ponechme stranou gotické a renaissancní
umení,
které pres suchost nekterých specialistu i prázdné útoky snobu kvete ve své vecné kráse. O tom vedí príliš
málo široké masy, jdoucí ve stádech musey a kláštery
a hledající hvezdickami poznamenané Veronesy, Bellini, Rafaely, a jiné pozdejší proslulosti, jejichž reprodukce se najdou v každém universálním obchodním dome a papírnictví stejne jaka na krabicích bonhonLt.
Ponechme stranau, L~pakuji,výtvarné umení také proto,
že s uvedenau výjimkou není tak populární v širokých
vrstvách, nebot ani ti, kdo na zlast novým malírlun
vychvalují krásy klasikLI, neznají doopravdy ani Picassa a jeho školu, ani Rafaela a jeho predchudce.
Vratme se k Italii samotné a sobe, jak vyvstává pred
ocima zamilovaných novomanželu, žáku, básníkLt, dam
a mUžLt,príjemných v každém smeru, slavem tech jednotlivých, pres svau rozmanitost dosti shodn)'ch individuí, tvorících gros každého národa a zeme, k Italii,
která se vždy redukuje na verš: »znáš-li ten kraj, kde
citron razkvétá? ".
.Je ta už pres sto let, ca ramantikové nejrozmanitejších kalibru vydávají otisky pritažlivé Italie pusobící
silneji než Cookové celého sveta. Turisté se tam valí
jako sledi na jare, tryskem prohlížejí a stejne rychle
upadají do nadšení a odjíždejí domt\ spatrivše stejne
mála jako pred cestou. Nekterí se zdržují déle. dokonce
tam zustávají žít, nepazorujíce obklopující je reality
stejne jako dríve. Jsou dokonce tací. kterí píší o všem
knihy, knihy slepých o barvách. Nejsem protivnicí
estetických dajmtt, letmých myšlenek, zapsaných na papír, naapak velmi si jich vážím, nebot casto vynikají
nezaujatostí a svežestí, které bychom marne hledali
u lidí príliš seznámených se svým materiálem. Ve vetšine knih o Italii toha není, nebot dríve než pristoupí
k práci, pisatel je obklopen, olepen 1Ježnými, uznanými a otrepanými názory na své téma. Jde-li se takovou cestou, lze zestárnout pred narozením. Príklad
muže mnohdy abjasnit mnoho snáze, než desítky stran
úvah, a prata užijme príkladu. Je Italie krásná? Je
i není. Oficiálne je prekrásná, umelec i básník odpaví,
že je malebná i v cárech. Chtela jsem slyšet práve toto
slovo. Myslím, že pri soudobém zpusobu myšlení bude
sotva kdo atevrene popírat, že clovek nesmí být cloveku
prostredkem, nýbrž jen cílem, cím však jiným než
prostredkem zábavy je malebnost v cárech, kterou by
sotva kdo chtel zakusit na své kLlži. Odvrhneme všechny r)'mované i prosaické výlevy o chudých, ale krásných Italkách, všechny obrázky, predstavující
cerné
kudrnaté hochy s opickami, kterými jsou zabedneny
hlavy, a podívejme se jasnýma ocima. Tu se pred námi
ukáže ohycejná, nezakrytfl chudoha, která se najde VŠlt695
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cená kurata, ale zato organisujeme
spolecnosti pro
ochranu zvírat. Byt to bylo sebe paradoxnejší, jsme
prostší a prot.o máme také blíže k prírode; chceme b}t
stejne logictí jako ona. Hysterické ženy a bledí hoši
vyšli z módy i v nejzapadlejší provincii, proc tedy nevyškrtnout z našeho repertoáru holá skaliska, zanedbaná pole jako predmet nadšení?
jištují mne, že
jsem byla v Italii v nevhodné dobe, ale na podzim je
tam všechno spáleno. Je to stejná historie jako s onemi
mondénními krasavicemi, na které se treba díval ,"ccer pri umelém osvetlení, ucesané, oblecené, namalované, nebot ráno by se od nich odvrátil i nejméne nárocný. Krome toho si nemyslím, ~e v jiné rocní dohe
zmenil by se na príklad sám ráz vesnice, skládající se
z domu z pechované hlíny, bez plOtLIa nejmenších náznaku zahrádky.
Když jsem mezi Florencií a DenátJeden ze ctitelu Italie, se kter)'m jsme se ovšem nekami
spatrila
kus
silnice, osázené cypriši, ucinilo to
mohli dohovorit, ponevadž jsme stáli na naprosto rozna
mne
týž
dojem,
jako kdybych v Rusku našla asfallicných hlediscích, pravil, že. púvab této zeme spocívá
tované silnice. Nepribývá, jak se zdá, ani parkLIv meve splynutí umení, prírody a zvláštní životní lehkosti.
stech; ve Florencii jsou neveliké zahrady, ale o tech
Umení, jak jsem rekla prve, ponechme stranou, nebot
se práve mluví tak mnoho, že prekvapují svou neobyto je zázrak, kterému se mužeme Jen divit, ale jako
cejností. Studium folkloru nás na príklad ucí, že nejkaždý zázrak není ovšem spojeno se životem. Možná,
více
písní a povestí, ve kterých vystupuje sníh, vzniká
ba dokonce dojista melo své pevné koren)', jdoucí do
práve
tam, kde sníh padá jednou za deset let a už tím
hloubi lidu, jinak by se pres celOt! svou zazracnost nese vrývá do pameti a citu. Další príklady mohly hy se
bylo mohlo zrodit. Srovnáme-li však staré italské umerozmnožit dO'nekonecna, ale chci se zastavit jen ti jední na príklad s holandským, uvidíme, že se predne
noho,
totiž u vinic. Hrozny zrají práve na podzim,
vznáší vysoko v ideálních sférách, kdežto holandské
o vinobraní se mnoho mluví a píše nejpoetictejším
chodí pevnýma nohama po naší prosté zemi. Tyto
zpllsabem, krome toho víno je jedním z bohatství Italie.
vlastnosti neurcují ovšem prednosti, nýbrž zvláštnosti
Nebudeme se pouštet do agronomických podrobností,
toho i onoho, avšak zvláštnosti, které urcují pomer
ke všemu okolnímu. Italské umení stredoveku a ranní
poznamenejme jen to, že ve srovnání s nemeckými,
francouzskými, rakouskými vinicemi mají italské mnorenaissance je plodem tehdejšího chápání a videní sveta, absolutne nám cizích a námi prežitých; mužeme je hem zanedbanejší vzhled. V této zemi, kde i hul rozkvete, bude-li se zalévat, starají se zrejme velmi málo
vnímat jen esteticky a proto vchází do života soudoo obdelávání svých polí a vinic, jinými slovy, nemilují
bého cloveka jen potud, pokud je vyvinut esteticky a
prírody. Když jsem zacala s objektivismem, pak jím
cítí potrebu takových zažitku. Zkušenost mne poucila,
také skoncím: Když jedu Cechami, Francií nebo Neže uprímne cítí tak nepatrná menšina, vetšina však
meckem, mám velmi casto chut, zastavit se, potešit se
opakuje jednou naucené myšlenky a city, pokláda jíc
pohledem, nekdy dokonce zustat žít v tom ci onom
je za stejnou nezbytnost slušného vychování, jako vedodomecku se zahradou a záhonem kvetin; ani jednou
mí, že k fraku se berou lakýrky. A tak, jak se mi zdá,
je zjevno, že tesné splynutí umení, zvlášte starého, se nemela jsem takového pocitu v Italii, ale ten vykvetl
velmi bujne, když jsem prejela rakouskou hranici.
životem nemužeme ani ocekávat, což však nám nebrání, abychom se pred ním nesklonili.
Na konec o té lehkosti. lVlezi evropskými zememi viJdeme dále a podívejme se na prírodu. Subjektivne
dela jsem jednu, kde se lidsky lehce žije nejen domácín,
je mi príroda strední Italie velmi daleka, pochopitelne
obyvatelum, ale i každému, kdo tam prijede - Francii.
bližší byla mi ·v severní Italii, kde hory silne pripomíVšechno je tam založeno na dosti prostém principu,
totiž na úcte k lidské individualite; ponevadž se to t~rká
nají z cásti rakouské, z cásti švýcarské. Ale to nemusí
všech, vzniká to, co nazýváme svobodou. V tom smeru
prekážet objektivnímu ocenení. Subjektivne cítím odnení zeme Francii opacnejší než je Italie. Nemluvím
por k zelené barve, objektivne uznávám její prospešo politice. Vždyt v Anglii mohou pricházet k vláde
nost a krást! efektiL Je zvykem ríkat, že moderní clohned praví, hned leví, ale zpusob života zustává t~·ž.
vek je dalek}"Tprírode, ale myslím, že se zde delá jistý
Tak je tomu i v našem prípade - nejde o politick~'
logický omyl, spocívající v tom, že se pojem podrízeútisk, který jsem jako cizinka vLlbec nemohla pocítit.
nosti zamenuje za blízkost. Moderní clovek není podJaká však muže být lehkost života, když žena se nerízen prírode tak, jako pred dvema, tremi sty lety,
muže ukázat sama na ulici, aby nebyla obtežována nebo
ackoli je ješte velmi dalek druhého tvrzení, že je totiž
alespon aby nebyla prohlížena jako prodejné zboží.
jejím pánem. Celá kultura spocívá v tom, aby ucinila
Kmotry tvrdí, že Paríž je Babylon, kde hyne nevinneškodnÝm živel prírody a žila s ní v prátelském ponost. Navštívila jsem toto mesto v nejruznejším veku,
meru. Pres to, že jsme na této ceste dospeli dále než
byla jsem v rllzných jeho koncích, ale nikdy jsem nezanaši otcové a dedové, jsme prírode blíže než oni. O tom
kusila nejmenší urážky od Francouze. Mužové i vecer
svedcí rozhodující drobnosti: místo hrozných kytic
z umelých kvetin a suchých travin, stavíme do by tLI na otázku, kudy mám jít, odpovídali proste a zdvorile.
. živé kvetiny, chodíme po zemi v pevných strevících,
nemrkajíce a nesnažíce se štípnout. Na druhé strane
neptají se v hotelích párku, zda jsou oddáni, a nepris nízkými podpatky, nestavíme se na vysoké francouzrazí na pokoj deset franku tem, kdo nevykonali ob·
ské chudy a trháme jablka holou rukou bez rukavicky;
rad, zachranujíce tak mravnost. Neríkám, že ve Francii
nepláceme sice nad zahynulým ptáckem, když jíme pede, ale která se neobrací v potechu diváka. Je zcela
možné, že cikánská vesnice na Slovensku nebo vagonová kolonie za Prahou mohou vzbudit zájem americk}"'ch nebo anglick;"ch dam, dívajících se na svet
lorgnonem, ale sotva bychom se odhodlali udržovat
k vuli nim tyto lokúlní zvláštnosti. Puškinovo a Máchovo hledisko na cikány musí b),t ve spolecenském'
živote nahr<lŽeno jiným, prostším, rozumovejším
a
srdecnejším - cizí chudoba, utrpení, zatemnelost nemohou b;"t prostredkem zábavy, divadlem nebo choutkou pro turisty. Byl už, tuším, cas, ne-li to pochopit,
pak alespon vycítit nejenom pro ty, z koho se delá
atrakce, ale i pro ty, kdo se na ni chodí dívat. V tomto
nepochopení a necitlivosti spocí vá celé nedorozumení
stran Italie.
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ní možno být nerestným, ne, to se mlIže delat všude.
e pri tom odpovednost a iniciativa doléhá na toho,
do se tím zabývá.
Tu e odehrává týž vecn)' omyl, o kterém jsem mluiIa na zaC{ltku:cizí slova a myšlenky nahražují vlastí oci a city. To není vecný ro~díl mezi ideálním a reálýrn.ale mezi falešným, vymyšleným, - a skutecným.
pal·uji. že nhledem k vytvorené legende je velmi
ežképristoupit k Italii objektivne, ;:IIepovinností kažého je shližovat literární a životní abraz a borit tak
odlivéiluse.
ra/lta

J( ocOtwek:

Z berlínského deníku.
P l' V ním

á j 1929.

Kupte si všechno dnes,« rekla mi bytná, »zítra je
prvního máje a všechno bude zavreno. Ach. to je
rllzné, ti komunisti, porád nedají pokoj, aby se bál
o"ek vyjít na ulici .. \ zrovna tady v Schcnebergu kdy)ste Yedel,co jich je!«
Spritskla ruce nad tou spouští a dodala s výrazem
vláštního uspokojení:
l'nlicie jim to v:';ak zatrhne! Deset tisíc lidí pribrali
a 7ítrekke strážníkl,m. Deset tisíc!«
Tato cifra jí impanovala. Litovala jen, že se nebude
uci jít podívat, jak ta tem komunistllm nalinkují.
foje hytná mela pevn)' smysl pro porádek ve státe, zárowií však milavala rušnou podívanou, již Berlín poprávalsvému obyvatelstvu, dast casta.
Ulice byly skoro prázdné.
('tocná auta policie (» Uberfal1sauto{() projíždela nehlucne,ale aslnive mestem. Serazeni bezvadne a Dosazenik sobe zár!y na lavici, jdoucí stredem otevr~ného
auta, podobali se policisté voskov)'m figurámy tak nehybnébyly jejich tváre a karabiny, pripravené v ruce.
. Iuncena jejich cern)'ch lakovan}'ch helmách se leskla
i ve stínu.
Den byl celkem zamracený.
Od Weclclingu se ozývá strelba. Z centra vyjíždejí
no"á auta, obsazená stejne bezvadne mlceliv)'mi strážnik~'.Proskakují povesti a barikádách, které kamunisti
postavili.R;í,ny z karabin vystrídány a doplneny rehtáním kulometLI.
Tak vidíte. jaká je to pakáž, ti komunisti, « ríká mi
Yererbvtná.
»To 'policisti strílejí z kulometu, Frau Vvitzel,« odpovídám.
,Jak by nestríleli, když jsou napadeni?« ptá se Frau
Witzel. Jsou to ostatne vubec blbosti, tahle politika.
nich, v Severním Nemecku, za jejího mládí, t. j. pred
~('dmclesátilety, nebylo nikdy nic takavéha. Ona je pro
mír a ten avšem bude, až všechny kamunisty postrílejí
a povešejí.
Druhého máje vyšly naviny se zprávau o dvaadvaceti
mrtv)'ch. Bajavala se dál na barikádách ve VÝeddingu
a Neu-Kolnu. Pan Zorgiebel, policejní president a takto
~ociálnídemakrat, dastal nové posily a plnou mac k jednání, aby Berlínu byl vrácen mír a podvratné živly aby
hyly padvráceny. Ujal se své práce svedamite jako policejní úredník a systematicky jaka Nemec. Dal prolézt
presnými strážníky peknou serii domovních blokll a
v nich zprevracel podezrelé byty jak se sluší a patrí.
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Dvaadvacet mrtvých a další abeti se nedaly addiskutovat jen tak poukazem na nutnast porádku á. tak dále.
Staly se a to sice rozsáhlé pokusy, ale nedarily se hlavne prata, že jestliže byly na strane vzbourencl1 a útocníkll abeti tak znac~é, nemahli se napadení st~~žníci
vykázat ani jediným lprtvým.
Palicejní president Zorgiebel prý bude musit odstol1pít. Ani ho nenapadne (a také nenapadlo). Moje bytná
prohlásila, že je pašák, protože veell osabne manévr palicie a vlastnarucne praštil pres hlavu jednoha útocníka,
když se tenta chystal praštit pres hlavu strážníka. Aby
nezdržoval své podrízené, provedl Zorgiebel dokonce
vlastnorucne akt zat),kací. Tyto okolnosti byly náležite
vyzdviženy a oceneny tiskem a den pazdeji, než to uci··
nila Frau Witzel, verejné mínení, hlas boží.
»Snad nesympatisujete s kamunisty?« ptal se mne
kolega v universitní knihovne, když jsem kritisoval palicii.
»Ani zdání. Ale ješte méne sympatisuji s vašimi
Schupas (strážníkll111 v Berlíne sE' ríká »Schupo«). Demonstranti byli zabiti podle mého názoru úplne zhytecne, což je ta nejhloupejší vec na svete. Schupavé se nehr~l11ili,ale útocili a pacínali si jako rezníci.«
»Nevíte, co naši komunisti umejí,. rekl mi nemeck)T
kolega.
Je to možné, ale fakta mluvila tentokrát proti palicii.
O neco pozdeji jsem byl ve spalecnasti, kde se a prvním
máji mluvilo vecne a in farmovane. Známý romanopisec
"\ Hred Doblin vyprável u vecere o nekterých svých zažitcích ve funkci clena komise, která byla paverena vyšetrením krvav~'ch událastí prvního máje.
Mnaho lidí bylo docela nevinne ztýráno a veznena.
Jednaho mladíka, který šd na rancle, zkopali strážníci
do bezvedomí. Když se probral, shledal, že mu schází
skoro všechny zuby.
Australský žurnalista Mackay byl zastrelen pri precházení ulice.
Jistá paní byla zastrelena v akamžiku, když vstala
z pas tele u akna v naci a šla vykonat svou potrebu .
Témer všichni mrtví a ranení jsou streleni od zadu,
což nesvedcí nijak o divaké útocnosti.
To a mnoha jiného vyprável Alfred Doblin 19.
kvetna.
»A co bude s tou vecí? Vždyt to je hrozné!« rekl
Petr Olden.
Alfred Doblin ukrojil kousek dortu a pokrcil rameny.
Také z tah o nic nebyla, z velké protestní schuze, na
níž se snažili rúzní recníci vytloukat z mrtvol ruznou
politiku, ani z vyšetravání zvláštní komise.
»Myslíte si, že strážníci mají lehkou službu? Ta bystE' kaukal! Já to vím, já jsem už se dvema chodila!
povídá Frau Gertrude. » A potam, to nestríleli oni, ta
byli najatí hakenkrE'nzleri!«
Paní Gertruda zná berlínské palicisty zrejme lépe,
než já. Mne se však zdá, že si svou službu príliš ztežují. Pokud jde o policisty, je ta stejné jako s vojáky:
úplne bez nich to nejde. A pripustíš-Ii je, nikdy si nevybereš.
<:

D II m, k t e r 'J' pat r! C ech o v i.
V Kolonnenstrasse jsem se dostal - nevím už jak do hovoru s majitelkou velkéha papírnického závodu.
Nebylo težko paznat, že nejsem Nemec, a když se objevilo, že jsem Cechoslavák, prozradila mi:
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»Tenhle dum také patrí Ccchovi. Kuupil tn za tri sta
marek. Tenkrát každý všechno prod{lva1. protože se m)'slilo, že Francouzi od Mamy prijdou až do Berlína a že
všechno hude zahráno. Tak Ncmci dali cizincLlil1za babku veci, které mely ohrovskou cenu. A nám) Nemcttm,
nezllstalo nic.«
Odkašlal jsem si trochu po její 'žalobe a ona pokracovala:
_
»Ten Cech, co koupil náš dóm. je tell' v Dráž(1'anech.
DLlm má dnes ohromnou cenu, která roste každý rok
minimálne o tisíc' marek. Ach, jak jsme byli hloupí!"
Když mi zabalila inkoust a peceti vl)sk. vytáhla jednu
z rady zásuvek: a prehrabujíc se ve starých hankovkách,
tam uschovan)'ch, povídá:
»1'0 byly naše peníze! Podívejte se! Tisíc marek, tahle je deset tisíc a tahle sto tisíc! Sto tisíc! Papír. papír, papír. 1\ni na cinži by mi dnes všechny ty miliony
nestacily. Tak nás ti lumpové šidili. Všechny je vyhnat,
chrebákv! 'l
ZamlCev taktne, že i já jsem ~ mel v té dobe v Nemecku nekolik prchav)'ch dnLl dobre. vyslovil jsem svt''lj
souhlas. Podívala se na napechovanou zásuvku lyrickým
pohledem a dávala ji na místo se slovy:
»Schovávám to pro deti. ahy jednou videly, kam až
jsme to clopracovali.«
lJa protestantském
hrbitovc.
Jedné kvctnové nedele jsem se vypravil se svou bytnou a paní Gertrudou na hrbitov. Konigsweg, Sachsendamm, Aahornstrasse, za blok Ullsteinóv, kde soustreclil své t)Tdenuí puhlikace (deníky tiskne v centru mesta, na Kochstrasse), za blokem továrny J"Taggi je protestantský hrbitov.
Cestu jsme delali pešky, protože
Frau Witzel musila mít s sebou psa, jehož jméno plne
vyjadruje nežný pomer jeho majitelek: Pipichen. V zahrádkové ctvrti záplava kvetLl a praporkLI. Naháci
v plavkách zalévali záhony veclle polovysvlecen)'ch žen
a indiánských cletí. Zahráclková parcela, to je první stupdl velkomcstského blahobytu, soukroméhc) vlastnictv'[
a pot:emkové reformy.
Precl hlavním vchodem na hrbitov ovšem restaurace.
Její v)'znam jsem pochopil v nejbližších minutách, nebOl hylo treba, ahychom se v ní usadili dríve, než vejdeme na hrbitov. Nejdrív musil cíšník prinést misku
s VOvC!Oll; protože Pipichen podle Y~Tok\l své paní »zmíral Zlzn1«.
Hrbitove. hrbitove, zahrado zelená ... protestantsk)'
hrbitov je opravdu zahrada zelená. H rohy neviditelné
pod stromy, keri, kvetinami a trávou. Podél cest lavicky a nad zelení peclive ostrí hanou proudí lidé, na
nichž je zdaleka viditelna nedelní radost nebo smirliv[l
rozjímavost.
~ikde clovek nepochopí život v takové
zkratce, jako 11:1hrbitove, v nemocnici, na nádraží, neho
v prístave. Tady jedni pricházejí a druzí odcházejí navždv.
Pan \Vitzel leží v jednom z mal~TchhroM, vedle nehož na lavicce v bezovém krytu vytrvale klepá trojice
dam.
»I{roh smí b~,t jenom dvacet c:entimetrll vyso1<)-,«
ríká paní Gertrucla s onou hrcJostí, která se u ní ohjevuje ády. když mluví o predpisech. »<\ náhrohní kámen nesmí hýt v žádném prípade vyšší, než šedesát
. centimetn\ v žádném prípade. Všechno je na tamhle
hrbitove predepsáno docela presne a musí se dodržovaL.
To na katolickém hrhitovc není takový porád~k!«
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Vcrím tomu, když se rozhlížím kolem. Ani papír
ani vetvicka na pískov)'ch ce'stách a pešinách, mezih
by plochy cistého trávníku, kere zastriženy jako hrob
je pravdepodobne stanovena i nejvyšší prípustná vr
pruttt Je tO' jako vymeteno, nebo práve otevreno, ne
jako na scéne postaveno.
Macešky na hrobe zdvihly hlavu. Paní Gertruda
z nich radost a odklízejíc trávu, vzrostloLl mezi oblásk
jimiž je hrob obložen, ríká:
»Jsou te(f v móde macešky ....
Tady v tom hr
budu ležet s tatínkem a maminka taky. Už mám zaplá
cené místo, ja, « podtrhuje pyšne »a je to strašne drahé
Osmdesát šest marek! A kámen, docela obycejn~'ká
men, ví te, cO'stojí? Sto dvacet marek! Ale to místo mám
zaplacené na dvacet let.«
Obhlíží hrob s láskou, jakO' já se dívám na svúj motocykl, a mluví o techto vecech s c1Llklac1ností,
kterou jí
z;Ívidím.
V krásném zákoutí leží vojáci Nemecka, ve zvláštním
oddelení. Spousta hrohLl. Jsou serazeni jako pred defi·
lírkou, granátník Erich 1\,lúller, Artillerist Franz Wi
lovski, Lieutnant K arl Grah, Infanterist Liibke. pod
kameny stejné v~,škv. Stíny kamentl padají na oshmené
hroby, peclive ošetrované. Je tu ticho jako v zátoce.
»Taky bychom sem byli dali dopravit naše tri vojáky,« rekla mi paní Gertruda, jíž padli tri hratri. \le je
to strašne drahé! Škoda! Mají to tady tak hezké!«
Stahovalo se mi hrdlo pri pohledu na sta hrobtl vetšinou mladých vojákLl, kterí zapomneli život kdesi u Verdunu, Ale paní Gertruda nerekla nic víc. Škoda, že tu
nejsou, mají to tady tak hezké!
Nad jediným hrobem kdosi stál. Starší muž, jeho oci
jsou hluboko pod zemí. Uh)'bá nám. když jdeme mimo.
»Jaký nesmysl, ta válka!" zurím.
Muž neríl·dl nic, je se svým synem hluhoko dole.
Schupo
se jmenuje, jak jsem již pripomenul, berlínsk~r str[\žník.
Pro ceský sluch to zní jako vulgarism, ne-li jak0 nadávka, ale zde se toho názvu užíV[l zcela oficielnc. tedy
nejenom v komnnistick)'ch casopisech. Cernou lakovanou helmici má nahore zuženou a na krku, v t)'le. procllouženou. Zdobí ji stríbrné slunce, které je pro policii
znakem snad prehnane húsnick~'m a neskromn)'m.
Pod modrou unihrrnou je videt zelenou košili s kravatou. Vedle revolveru nosí pendrek a tašku na 0fientacní prírucky.
Je to dokonal~T voják každým coulem a ovládá nejen
križovatky, nad nimiž stojí jako blth pomsty, ale celou
situaci. Nikde na svete jsem nevidel tolik inteligentních
tvárí mezi strážníky, jako v Berlíne. Prímo vedecký
charakter techto tvárí podporuje okolnost, že mnozí
z nich nosí br~'le se silnou obruhou.
Jeclen z nich, ahnormálne vysoký, neméne hl1hen~·.
s rukama ke kolen Lim a hrejlemi ve tvúri asketického
ucence se mi zalíhil do té mí ry, že jsem neodolal pokušení vzít ho dOl svého aparátu ze dvou metre! pr;ll'e
v okamžiku, když zarazil imperátorsky svou bílou fIlkavicí frekvenci vozidel na Postdamer Platz.
Když propustil frekvenci prícn)-m smerem, pokynul
mi Zpllsohem, kter)' znemožnil múi cestn)' odchod, Vynadal mi ne proto, ;;,ejsem ho fotografova!. ale protI),
že jsem vstoupil do jízdní dr;lhy, když hylo cC'rl'ené
svetlo.

l'roti tomu jsem ovšem nemohl nic namítnout.
šak rec nestála, slíhil jsem lllU vriné~t snímek.
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T o jez a k á z á n o.
Hlubví smysl této lekce jsem pochopil nekolik t~'dntl
pozdeji,když jsem šel na film» Donau « v Kamere. Ceton jsem potkal sekretárku spolecnosti, která me na
predvádení pozvala. Precházím ulici mezi auty, jednak
proto, že je to jist), druh civilního baletu, kter)' mám
r:'lcl,jednak proto, že frekvence berlínská je velmi pomal;l (proti Paríži na príklad, a konecne proto, že nem;l111
chuL cekat, až se dlouhý proud VOzlI prevalí.
»11alt!« zvolala vždycky slecna sekretárka a krecovite me zadržela. »Nes mít e precházet ulici, když je
cen'ené svetlo, ({vykládala mi nekolikrát. "Teprve když
je žluté, smí t e prejít. ({
\ysvetlil jsem jí, že na taková signalisacní pozorovúní nemám kdy. Nemohla me pochopit a ~nažíc se
me presvedcit o své pravde, rekla s dllrazem: »Kdyby
e vám stalo neco pri cerveném svetle, nedostanete žftdnou náhradu, ješte YÚS budou pokutovat. ({
Chtel jsem práve " té c1wíli prejít Pnter clen Linden.
Instinktivne jsem se yšak zasta \'il: na signáloyé lucerne se totiž ohjevilo cervené svetlo.
Illedel jsem rozeznat, jak)T podíl v argumentech
slecnysekretárky m,í ustrašenú žena a jak~' podí 1 loyální disciplinovaná Nemka. Poznal jsem pozdeji. že se
tato mladá dáma nehojí ani certa.
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.Jenaší vinou. že n;lm je Berlí n vzclálencjší než Paríž. Naše vina, že jsou nám Nemci neznámejší než
Francouzi. Mluvíme-li již o Francouzích:
co nejvíc
prekvapí na první pohled, je jednak daleko vetší rozdílnost tYPllu NemClt jednak núpadná jejich podohno<;t
a príbuznost s námi, Cechy. Pro malíre a operatéra je
na berlínských ulicích nevycerpateln~' materiál od reznick;'ch ksichtll nejhruhšího zrna až po distinguované
tV{lre,z nichž mnohé mohO'u s naprostým úspechem
souperit s tváremi vybraných anglických gentlemamt
Jejich podobnost s námi, en masse, je nekdy až komická. Nemci, ta jsme chvílemi docela my. Všechno to
nejvšednejší a nejnesnadneji zachytitelné, zpllsob ži\,ota. vzhled ulice, lid na výletních parnících, v restaumi ... Je to v nect>m prehnanejší, stoprocentnejší,
zkrátka autenticnejší, ale jsme to my, a totO' podivuhodné zrcadlo ukazuje vnímavému ceskému cloveku nepomtrne víc, než zrcadlo francouzské. Francie je nám milejší, vzácnejší, víc nás láká, ale Nemecko je pro nás
celou svou podstatou daleko bližší, jakmile se jen trochu orientujeme a pohybujeme se tam daleko hezpecneji. než kdekoliv jinde.
Tady nejde O' hodnocení kultury francouzské nebo nemecké s našeho stanoviska. Ale o konstatování jedné
z tech samozrejmostí, lB než se u n;ts zapomíná. Frankofilství je ·tejn~· afekt a nekdy defekt, jakO' germanofilství. Posuzujeme-Ii vec s ciste technickéhO' hlediska,
musíme si všimnout faktu. že v naší kulturní orientdci
je po "álct>a její vinou ca::;to prehlížen v)"Tznamnemecké
Vko\y.Všude se neco 11l1lžemenaucit a nikoli nejméne
v remecku. Velmi prístupne, !Jez prekážek, které u jiného národa a rasy staví iiný duch, jiný zpllsob myšlení. Dosu(l jsme meli strach pred genuanisací. Nebyl
to slrach zbytecnJ". ale dnes se stává prekážkou. Tisíce

J11bd~ch i starších N elllc mluví ce~ky dobrt>, az bezvadne. l<:olik z nús Cech{l umí perfektne n~mecky?
Podobné myšlenky pricházely zvlášte na universite,
která by svou organisací a životem mela b)"'t vzorem
universite pražské - a potom ve spolecnosti, která
v Nemecku ~ na rozdíl od n;ls - skutecne existuje a
má pru111ernou LtrO\'etl.znacne vysokou.
Cím více clovek pozn;t, tím méne se cítí oprávnen
k definicím. Je ji 'to. že j ou roz dí ly mezi národy a že
je možno jít v urcit)"'ch vecech ke generalisaci. ,\le je
ješte jistejší, že pozorovúní bez úmysllt hledat duchaplné
charakteristiky a pointy vede k adporu proti generalisacím, protože je skutecnost usvedcuje každou chvíli
z nedokonalosti. Je-Ii težko zodpovcdet otúzku »jak:)'
jsem? «, oc nesnadnejší je odpovedet na otázku: »jací
jsme? {(nebo »jací jsou? «. Proto se opírám o konkretní
prípady, v nichž je pravdy pomerne nejvíc. Pokud jsem
se neubránil generalisaci - a neubráníte se jí ani pri
nejlepší vl11i - pricítám jí platnost jen podmínecnou.
Mezi nápadné znaky, kter)Tch si musí všimnout i každ~' cedokov)' cestovatel, patrí na príklad presnost. Cosi
vžitého, Hozeného. navyklého tak, že není možno ani
jinak. jakO' ta není možno u stroje.
Konduktéri a vrátnÍ na okružních dra1Júch propíchávají lístky vždy na témže míste. Dáte-Ii jeden lístek
textem nahorn a druh)' textem dolll, usporádají si jízdenky jak se sluší a patrí, nacež teprve je proštípnou.
1 v nejvetším spcchu. Vyplácí se prnto podat jim hned
lí stky pekne složené, nechcete-li se zdržovat.
Organisace obehu yozielel i chodci! je také ovládána
s presností až pedantickou. Jeelním z v~'sledktl je nápadná zdlouhavast dopravy. která hlavne dá'-[l Berlínu ráz
provinciálního,
pomcrnc velmi klidného mesta, pres
jeho velikou rozlohu a ctyri miliony obyvatel, pres veškeré bohaist ví frekvence a svetel. T-\erlÍn je solidní podnik, presne rozpocí tan~' a vyrovnane pulsující. )'Iá-li
Paríž sto obrátek za minutu, mú jich Berlín padesát.
Praha pri své malé rozloze a necelém milionu obyvatel
je rozhodne rychlejší než Berlin.
T:lto presnost a seriosnost pllsobí na temperamentnejší lidi dojmem loudavosti a težkopádnosti, která se
NemCllm ostatne pricítá všeobecne, casto docela nespravedlive. protože stereotypne. Nemeck~' temperament neprekypuje, ale také nestojí. Umcžnuje pravideln)' postup bez velk)'ch V~'kYVlIa vdik)"'ch chyb. [-lodí se sk\'ele pro obchodníky a vojáky, hlavne však pro úredníky.
Nerozrušuje organisaci, a to je jedním z tajemství nemeckého nepopí ratdného rtlstu.
Jistý vynikající diplomat mi jedenkrát v Berlíne rekl,
že komunismus, kter~' v Rusku vetším dílem ztroskotal, by patrne hyl dosáhl v Nemecku pri iniciative
úspechu, protože smysl pro kázel" a organisaci je tu tak
vžit)" že by byl komunismus nenarazil na technické prekážky. »Možná, že by to bylo v Nemecku klapalo, rekl.
a myslím, že mel pravdu.
Chodívám denne s poštou na Anhalier Bahnhof k vídet1.skému rychlíku, který projíždí Prahou. Prál bych
vám videt žluté poštovní automobily, cekající na príjenl
clopisll a balíktl u zadního traktu nádraží. Jsou serazeny
v bezvac1n)'ch zákrytech, jeden vedle druhéhO', na pt'11
centimetru nanei\'\'š hvste se mohli vsadit, že nekt('r"·
precnívá. To nel;í 'jen Ícázen, to je prímo rozkoš z k;-l/~ne, por,í.dku a presnosti, neco, nad cím ~e ti š()fl~ri ~
zrÍzellci osobne radují a na cem si zakládají.
Uniformy jsou v ;Nemecku vecí kultu, což c~títe
LI

«
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i u civilistL1.Už školáci mají na barevn)'ch cepicích s lakovanÝm štítkem hvezdy - :vždycky dve, chlapce s jenom jednou hvezdou jsem marne hledal: i školské kariéry ~1aobecné škole zacínají hned desátnictvím, preskakuJíce instituci frajtrovskou. Ce$ký listonoš je Vyložený'tsacifista proti berlínskému ~/'jeho modrou uniformou a vojenskou capkou. Také konduktéri ve vlaku
a v tramwaji, i nádražní zrízenci jsou naprostými vojáky. Ani v restauraci se pred ideou uniformy nezastavíte: cíšník, kter)r vás obsluhuje, má na límecku hvezdicky. Neschází mnoho k tomu, abyste se cítili bez
hvezd a uniformy jaksi
ztracení ve svém civilním
úboru.
Oblíbeným prestrojením detí je uniforma vojáka nebo strážníka, v celku a cástech. Hléivní úlohu hraje cáka
se sluncem a široké, stríbrem vyšívané epaulety.
Vojáci - Reichswehr - se objevují v malých oddílech, vzorne vyzbrojení a vystrojení, od vysokých juchtových bot až po prilby a pušky vždy na rameni držené.
Chodí pomalu, v presném zákrytu, vždy v pravých
úhlech, i když se vyh~Tbají jen vozu .• Ja me to pusobí
komicky, BerlínákLlm to však zrejme imponuje, nebo se
jim to zdá samozrejmé.
Jsou viditelnou a povolenou armádou Nemecka. Ale
všude kolem nich a za nimi rozezná pozorovatel príslušníky ohromné skryté armády, hlavne mladých, kterí
se neskrývají se sv)rmi vojáckými ideály výboje.
Vyrostli za deset let, v nichž bylo jejich národu vpáleno signum provinilých a poražených. Jejich vule upevnit zase svou zemi, posílit a dostat vpred, je všude
znatelná, prímo fysicky zjistitelná. A neprekonatelná.
Prosadí tuto vl:tli, treba ne pod vlajkami uniformované armády, už ji prosadili, prosazují a prosadí na
poli prlunyslu, obchodu, sportu, vedy a umení a budou
se pri tom, mladí starí, cítit vojáky, jsem si tím jist.

.T

oset Teicltman:

Periferie neromantická..
I.
Periferie
je dnes
zeme, jeo nekde
které prumerný Velké
mešták Prahy
ví málo
nebo kus
nic. Když
o ní
rec, vždycky je v tom kus takové divné romantiky, ja··
koby periferie byla dejištem buhví jakých možností. Nejvíc takové romantiky nalezneme ovšem v literature. Již
volba jednajících osob je velmi vábivá. Nebot co uvidíte
na periferii, chcete-Ii se na ni dívat jen literárne anebú
po zpusobu nektedrch našich vecerníku? Policistu, zlodeje, vraha, prostitutku, pasáka, tuláky a nicemy všeho
druhu, jako by zde žili jen lidé tohoto druhu, bez ohled11
na skutecnost, že v celkovém poctu obyvatel periferie
jsou práve tito lidé zastoupeni nejnižším procentem. Život ve vzdálených koncinách velkomesta je den ze dne
tak šedivý a jédnotvárný, že ten, kdo by sem šel hledat
neco z toho, o cem se docetl, skoro by se tu nudil. Sotva
by se mu podarilo natrefit nejakou partu »zlocinných
individuí«, jejichž styk s bezpecnostními orgány se neobejde bez browningu. Tady se taková individua neusazují, protože by tu byla nejméne jista. Pro lidi podobných profesí je nejzazší periferie nežádouCÍm útocištem
a již vubec ne bezpecnou skrýší pred policií, která všechny tyto k9uty nejen dobre zná, nýbrž i ví, kdo sem patrí,
kde bydlí a cím se také skutecne živí. Periferie Velké
700

Prahy je predevším bydlištem chudáku, proletariátu
všeno druhu, lidí, jejichž život je prost romantické príchuti, nebot to vše, co delají, cím se živí atd., leží na
nich jako težký životní údel, v nemž je málo okamžikti
opravdové radosti ze života.
.JI.

II.
Výjimecným druhem obyvatelu periferie Velké Prahy
jsou rodiny pražských poulicních brusíru. U techto se
musíme nejdríve zastavit, nebot to nejsou jen takoví
obycejní lidé, jak by nekdo soudil, opíraje své znalosti
jen o to, co na nich videl, když je pozoroval na ulici pi'i
práci. Nebude nadsázkou, když se rekne, že pražští poulicní brusíri jsou již poslední nositelé staré cechovní
tradice remesla, které ješte v minulém století bylo
v kvetu. Pres to, že vývoj prumyslu skoro úplne znicil
toto poulicní podnikání, že dnes vlastne jsou brusíri na
pražské ulici již jakýmsi prežitkem
nebo zdrobnelou
ukázkou, jak to v Praze vypadalo asi pred 50 lety, zachovali si brusíri svou stavovskou neodvislost a p~'citu, jež velmi težko snáší, když jejich remeslo je snižováno a prezíráno. Brusír za nic na svete by se nevzdal
této volnosti svého remesla. Jen jedinÝ prípad se stal
v jedné rodine pražských poulicních brusíru, že její príslušník se pred lety usadil na Kladne, kde si otevrel brusírský krám. Ale dlouho to nevydržel. Za necelé dva roky všecko prodal a vrátil se domu - i se SVOl! ženou,
která vlastne zpusobila, že se predtím odtrhl od rodiny
a zacal žíti životem, jemuž nikdy nemohl zvyknouti.
A prece, necht se na to díváte jakkoli, není v tom nic
cikánského, nebot srovnávat poulicní brusíre s lidmi
podobného druhu, jako jsou cikáni nebo jich blíženci: kotlári a podobní potulní remeslníci, bylo by pro ne snad
nejvetší urážkou
Poulicní brusíri se od techto lidí liší predevším svou
naprostou poctivostí, rádným rodinným životem a solidností provedeného díla. Každý poulicní brusír je mistrem svého oboru a jen proto muže eksistovat i v dnešní velké konkurenci dobre zavedených živnostníku, kterí
jejich cinnost také nikterak nemilují.
Brusíri jsou lidé hodne poverciví. Velká cást jejich
konání je opfedena legendami, o jichž puvodu nedovedou nic kloudného ríci. Jim stací, že totéž delal dedek
i táta - zda to má nejaký smysl nebo význam, o tom
nikdy nehloubají. Tak je u nich zvykem, že když se ráno
rozjíždí do mesta za výdelkem, nejeden z nich klepne
plochou dlane na malý karborundový kotouc svého
»werku« a po ctvrté si na ni plivne. Pro štestí - pr~'
Nebo jiný druh povery, o jejíž oprávnenosti je každý
brusír skálopevne presvedcen, je potkat na ceste za vÝ. delkem - umrlcí vuz. TakovÝ den je pro brusíre ztracen, nebot neudelal-li již zatím nekde pocinek svého
díla, pak ani chvíli neuvažuje, co má delat. Obrátí »werk«
a jede domu.
Povera o získání a udržení štestí hraje v živote poulicních brusíru vubec zvláštní roli. Na jejich »wercích«
uvidíte vždycky nejakou vec, která, kdybyste si to
dali vyložit, má k osobe brusírove tak úzký vztah jako
amulet nebo jiné hlouposti, jichž se poverciví lidé nemohou vzdáti. Jsou-li muži poverciví, co teprve ríci
o jejich ženách, které je predcí jak do rozmanitosti amuletu a panenek pro štestí, tak i co do fantasie! Nekteré
ženy brusíru dovedou vyprávet o kouzlech svých amuletu hotové divy, a beda, kdyby nekdo chtel pochybo-

PHtomnOSL
vat! V techto vecech jsou brusíri i jejich ženy nesmlouTo je kus historie domácích výrobcu backor, jejichž
vaví a neobycejne vážní. Víra o prítažlivosti
štestí je
domovem je západní cást pražské periferie. Backorári
jeden ze základních clánku jejich desatera.
jsou rovnež sdruženi v jakýsi volný cech, ale jeho záNejvíce sporu mezi brusíri je o meze rayonu. Na svuj
sady a pravidla nelze vuoec srovnávat
s rády poulicrayon je každý velmi žárliv, neméne než na svou ženu
ních brusíru. Backorári
tvorí jen docela malá sdružení,
a nedovolí, aby mu nekdo jiný pytlacil. Beda, pristihne-li
jejichž vzájemnÝ'sfyk
casto obstarává
:&prostredkovanekterého jiného príslušníka cechu v ulici, která patrí do
tel, který jejich výrobky
kupuje a dále prodává. Tito
jeho rayonu. Když je to brusír, který nepatrí do rodiny,
všelijací komisionári, možno-li je vubec tak nazvat, jsou
tedy v jejich hantýrce zvaný "Iaufr« nebo "kozicka«, je
z práce domácích výrobcu backor dobre živi. Zpusob ,
z toho dukladná šarvátka, která, jak se to práve nedávno
jimiž nekteré. výrobce vykoristují,
v nicem si' nezadají
stalo jednomu "laufrovi« ve Starých Strašnicích, se konse zpusoby seve.roceských
faktoru v textilním prumyslu,
nebot tady jako tam se spekuluje s bídou. To má hlavne
ci prevrácením
"werku«
a rozházením
pomucek
po
dlažbe.
za následek snižování výše výdelku, jakmile odvádené
Ponekud jinak to je, jedná-li se o príslušníka
brusírvýrobky
svou kvalitou nebo zpracováním
jsou pochyské rodiny. Dokáže-li se mu, že tak ucinil o své u-jriíe bené, kteréžto
závady bývají komisionári
zhusta vya jen za tím úcelem, aby získal vetší okruh zákazníku,
mýšleny. Za nekolik korun denního výdelku pracuje nekde celá rodina od casného rána do pozdní noci - tuberpak, aspon s jejich hlediska, je to provinení tak težké,
že se neobejde bez trestu. Nebot starý rád nestrpí, aby
kulosa, rachitis a ocní neduhy jsou zde trvalými hosty.
se clenové rodiny konkurencne
potírali.
Obycejne
je
Naše filantropické
spolecnosti mely by zde jiste vdecz toho pokuta, kterou vinník musí složiti do brusírského
né pole pusobnosti. Ovšem púsobnosti takové, která dofondu rodiny, do nchož prispívají všichni clenové jednak
ma nechá všechny lejstra a dotazníky a vubec všecko,
podle poctu "werku«, rayonu, jednak
podle poctu poco nese nejakou známku honosné dobrocinnosti,
která
mocníku, který jednotlivý
clen pri svém výdelku
zaprostého cloveka vždycky tolik odpuzuje, že svou bídu
mestnává, Tento fond je brusírum jakýmsi pojištením pro
radeji zapre.
doby, kdy, jako práve v minulé zime, se nemohli vydati
IV.
do mesta za výdelkem
anebo když je stihne neoceká- _
vaná pohroma, jako nemoc, porod a pod. Opravdu, bruOdbocíte-li
polní cestou ze silnice, která beží podél
sÍTinejsou obycejní lidé.
pankrácké Lišky, za nekolik minut dojdete k obydlí pana
M., majetníka podivné živnosti na periferii Velké Prahy.
III.
Pan M., je rodem Slovák, z Lucence. Dvanáct let chodil
po Praze, drátoval hrnce a ješte jinak si privydelával
Stala se taková vec: Ringhofferova
továrna na Smína živobytí. Je dovedným klempírem. Z kusu medeného
chove, patrne z nedostatku
místa, zavezla starou garnidrátu dovede udelat hromadu zábavných
drobností, kteturu osobních vozú na Císarskou louku. Vozy byly vyré prodává bud sám nebo jeho mladí pomocníci po doradeny z provozu nebo snad byly urceny k oprave,
mech a na poutích. Tyto veci a ješte nekolik drobných
zkrátka: buhví proc se octly práve zde, kde o ne nikdo
kusu kuchynského
náradí jsou jeho artiklem. Jenom že
nepecoval. Konecne jakákoli péce, zdálo se, byla by
podniku ponekud nekalého. Ovšem, pan M. by se jiste
zbytecná. Železnicní vagony prece nikdo neukradne
-hodne bránil, kdyby mu to nekdo rekl. Na príklad sotva
reklo se.
byste
ho presvedcili,
že zpusob, jímž vykoristuje
své
Pres celé léto 1918 zde tyto vozy stály, ocividne chámladé
rodáky.
je
trochu
nelidský.
Nikoli,
pan
M.
vás
traly, až jednoho dne se zacalo ne nekdo zajímat, totiž:
bude presvedcovat,
že ti mladí hoši, které posílá do
domácí výrobci backor ze západní cásti pražské perimesta za výdelkem,
budou mu jednou velmi vdecni, že
ferie. Reklo by se, že domácí výrobci backor a železje
dostal
ze
slovenských
vesnic do takového mesta jako
nicní vozy jsou dve veci. které se k sobe naprosto neje
Praha.
To
vlastne
byl
jeho výmysl, nápad, kterirm' si
hodí, ale uká'falo se, že práve -backorárum
osud techto
velmi usnadnil své živobytí,
a tím chlapcum
zároven
vozu ležel nejvíC na srdci. To bylo asi tak: Tito lidé si
nomohl
do
sveta,
to
dokonce
považuje
za
svou
zásluhu.
totiž všimli. že ve vozech I. a n. trídy je hromada
vzácŽe
tež
hoši
chodí
po
meste
a
prodávají
sítka,
pasticky
na
ného materiálu, jehož získání po válce ani za velké pemyši,
ramínka
na
šaty
a
podobné
šestákové
drobnosti,
níze nebylo možné. První a druhé trídy železnicních
které se v domácnostech
kupují víc z Mrpnosti k chlap-,ozu, jak známo, mají sedadla potažena látkou, voskocum
než
z
potreby.
je,
podle
jeho soudu. zcela prirozené.
vým plátnem nebo kuži, a tyto veci padly jim nejdríve
Nebot
namítne
vám,
z
ceho
by mu zaplatili všechny
~o ocí. A ponevadž, jak už bylo receno, jejich výroba
výlohy.
které
s
nimi
mel,
než
je
dostal ze Slovenska do
byla brzdena, ne-li úplne znemožnena,
naprostÝm
nePrahy. Vypocítá vám všecko do halére: dráha ze Slodostatkem vhodného materiálu - backorári sáhli - rekvenska.
nové šaty. boty, byt, strava
zkrátka
uvir.cme: k svépomoci. Ostatne doba, kdy se to stalo, byla
díte,
jak
to
pan
M,
chytre
navlékl,
aby
hoši
byli
na
nem
pro to jako stvorená. Všude se vykládalo o expropriaci.
ve všem závislí. Každý 'den ráno, i v nedeli. je posílá do
v Praze se na príklad vyvlastnovaly
obchody s obuví
mesta prodávat,
lépe receno žebrat, a aby si byl jist,
a potravinami, a na Císarské
louce, na podzim roku
že
nebudou
nekde
zbuhdarma lelkovat, stanovit jim pev1918, se zase vyvlastnovaly
povlaky
sedadel J. a II.
nOll
cástku,
kterou
musí z prodeje zboží prinésti. Chlanci
trídy. Policie, která byla poverena
pátráním po nezn~.se nesmcií ctríve vrátit, dokud neprodají aspon za 12 Kc.
mých pachatelích, mcla sice hromadu
duvodných
poProdat nebo vyžebrat - vše jedno, pan M. musí dostat
dezrení, ale clenum bezpecnostního
sboru potom sotva
své.
napadlo, že trepky a backory, v nichž si doma hoví, jsou
Neblahir je osud takových hochú vylákaných
z domoudelány z látek tuze podobných tem, které byly z vozu
va. Jsou tri, z nichž nejmladší je synovcem pana M. Vyodcizeny.
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zvedeti na nich neco, co se týce jejich života s jejich
zazdou, je neobycejne težké. Hoši jen velmi neradi o tom
mluví, podle všeho se bojí. Patrne sami nahlížejí, že jejich osud ve velkomeste
je svázán s osudem jejich gazdy. Jen nejmladší je trochu hovornejší.
Snad že se nemusí obávat hnevu svého strýce anebo že se dovede jinak dívat na bezútešnost
svého života, který se mu vubec nelíbí, leccos prozradí. Jeho ideálem je ucit se holicem. Dovede psát i císt a je si jist, že by se mohl živit
lepším zpusobem. Rád by od gazdy utekl, ale neví kam,
a porrcre-se-velmt bojí. Zprávu, že v Praze, na Vyšehrade
eksistuje vyucit
spolecnost,
která byprijal
se honejprve
ujata a-lJs.sls.yt1a
mu
možnost
se remeslu,
s necíiivcrou,
ale pak se tam prece vypravil. Co se s ním stalo, tte.l2..0darilo se zjistit. Ale jedno je jisté: Pan M. ztratil pomocníka, pred jehož detským zjevem nebylo možno prirazit s nevolí dvere. Ostatne policie již dvakrát projevila zájem o zpusob jeho podnikání, který se jí nelíbí.
Pan M., je ted mnohem mlcelivejší,
upjatejší ve styku
s lidmi, o nichž si není jist, že nejsou bud od nejakého
úradu nebo od policie.
V.
Pan Rezek, recený »milionár«, byl pred lety zápasníkem, sjezdi! nekolik dílu sveta s cirkusem proslulé povesti, nejaký cas byl u Hamburské
paroplavební
spolecnosti, kde pracoval
jako lodník, a dnes je majetníkem
dobre prosperujícího
podniku, kde se soustrecluje a hodnotí výsledek práce lidí, kterí se živí sbíráním a prodejem odpadku ze smetišf Velké Prahy. Již leckdo se podivil, proc muž, který poznal hnedle celý svet a dovede
hovorit ctyrmi svetovými
jazyky, nenalezl si jiný, t. j.
lepší obor pusobnostj, v nemž by mohl predevším uplatniti všechny své nabyté zkušenosti
a znalosti. jež nejsou nepatrné. Ale pan Rezek takovým. jak on ríká »ceským« otázkám nikdy dobre nerozumí. Kdykoli se ho
nekdo podobnym zpusobem optá, je prekvapen
a udiven.
Jeho odpovedi jsou tak úsecné, skoro zlobné a na obrátku zase ironicky shovívané, kdykoli hovorí o hlupácích,
kterí nechápou, že z hadru, kostí. plechu .•drátu, starých
papíru lze nadelat penez. je-li v jejich sbírání trochu potrebné organisace.
O tom, co delat. když se krátce po
prevratu vrátil do vlasti, pan Rezek dlouho nepremýšlel.
Byl ochoten podniknouti vše, z ceho bv šel nejaký príjem. Rekl-Ii si, že zpeneží veci. o nich'l. se v našich domácnostech soudí, že jsou bezcenné a proto schopné k vyhození na popeláruv
vuz. nebylo to rozhodnutí
blázna.
Tuto myšlenku si privezl z Nemecka. kde na vlastní oci
videl. jak i na Dohled bezcenny brak je možno zužitkovat,
vcnuje-li se jeho sbírání a trídení trochu odborné pozornosti. Jeho vecí bylo. aby zkusil své štestí u nás, kde
vedel. že se po této stránce hodne špatne hosDodarí.
M(lžná, že si také nrectl nescetné Ílvahy našich národohospodáríl a statistiku o škode. která v7,niká tímto neracionelním využitím
odpadktl velkomestskych
smetišt. a
po shlédnutí pravého stavu veci zorg-anisoval svuj podnik, o jehož sociálním i hospodárském
rozsahu mužeme
~i udelat predstavu jen tehdy. když uvidíme výsledky.
Podnik pana Rezka dnes neprímo zamestnává
nres padesát lidí. kterí Dro neho sbírají vše. o cem vedí, že to
1?;e II neho zpenežit. Jsou to ponejvíce ženy a deti. Sehnuty nad hromadami nonele a smetí vvhrabávají
každv
kousek hadru, plechu. železa, drátu, kuže. Ke cti pana
Rezka budiž receno, že svého postavení vuci nejubožejší

i
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chudine nezneužívá.
Ceník jeho váhy je pevne stanoven
a rozdclen podle druhu predmetu, takže každý si muže
napred vypocítat
financní efekt svého Ílsilí. Kromc tohoto ceníku má pan Rezek ješte zvláštní specielní ceník
na veci výjimecných
druhu.
V jeho skladišti, kde je vše peclive roztrídcno, l11úžete
uvidet nejrozmanitejší
veci, jichž se velkomesto chtelo
zbavit. Tady, v tom množství, také chápete naléhavé volání našich národohospodáru,
aby se nic nepovažoYalo
za nepotrebné,
co jinak svým vzhledem nebo opotrebováním ztratilo na praktické
cene. Jenom že pan Rezek
ve své teorii, že všecko má, nebo bude míti svou cenu,
jde do dusledku, o nichž by i nejprísnejší národohospodár mel málo lichotivé mínení. Nebof v jeho skladištícl.
naleznete i takové veci, jako jsou sochy bývalého císai"e
Pnin-tišKaJosefa
I. Po prevratu bylo v tom neco nesmír·
ne komického i tragického
zároven, když popelári, navrchu svých vozu, odváželi na smetište busty starého
císare. Pražská ulice mela zábavu, kdekdo se zubil nad
osudem dríve tak posvátné sochy, ale pan Rezek trnul
strachy, aby popelári pri skládání nejakou sochu nerozbili. Všechny je sebral, opravil a dnes jsou v jeho skladišti. Proc, to je jeho vccí. Pan Rezek totiž verí, že ne·
jaké museum, panoptikum,
divadlo nebo zkrátka nekdo.
komu by se socha bývalého císare mohla hodit, ji bud~
jednoho dne shánet, a pak prijde její chvíle.
Pan Rezek je dnes zámožný muž, "milionár«, jak llIU
prezdívají jeho lidé, a zdá se být se svým povoláním do·
cela spokojen. Hlavní jeho príjem plyne z prodeje starého papíru, jehož už prodal nekolik desítek vagonu. Ve
všech úradech má nejakého duverníka
nebo príznivce,
který ho zavcas informuje o množství starého papíi li,
s nímž si leckterý úrad neví rady. Ted, po volbách, se
všichni jeho lidé predhánejí v úsilí, zajistiti si vcas odložené kandidátní listiny ze všech volebních místností. Pan
Rezek celé toto množství
odhaduje nejméne na 18 až
20 metrických
centu. "Pro mne by mohly býti volby·
každý týden«, míní s Ílsmevem starého taškáre, kter$'
svým duvtipem pred lety zahanbil hamburskou
policii.
-Ale to sem už nepatrí.
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o generaci a ]rritice.
Vážený

pane redaktore!

Trochu me prekvapilo,
že nikdo neodpovedel
ua úvahu p.
dra J. B. Capka (Prítomnosti
c. 39), ac tento clánek chtel
prímo k diskusi vydrážditi,
což me znovu presvedcilo, jak se
nesmí podcenovat
opravdový
patos - jak práve má ve zvyku
J. B. Capek, Knap
jiní - neboi chceme-li míti diskusi, milsíme k ní nejakým zpusobem vyprovokovat;
když clovek již
je v podstate náchylný k lenošné lethar~ii, je nutno z ní nejakým zpusobem probudit. Ovšem to je jen primitivní stránka
patosu. Opravdový,
skutecný
patos je ješte neco jiného.

i

eváhám predem priznati, že pokládám
clánek místy i za
statecný
(ackoli, priznám se, jsem se nekde musel prokousávat jeho maskovanou
moudrostí),
hlavne že se nebál p. Capek
promluviti o svých kritických
souputnících.
Co se však týce cásti llvalty o názorové
revisi v mladé
~eneraci, je škoda, že p. dr. J. B. C. ne v y 111 e z i I pre s n t,

PHtomnost.,
poc 'í t á, Mej aspon vy c íI I rad u, vyj m e n o vat
h I a v n í pre d s t a v i tel e,
trí-Ii ua pr, do oné generace vedle Nezvala také Halas, Záda, bylo by težko mluvit o nejakém nihilistickém,
cynickém
dadaistickém podklade, Anebo je generace
jen
Nezval,
ifert a Biebl? Z n a m e n á t a k é být i gen e l' a cní m
, uíkem býti
básníkem
velikým?
Muže
jediN c ~ val a u e b o S e i f e l' t m I u v i t stá I e z a g er a ci? A V li b e c j a k é j s o u v I a s t n o s ti gen ecní ho b á sní k a? Jslou básnické zjevy, jež stojí mimo
eka lísilí generaci. Jsou jiné, jež jsou mez i gen e l' a cní,
ndhal preskakuje budoucí generace, o nichž ani neví, jaké
u, rka: "Budu pochopen až r. 1935«), jsou zjevy po g erac u í, žijící jen
z generací
predcházejících,
Je treba
ayé, že Píša není - generace šla skutecne jinam - básem gcneracním a prece má všecky vlastnosti
stá t i se
n c rac II í m k l' i t i k e m. Nebo,
jen
e j a kác
eská
neracllí
prósa?
Je Herites anebo Lier generacní prólumírovská? Slovo generace,
vidíte, je slovO' odvážné
a
no si pod ním myslel leccos. P l' o t o bud e dne s I é p e
U
u á S mlll v t -- jako ve francii
- spí š e o s k u p ie li a u e o 1 tel' á l' ní c h š k o I á c h a gen e l' a cích.

i
i

Je také dost odvážné mluvit stále o mladé a z á l' o v e n
JmI a d š í generaci. Dnes už nikdo nezapírá
(a E d i s o n,
avik zpívá
špatne,
Lod
dosvedcovaly
dávno), že
adá" l(eneracc již zraje a po chvíli bud cpu
k a t z r aS t i .iak prezrálé slívy.« Žádná nejmladší
generace se ješte
fcdslavila. Nechf jen p. dr. J. B. C. laskave
aspon rok
ká.
2e prevládl francouzský

vliv nepomerne,
nemusí býti nato s I a b o stí,
neboi
c hod í m e v ž d y P l' o n e c o
m, kde vím e, žen
á mne
c o d a j j,") Lyrika Nealova, Závadova, Bieblova
potrebovala
impuls z Francie,
li došla si tam pro nej a poznali jsme dobre, že z bohaté
duice - treba Baudelairovy
- nebylo zdaleka vše vybrálreba p. Karáskem ze Lvovic. Je to jakýsi
str á ž n ý g elu s gen e r a c e, který jí poví, kam obrátit
svuj zrak.
rolo se mi zdá dnes všelijaké
do por u c o v á n í c i z í c h
U I tli r již smešnosti.
Konecne. Netrvalo príliš dlouho, když
Vo c a d lov e kázání o »zajetí babylonském«
a Mat h elove
"Kulturním aktivismu«, pÍŠe St. Nikolau
do Nár.
olitiky - a predtím, tuším, již K o d í c e k na to upozornonem e c k é k u I t u rys
tál e n u t n c
I. že .i e nám
otrehí
a kdo
ví. nebyl-li
by
náhlý
odklon'
e bez pec n )'. Což, bylo neco jiného, když doporucoval
losaskou kulturu Masaryk! Tehdy jsme byli nemeckou kula také Masaryk
ješte otvíral
rOli ]1r í111 o P l' o r o s tlí,
kna do Evropy. Ale
co
dne s s d o por u c o v á ním
\'Iiyuení
cizími
kulturami.
když
je
treha
omoei
nemohoucnosti
ceské
kultury
nejak
a nohv?
Kdy
konecne
prijde
kritik.
který
ekne. že je treba
tvorit
z vlastních
duchoÝ chf
o n d tI? Což
v e c nem
u s í m p být
v e v I cje b Il dem emu
set
v e cu e z í e h k lil tu r? Což
e do h á n e t? Pripomínám.
že na tyto otázky nemuže býti
povedí naprosto nejaké arnenovákovské·
ríkánÍ o tradici.
nás nelze
naprosto
o tvurcí
síle
tradice
1\I\'il.
Básníci
se
tím
zbvtecne
vyrazují
hojí o nový literární útvar. Lenošne snohodlní.
M I li V i t
je prí m o n e h e z n e c n o. Posledt rad ci n nás

i

i
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t) Zákony síly jsou stejné
usi být vždy zbabelostí),
SOli
z{lkony
zdraví«

i

jako zákony slabosti (slabost netak jako »z á k 'o 11 JI
ne 111 o c i
(CI. Bernard).

ní verše Šrámkovy,
Erbanovy
a houfné epigonské party »Severu a východu« to dokazují skvele. Konecne ono volání po
cizích kulturách
je jenom dltkazem,
že vlastní
nezuámc.
»Z a n g I o-a mel' i c k é lt 'O S o U c a s n é h o s v c t a 111 llžeme
prijmout
dar
konstruktivní
lIletafysik y a pri tom živé, neutopické,
reální (!) sociáluosti«,
ríká p.
J. B. C. Ale což byla na pr. Brezino"a metafysika des t r u ktivní?
Pujdeme
hned
jinam,
když
ješte
nevím e, com
á 111 e s a mi?
Protože verím v anglosaskou
kulturu, vcrím, že v A n g I i i
ne n a s ta n e n i kdy
t a k o výr
o z k I a d f 'o l' e m, j ak ý ,; z n i k I h I a v n c ve fr a n c i i, c á s tec n e v I t aI i i, Š fl a n e I s k u a R u s k u. A I c r o z k I a d jet
ady
jen o m pro t o, aby
sed
a I y t v o r i t n o v é s y ut esy.
Ai si také p. dr. Capek nemyslí, že hodne literatury
k r ec o v i t é a dek a den t n í tí n a v y nemuže též býti obrazem života.
I tom
á ž v o t. A není nutno míti o francii
strach. Neboi má také své R. Rollandy,
Martiny du Oau a
vedle Prousta
také Andréa Oidea. Že je méne známe, i to je
prirozené. Vliv Rimbaudltv.
Lautréamontuv,
Cocteauuv, ProustltV byl a m u s e I být i (Irodnejší. Protože v Cechách nerostly príbuzné zjevy (ani jich nebylo) k velikosti Rollandove
nebo Oideovc, zustaly prirozene
bez vlivu.
To ovšem bylo chybou generace, že kanonisovala
S. K. Neumanna a fr. Šrálllka a ne treba Tomana, Theera, DC?mla. A I e
a Bieblovi
z a to již
m~' 11 e m U ž e m e. I na Seifertovi
je vidct, jak se treba nakonec k Tomanovi
utíkali (J a b I o Jí
s e str u n a m i p a v u cin,
Ver n Ý h I a s.).
Nemohu jinak, než verit se Šaldou, a neprišla-li ješte generace nového absolutna, jiste prijde. A t také nám p. dr. J. B.
Capek odpustí. byl a je to práve on, jenž »t o s I o v o o trep á vád
o 'n e k o n e c n a«, ac sám radeji výboje o absolutno doporucuje
a ponechává
radeji jiným.
Rád bych též vedel, na koho »pusobila nepríznive
filosofie
L. Klímy« a v cem
jen
e g a t i v i s m u s Klímovy filosofie. Není-liž vlastne tato ne~ace velkým kladem?
Což. musím priznat, že místy je souhlasit s p. drem. když
volá po více kriticismu.
heterokritiky
i autokritikv
a rozšírení svetového
rozhledu. Také verím, že patrne "mladé pokolení
nebude nikdy tak strízlivé,
jako je generace
Peroutkova
a
Capkova«, ackoli
pro c st r í z I i v é, p. dr. neríká.
Mel bych ješte hodne poznámek k tomu, co je psáno o kriticích. Prozatím
jenom tolik, že naprostá
nepravda
je to, co
ríká p. dr. Capek o skupine "Tvaru«. Kritik. vážený paue dre,
nesmí být nábožensky
zaujatý.
Je opravdu
odvahou
mlllvit
o Cepovi. Závadovi
jako e]1igoneeh. Budoucnost
ukáže. že
nráve z "Tvaru«
vyrustají
nové nadeje ceské lyriky
(Z ahra dní c e k. K o s to hry z). i kritiky
(B. fu cí k, M.
D v o r á k,
E. A. S a ude k).
Nakonec odpustte vy, vážený pane redaktore.
7e se mili dDnis tak prodloužil. Jiste že jenom v záimu diskuse.

i

Zdraví

Vás srdecne

V. Stech.

studující

filosofie.

Naši na Podkarpatské Rusi.
Pane

redaktore,

dovolte nekolik záverecných
vet k námitkám
p. J. Korana.
Nemiluji polemik a proto co nejstrucneji.
Psal jsem vážne,
p. J. K. ironisuje. Horší je ovšem, že píše opovržlive
o »Rusiíácích«. Je to asi totéž, jako když se rakousky
orientovaní
vojáci vraceli ze Srbska a ríkali: Srbáci, nebo jako když na
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Slovensku
rekne ludovec:
cechrmi. Jsou to Rusíni a om JSou
domácími pány na P. R. a nemáme práva prehlížeti je s despektem proto, že jsou zaostalí vlivem odlehlosti a soustavné
ll1adarisace.
Verím, že je s nimi nekdy težké porízení, jako
vLlbec s venkovany
nemajícími
dostatek hybnosti a vzdelání
a po staletých
zkušenostech
právem
neduverivými
vflci
každélnu
pánovi r' úradu. Mflj clánek byl protestem
proti
povýšeneckému
'"'"b~agatelis'Ování lidu a chtel korigovat
nespravedlive'názory
panující v Cechách. Nemnoho Cechu na
P. R. mi rozumelo, ti mi však tiskli ruku žádajíce: napište to.
Ocekával
jsem námitky,
nac však ta osobní zahrocenost?
dokonalým
Což k až d Ý Cech tím, že se dostal uot'-:-R.,
clovekem?
Zvl. nekterí z prvních byli tuze nedokonalí,
bez
vysvcdcení
a bez kvalifikace.
A nejsou tam ovšem Ceš' ouze
státními úredníky.
Ale k detailum. Vím, že muj svobodný
prítel, státní úredník, žije si v Užhorode levne a dobre. Je také na P. R. spokojen tak, že se nemíní do C. vubec vrátit. Byr ovšem dríve
v Bosne 'a proto má zkušená,st pro styk s 'lidem.' Ale videli
jsme i na vlastn'í oci. Lze-li .ve mestech, jako Berehov, Užhorod, Mukacevo,
nakoupit na trhu za 1'50 Kc plnou nákupní
tašku sífovou všemožné
zeleniny, za 1 Kc kg jablek, za 20
až 25 Kc dve kachny, za-14 Kc kg vepr. masa, za 3 Kc kg
hroznu, není možno mluviti o drahote. Ovšem v Berchovu
si
na tuto "drahotu«
ceské paní stežovaly;
prý bylo mnohem
levneji, pokud byl trpen drobný pohranicní styk s Rumunskem.
A platili jsme tam za 2 tel. papriky, chléb, cvrt 1. vína a velký
syfon 10 Kc. Konstatoval
jsem prec, že láce živabytí
všude
(nké není (treba v Rachove a tam zvl. u nekt. obch. Cechli),
ll:vedl jsem draho,tu byttl, obtíže s detmi ve škole, težší službu
než v C. To vše p. J. K. rozhorcene
- opakuje pyidav domenku, že drzost a lenost studentLI je specialitou P. R. Také
ctyrmi jazyky
prý apatie: A pri tom ceské deti hovorí plynne
a on sám správne ríká, jak blahodárne
pusobí ruznost jazykfl,
kultury atd. na cloveka z ceského malamesta. Že by na mládež
vlivu nemely?

i

Jako nekdejší úred. Národopis.
Musea (proto ten »museální
kus«: ale ani zmínka o architekturách
církví) poznal jsem, jak
prostý lid dovede správne reagovat 'na zplisob zacházení.
Na
P. R. je až detinsky dLlverivý, vycítí-li uprímnost. Styk s ním
pripomenul
mi žive pomery
slovenské
pred ctvrt stoletím,
když jsem tam prišel po prvé. Mel jsem prý veliké štestí,
nebyl-Ii to zázrak, pri nalézání Cístoty. Slo patrne ruku v ruce
se smfll-ou, když jsem se setkal s nekterými
Cechy. Alespan
byla mi divne, když jsem slyšel
do 'nemažnosti
smlauvat
i' Cešky na trzích, utrhovat na cene a vybírat agresivne
nejlepší a: ve vetším mnažství.
A bylo mi stejne
na palonine,
když jsem byl pokárán,
že jsem odmenil pastevce
za naštípáni polen slovy: Nekažte nám je, oni jsau zvyklí posloužit
zadarma.
Videl už P. J. K. nekde (mimo pražské
okalí)
('kna ceských chalup zotvíraná
za úcelem vetrání, že to 1ak
vytýká Rusintllll? Po,všiml si zahrádek i oken. plných kvetin
u tech »!Jaráku«?
Leckde je chaloupka,
které není v léte
pro kvctiny vidct. Není to také jistý 'klad? U nás korporace
takovou výzdobu fedrují udílením cen, prohlašujíce
ji právem
za znak kulturnosti.
Jak pomoci doma chudé Vrchovine?
Zahájením sberné akce
po bohatých
mcstech
nížiny. Ale i jinak, trvaleji. A v (0111
by mohli snad práve ceští úredníci pritlacit. Abych se vyhnul
výtce. že chci po mesícním výlete delat »odborníka
na slovo
yzatého«,
zacituji radeji opet p. "Vz« z Niž. Verecek
(Lid.
Noviny 15. IX. 1929):
Žiji na Vrchovinc
již devet roku, jsell1 v obecním zastupitelstvu
šest let a vidím, že kdyby
v tomto srdci
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Vrchoviny
postavila
se porádná škola, jak obec
i meštanská,
aby deti techto Vrchovincli nabylr v
a mahly se venovati
rftzným remeslftm (jsou me
zrovna umelci, avšak nedostatek penez zabranuje ji
vzdelání),
ubylo by i bídy na Vrchovinc; nebo!
takový Rusín s devíti nebo i více detmi dclat, ne
pošle po škole pást dobytek,
nebo ho dá za sl
k židovi? Úrady by mely konecne zastavil vydá
cencí na krcmy, nebot jejich majitelé to dovedou t
leka, že lid pozbude i ten malý kousek zeme, kter
a propije jej v denaturu a pálence.
Trvám na tom, že kdyby pivo bylo na p, R stejne
jak!o u nás (je 2 i '3krát dražší), by vytlacilo pití den
který pijí pro jeho láci. Anebo aspoli zmírnilo. A zase p
eha-vHi7&H rretze. jen 'tak zhola vytýkat,
když jsou v Ce
obce zamorené nešvarem
J}ití petroleje.
Odmítám rázne tvrzení, že jsem vytknul styky Cechu s
dal:y a Židy. Napsal-jsem 'vehni jasne: Naopak jsou to r
cenní naši spoluobcané,
zasluhující - pokud neHchvarí
naší úcty. Vytkl jsem, co výtky zasluh4je: nepomer v ch
vlici Madarlim a Židum a v bagatelisování
Rusínu.
Konecne tvq:lírl1, že clovek, který není otupen každod
pohledem a zvykem, muže míti s'právný postreh. V tom
práve význam reportérství.
Je to asi jako v rodine. kde je
cizí, obcasný návštevník
konstatuje vzrtist a pokrok' deti
jsem videl a uznal klad ces~é práce na P. R Ale ovšem
co považuji za nebezpecno,
neslušno a ceské demokratic
nedu~tajno.

NOVÉ

KNIHY

Lion feuehtwanger:
Žid Siiss. Rom/n feuchtwan~erúv
plastickým
obrazem Nemecka v XVIII. století. Spisovatel
dokonale minulost, do níž pronikl s vedeckou dltkladnoslí.
diskem románu je postava žida SUsse, který se vyšvihl na
vyšší místa ve státe a je vlastne sám panovníkem. Kolem n
se tocí všechno a on všechno a všechny ovládá od vévod
k nejposlednejšímu
chudasovi.
Obálková výzdoba Jas. Ca
P,reložil B. Rovenský.
Za 34 Kc. Nákladem A. Svecen
Praha II., Iiybernská
7.
P. K. Kozlov, Mrtvé mesto Chara-Choto.
Mon~olsko a A
Preložil J. Dýma. Vyšla jako 3. sv. knihovny ilustr. cest
"Všemi díly sveta« nákladem
,,:pokroku«. Stran 510, 200
strací a mapa; cena 72 Kc, váz. 84 Kc. Tento spis obsahuje
jímavý a poutavý popis expedice Ruské zemepisné spolec
do neznámých
a tajemných krajfl strední Asie. Nejdilležitej
objevem této odvážné c~sty Qylo najíti zrícenin Chara-Ch
pred 2000 lety slavného a mocného mesta, ležícího na
Edzin Gol, zniceného Cínany. Kozlov popisuje i podivuh
historii dnes neeksistujících
soké kuJtuJre svedcí nalezené

mongo~ kých kmenu. o jichž
Kozlovem památky.

Boris Lavrenev:
Prípad generála Adamova. Povídka, V
jako 63. sv. "Dobré cetby« nákladem
"Pokroku«. Stran
cena 5 Kc. "Prípad generála Adamova«. vypravuje o slar
carském generálovi,
pro nehož revaluce
znamenala napro
životní krach. Generál po vyhlášení
rudého teroru jest zat
ztrácí byt, majetek, všechno. Ve vezení se stává z g-ene
dobromyslný
starík, který aby se obživil, pere prádlo vezn
Ale ješte jednou prichází jeho chvíle a to když Judenic se ti
na Petr'ohrad.
Starý generál vyhovuje sovetum a jde velet
jich vojskum. Je však zajat a jako zrádce iaslrelen.

