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!nglicl{ý príklad lninisterstvu
zásobování.

P eto letministerstvu
se u nás psalO' O'ministerstvu zásO'bavání jakO'
v likvidaci. Pamatujeme se ješte
žive, že se argumentavalO' faktem, že tatO' ministerstva
>zásobavání a výživy lidu« vzniklO' skutecne z divokých neuspO'rádaných pO'válecných pomeru v našem hO'~
spodárství za dO'by, kdy sacialistické strany razhadavaly ve vláde úplne autO'namne a že tedy dnes, kdy se
ztratil palitický duvod a prý také duvad haspodárský,
není již ta1)ato ministerstva treba. Skutecný dlhad byl
ovšem ten, že v dobách své mladosti byla ministerstva
zásobování druhdy dasti energické, aby tu a tam nekterému obchadníku ponekud šlápla na paty a tu živnO'stenská strana považovala jaksi za vec své prestiže, aby
se takavé tak ríkajíc »výstrelky" nemohly opakovat.
A tu se stalO')-- daznejme uprímne, že apet z duvO'du púlitických - že pri útvorení navé vlády se tentO'
resort v likvidaci dastal dO' rukO'u muže, známéhO'
svou energií a jistými ambi.cemi ve všem, cO'delá. Nic
jasnejšíhO'-a samazrejmejšího než ocekávání, že na místo likvidace nastane oživnutí tohata ministerstva, které tedy neumrela, ale spalO'. Z míst nejlépe pavalaných
nám byla recena, že se má státi jakýmsi Min i s t e rs t ve m S pat r e bit e 11\ které by zasahavala všude,
kde pt'tjde a konsumentské zájmy. Starala by se tedy
podle našehO' mínení také a hlavne a to, jaký je pomer
mezi cenami výrabními a prodejními, ta jest, jaký je
pomer mezi pradukcí a distribucí. Ta jest úkal, a který
by se vskutku mel již nekdO' u nás starat. My vidíme
na celé dlauhé rade nhných artiklu - pavetšine jsou
to ovšem potraviny - že jejich prodejní cena v drohném je nepapíratelne neúmerne vysaká u sravnání s cenou výrobní, resp. tak zv. svéstajnau cenau praducentovou. A ta i tehdy, když padle známých dat a padle
zásad kupecké kalkulace, jíž jsme se naucili ponekud
kdesi razumet, pripacítáme všechny výdaje dapravní,
prodejní, distribucní a slušný abcansk)' zisk. N ejnápadnejší ta je, pravda, u výrabku zemedelských, zejména
u prvavýraby. Skutecne není drahota techtO' výrabkll
z velké vetšiny zavinena zemedelci, kterí na prevážné
vetšine svých produktu - máme na mys.li zejména
malé zemedelské výrabce - nevydelávají ani zlamek
toho, cO' vydelává meziabchad.
Tu by se dalo astatne paznamenati, že s tím meziabchodem není na ceJ,ém svete necO' pa válce v porádku.
Praducent mel pa válce skorO' všude ta neštestí, že castO'
prodelal, ale argán distribuce, abchadník, a zejména
obchadník v malém, nepradelával ad raku 1924 takrka
nikdy. Celkem móžeme ríci, že zisky distribucních argánll, abchadníkó, prati ziskllm predválecným pa válce
neúmerne vzrastly a to také u sravnání se vzrllstem
producentských ziskó. NekdO' tedy tu mnaha vydelává
al nic naplat: je to meziabchod.
Na ta jsme neprišli jenam my, tvaríce více z dllvodt'1
politických než hospadárských pa válce ministerstva
zásabavání a výživy lidu. Prišli na ta také Anglicani,
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kterí O'tamtO' prablému meziabchadu uvažují co chvíli.
Cetli jsme v minulých letech a techtO' vecech radu clánktl v Manchester Guardianu, v Commercialu, v Nineteenth Century and After a také ve výtecných knižních
rapartech, které vydává anglické Státní nakladatelství
za cenu velmi nízkau, každému prístupnau a jež u nás
jsau (na rozdíl ad Nemecka) bahužel necteny, nebO'
takrka nesledavány. Byl ta pan Baldwin, kanservativní
ministerský predseda, který vytvaril úrad zvaný F a a d
C a u n ci 1, Pat r a v n í Rad a, jenž se mel abírati
atázkami cenO'vými v distribuci. Na razdíl ad našehO'
ministerstva zásabavání nebyl tentO' úrad vybaven takrka žádnau mací výkannau, nýbrž jen právem výzkumným, investigacním. Mahl pravádeti šetrení a cene tohO'
ci O'nO'haartiklu a pak a tamta šetrení padávati vláde
anebO' ministerstvu abchadu, jemuž byl neprímO' prirazen, zprávy. Mahl sice navrhnauti nejaká apatrení, ale
nemohl dáti patrestat lichváre ani nemahl nejak prímO'
zakracit.
Snad stojí za paznamenání, že tatO' PO'travní Rada
trpela týmiž nedastatky, jakO' naše ministerstva zásabování. Nemajíc k dispasici justici a majíc prati sobe
obrácenau zášt všech živnastníku a abchadníkó, nemajíc k dispasici žádnou výkannaa administrativní
sílu,
byla adkázána na sbírání dat, které si vymáhala všelijak, nekdy prímo vvžebrávala. Jaký div, že tatO' data
byla neúplná, apazdená a castO' byla vládau - nO'tabene
konservativní - adkládána nepoužita? A také nedastatek úredníku a škalených odbarníkó tu silne vadil.
A tak tatO' anglické ministerstva zásabavání stála pamalu pred likvidací - jakO' u nás.
Tu však se stala, že vládu prevzala socialistická Labaur Party a Mr. WilJiam Graham, jakmile se trachu
ve svém úradu zabehl a zbavil se první práce, zacal pomýšleti na tO', aby Faad Cauncil premenil v CO' n s um e r's C a u n c i 1, Rad u S pat r e bit e 1U, a vybavil tento úrad patrebnými penezi, úrednictvem a pravamací. I to tedy silne upúmíná na ceskaslavenskau
analagii. Pan Graham predložil práve parlamentu a
vláde zajímavý návrh na vybudavání tahata spatrebitelskéha subministerstva. Zdá se nám, že by nebyla na
škadu, kdybycham se strucne zmínili a vedaucích myšlenkách tahata návrhu jakaž i o paznámkách, které
k nim pripojil labouristický a liberální tisk.
William Graham soudí správne, že Patravní Rada
nemahla nic celkem delati, prataže jí chybela moc, aby
neco parádne delala. Je tedy treba jí tuto mac dáti a
dáti jí také peníze, aby si mahla apatriti dostatecné
množství školených pracovníku, míníme praktikú i
thearetikó, kterí za dobrý hanarár by byli achotni se
vecí dókladne abírati. Za tím úcelem bude Spotrebitelská Rada vybudavána v subministerium, jež bude prirazeno kompetencí k ministerstvu obchadu. Anglicané
se nedamnívají, že by musela míti ministerstva spatrebitellt - nazývejme je tak, abycham si usnadnili sravnávání - prímý vliv na justici a na trestání pravinilcu.
Je ta protO', že v Anglii sáhnutí na »pasvátná« tak recená »práva obchadu ({ jsau stále ješte necím prímO'
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hrozným. Ackoliv se nepopíratelne i v tomto smeru
duch anglického publika mení, deje se to prece tak pomalu, že radikální zásah je vyloucen. Vec se tedy bude
delat tak, že ministerstvo spotrebitelu všechen vyšetrený materiál odevzdá vidy ministerstvu
obchodu
s doporucením a s návrhy na opatrení, jež je treba proti
»profitéllm1", t. j. príliš ziskulacným obchodníkum a
živnostníkum podniknouti. To se pak v dohode s ministerstvem spravedlnosti rozhodne na administrativních ci snad dokonce zákonodáll1~-ch krocích. Ale to už
nebude vecí ministerstva spotrebitelu. To jen podá zase
zprávu, jak se dotycné opatrení osvedcilo.
\iVilliam Graham ye svém návrhu klade hlavní dllraz na to, aby Rada Spo-trebitelt"t. :tnebo jak jsme ji po
ceskoslovensku nazvali. lVI i n i st c r s t voS pot r ehit e lI. k O' n a
s v é i n ves t i g a c esy
s t emat i c k y, s t ;l I e, d k 1a dne
a s e vší
úr e dní o por o li. Každý bude povinnen poskytnouti
ty informace, o než spotrebitelsk~r orgán požádá úrední
cestou. I)t"tvernost anebo verejnost - t. j. možnost publikování - je vecí úradu. kter~' uváží. co je ve vetším
újmu hospodárského života. ;\ ly bychom pri této prí.,
ležitosti dlc1i vzpomneli. že v Ceskoslovensku je kažclfl
druhá \·cc. I.\·b.jící st' ohchoclního života. hud' »v~'tajemství.
rohní« anebo '>pnwozní, ci »ohchodní
.\ng1icanll
a li našich sOllserW Nemcu tomu tak již
dávnc není. Tam se chápe docela jinak cen:t yerejné
informace a možnost prognosy do budoucna na jejím
7.áklade i cena srovnání mezi jednotliv~rmi závody.
Tímto problémem se obíral také svého casu dnešní
americk)' president Ing, Her ber t H o v e 1', kter~'
o ztrátách v hospodárství
rekl tato památná slova:
"Ztráta.
at už ve v~'robe
anebo
\" distrihuci.
není
vecí,
jež by se dotýkala
jen v~'r0bce
neho
obchodníka
samého:
jet 01 pre d e vší m z á j e 111 cel é s p o lec n os t i j a k o h o s pod á r s k é h o cel k u."
Rekneme si pri této príležitosti upl'ímne, že Ll nás je
»profitérství" daleko více vecí maloobchodu, ba prímo
hokynárll, než vccí velkoobchodu. Ac snad bursovní
spekulace anebo spekulace velkoobchodníku nekteré artildy zbytecne zdražuje - to jest, dává této cásti distributéru zbytecn)r zisl\ .zisk »profitérský", cili jak my ríkáme cesky, lichváFsl~ý - je to prece jen hlavne ten
nejdrobnejší m<tloobchod, který nadmerne mnoho vydelává. Pisatel techto rádek dal si práci (a uložil ji také
nekter)rm prátelum), aby sledovali rozvoj nekter)'ch
drobn)rch hokynársk)rch obchodu. Je mu znám prípad,
kdy vzniklo hokynárství ve starém dome z prízemního
bytu. Behem roku byli obchudek výtecne zásoben a majitel si koupil motocykl s vozíkem a malé nákladní auto.
Krome toho i s velkou rodinou, si velmi slušne žije', To
tedy znamená, že zisk tohoto hokynárství pohybuje se
rocne kolem jednoho sta tisíc korun. Uvážíme-li nepatrnou režii, pomernou snadnost uhnouti se daním.
v),težky z prodeje po 10 dkg a po ctvrt kilogramu. chápeme, co to je hokynárství. fe to distributerská cinnost
relativne nejen lepší produkce, ale i slušného obchodu,
ba nekdy i velkoobchodu. Proti temto rádkl'lm bude
snad protestováno z rad živnostnick~rch. ale bude t0
zbytecné hájení toho nepravého.
Ješte bychom se vrátili k poznámkám \iVil'1iama Grahama. V jeho raportu je správne- uvedeno, že '0 b"c hod n í k - pro f t ér n e š k o d í jen
s p (j t r ebiteli.
On také
škodí
prímo
VÝrobci,

I

I()

Ll

e

<,

°

i

802

nebot
lichvarením
a zdražováním
pochopitelne
stlacuje
spotrebu
a tím i
výr o bud
oty c n é h o a r t i k 1u, Víme, že neexistuje vlastne nadvyroba, ale existuje relativní nad·
v.ýroba, kdvž se nasytí urcitý kruh spotrebitelu, kterí
mohou ten ci onen artikl platiti. Co je platno Batovi
300 milionll bosých Indll, když sotva I proc. z nich má
peníze na to, aby si koupilo jeho nejlacinejší boty?
N uže, obchodník-profitér
škodí také výrobci a proto
je podle správného názoru Grahamova dobré fungování
ministerstva spotrebitelu také prímým zájmem výrob·
cu. A to by se melo také v Ceskoslo:vensku tak dlouho
opakovati, až to vhobci pochopí a budou ministerstvo
zásobování podporovati. V Ceskoslovensku to bude znamenati jako vždy, že se t:l vec musí tisíckrát napsal a
milionkrát ríci. Ale tato obet stojí za to.
Dodali bychom jenom ješte v tomto všeobecném clánku, doufajíce. že budel"r,e moci se na tomto míste vrátiti
k rletaill1m, že pro z a t í 111 ne jde
u na š e
111 11 i s l e r s t v a 7.:Ls o b o v á n í a nit
ak o
moc»
lrestat"
jako
o ITložnost
porádne
z k o u mat
a d á vat ta t o d
v \' š e t r o vat.
ta
prísJušn.\·1l1
institncím
a úrac!úll\
k d i s p o s i c i. .\ k tomu potrehuje nové - skutecne
nové - mini,terstn)
nejenom lidi a peníze, ale také
hl2.vne :tdministrati\"ní
zmocnení
sbírat
potrehná
hosp0dárskft
data.
,\ na
to se nesmí npomenout, neho[ podle našeho skromného
míncní je to conditio sine qU<l. Ilon dohrého fungov:,ní
::\linisterstya Sp0trebitelll .
J "R. ,,,are I K"·
1'1:::.
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Prosíme o trochu méne naivnosti.
Kdyby se udílely ceny za nejvetší pošetilost, mohli by :iC
o ni tak celkem ucházet všichni naši li terá ti, kterí se v po'
sledních dnech pustili do polemiky s E. E. Kischem pro jeho
clánek o reportáž.i a románu. Tento zbesilý reportér (nikterak
zurivý, jak se nesprávne
pi'c:kládá titul jedné z jeho knih),
jehož postrehí'tm jinak nelze uprít bystrosti, opustil neopatrne
pole, na nemž prokázal svou reportážní
f-fhopnost, zkoumání
~kutecnosti a prítomnosti.
a podnikl výlet ~lo vzdálené budoucnosti. Vrátiv se, oznámíl v týdeníku "Cin«, ž~ se tam neshledal.
Jománem, všechno že se tam promenilo v reportáž. Ackoliv jsme
(lchotni verit informacím
páne Kischovým,
této jeho zprávc
víru odpíráme. A ponevadž se nám zdála pravde nepodobnou
I:a p,\'ní pohled, považovali
jsme 7a zbytecné ji vý,slovl1('
dementovat. Ale nepocítali jsme s našimi literáty, kterí s hor'
livou ochotou uverí všemu, co prohlásí slavný cizinec, a v d1'J~,ledku toho se také bojechtive
ujali ubohého románu, jehož
agonii pan Kisch dekretoval,
Nechtejíce
zmínené literáty podezrívat z laškovné rafinovanosti,
jež by jim dávala polemi,
sovat proti tvrzením,
jež sami nebérou
vážne, aby se jen
sami mohli blýsknout obhajobou
neceho, co sami nepovažují
za ohrožené, musíme verit, že v}rok páne Kischtlv skutecne
vážne bérou a že svo je obhajoby
myslí uprímne. Takol'a
dávk:l naivnosti nás u dospelých mužt"l prekvapuje, ale zarmu,
cuje nás zá,roveií, že z ní nevytrysklo
více než nekolik duchaprázdne duchaplných šprýml\
pohybujících
se stejne elegantne
ve vzduchoprázdném
prostoru
jako sen tence pana Kische.
Domnívali jsme se, že v ceské literature, v níž úsilí o tvorbu
románovou
veru nepostrádá
intensity a koneckonCtl také do-

spelo k urcitým výsledkum,
je více lásky k tomuto odvetví
,Iovesné tvorby a vášnivejší
zaujetí pro ni než aby její obhajoba, je-Ii vubec považována
za nutnou, dopadla tak chabe.
Jestliže se na pr. na obhajobu 'románu Jlroti roportáži uvádí,
že také reportáž
a zejména
reportáž
pana Kische pracuje
psychologickou metodou, neznamená to nic ani pro román ani
pro reportáž.
Nebot
román
zaujímá
mezi všemi ostatními
odvetvími literatury
místo tak jedinecné, je útvarem tak neI'yraditelným a nenahraditelným,
že by literatura
bez románu
v každém prípade
byla pouhým torsem. Jedinc :román poskytuje spisovateli možnost obsáhnout život v celé plnosti bez
každého omezení. Všechno nevažitelné, nezaraditelné,
všechna
tríšt života, rozbíhající
se v každém jiném literárním
oboru
do neprehlednosti,
skládá se organicky
v útvar
románový,
jenž pojme všechno a pro všechno má místo práve tam, kde
mu to prísluší. A práve proto, že není vázán formou, vyžaduje
si nejvetšího mistrovství, jež by mu formu dala, nejvetší kázne
a nejvetší úspornosti.
Jediné, co jej omezuje,
je skutecnost,
ale ovšem ne skutecnost
reportéra,
nýbl ž skutecnost
básníka.
Skutecnost, z níž nelze po reportérsku
težit efektním a proto
jcdnostrann)'m a proto v podstate nepravdivým
vyhrocením nekolika podrobností,
zakreslených
v !nadživotní
velikosti' do
obrazu ve všech ostatních cástech zmenšeného,
ale skutecnost,
jejíž hluboká pusobivost vzniká práve spravedlností
básnického zrení, jež je objektivnejší
než si kterýkoliv
reportér, hledající pusobivé
detaily, mtlŽe predstavit.
Tolik jsme chteli
ríci na ob,ranu románu, již považujeme
za zbytecnou a k níž
se hlásíme jen proto, aby v této laškovné polemice bylo receno
také alespon jedno vážné slovo.
mz.

Resorty proti sobe.
Stalo se, že byl soudní spor o uhelné dodávky v dobe
uhelné stávky. V tomto sporu o mutejovické
uhlí jednalo se
také o J. Stríbrném;
ale ministerstvo
železnic
neposkytlo
svým úredníkum
možnost, aby rekli co vedí. Státní správa
je rozdelena na celou radu resortu a jedním z nich je ministerstvo spravedlnosti,
resort justicní, který pecuje o to, aby
právu stalo se zadost. Je zarucena neodvislost
soudcu. Tam
kde mají resorty vystoupit jako svedci, záleží proste na rozhodnutí úradu, nebo ministerské
rady, chtejí-Ii vydat svedectví
nebo ne. Na jedné strane mluví se o neodvislosti justice, aby
se tím ukázalo,
že stát chce dáti pruchod
spravedlnosti,
ale
jinak jedná státní správa, když
má dosvedcit
stalo-Ii se
v nekterém resorte neco, co se prící spravedlnosti.
Na jedné
strane chce zajistit necidvislost justice, ale tam, kde má státní
úredník vystoupit
jako svedek,
omezi úrad
tuto
možnost.
Nekdy to vypadá tak, jako by chtel neco ten ci onen úrad
ukrývat pred tázavým pohledem spravedlnosti
a dát na jevo,
že jsou veci ve státních resortech co nesnese ostrý pohled spravedlnosti. Konec koncu je pochopitelno,
že jsou ve státních
reso,rtech veci, pri kterých
dlužno pocítat s urcitou
duver1,OStí,ale je nutno se postarat o to, aby tato jednání se neprícila spravedlnosti
a po druhé, aby umožnila se svedecká vypoved státních úredníku
a úradu. Nutno se postarati
o to,
je-Ii neco špatného, aby resort státní správy bez ohledu vydal
svoje s\'edectví, aby soud mohl rozhodnout,
jinak by mohla
vzniknout situace taková, že nekdo by prišel s urcitými obvineními, byl by v právu, ale pres fo liy spor prohrál, proste
proto, že ,resort nezbavil toho ci onoho úredníka
povinnosti
uredního tajemství. To je hra na schovávanou, a bylo by dobre,
aby soud mel právo vyžádat si od státních úradu svedectví,
prípadne informace bez ohledu na to, je-Ii to tomu, ci onomu
úradu vhod ci nevhod.
K. T.

NÁRODNí

HOSPODÁR

G'ustav K. Janata (Cleveland, Ohio):

Kolosální 1}{rach.
Konec
letošníhove ríjna
zacátek Na
listopadu
pamatován
Spoj. aStátech.
burse v bude
New dlouho
Yorku
praskla spekulacní bublina a kursovní ztráta behem asi
jednoho týdne dosáhla 25 miliard dolaru. »Bottom dropped out of the Market« (Dno trhu se propadlo) bylo universální myšlénkou milionu postižených od Atlantiku až
na Pacifik, od Kanady až po Mexiko. Statistikové a národohospodárští pisatelé budou dlouho se vraceti ve
svých úvahách k ríjnové bursovní panice, k tomuto vykricníku, který tak krute zalomcoval nynejší prosperitou.
Ohromovala-li nás výše válecného dluhu dohody Spojeným Státum cinící asi 10 miliard dolaru, co ríci tomuto financnímu hurikánu, který smetl hodnoty dvojnásobné výše v týdnu? Mužeme zazlívati prumernému
Americanu, že používá tak rád superlativu »Nejvetší na
svete«, když zde se skutecne vše rozrustá do nemožných rozmeru?
Není možno na tomto míste podati ucelený obrázek,
nebo vedecký rozbor této pohromy, necítím se k tomu
ani povolán, jsem však presvedcen, že techto nekolik
letmých a kusých postrehu, nebude docela bez zajímavosti pro naše ctenáre.
Drívejší paniky byly omezeny na užší kruh profesionálu, bank, velkoprumyslníku atd. Tato panika však zasáhla široké vrstvy lidové - proc? V první rade ovšem
byl to dostatek pohotových penez a úspor, avšak lví podíl
na této spontánní úcasti má sevšeobecnení a zdokonalení
statistické služby, telefonu, telegrafu, radia, denního tisku i aeroplánu. Všechny tyto agencie byly spekulacní
horeckou používány v nejvyšší míre a závratná rychlost
techto pomucek vynikla zejména, když propadlo se dríve již zmínené imaginární dno. A prece ani tato rychlost
nepostacila šílene se rítící lavine prodeju. Pamatuji-li se
dobre, bylo to 24. ríjna, kdy roztrhl se pytel a na burse
v petihodinovém zasedání bylo prodáno pres 16 milionu
kusu cenných papíru. Bursovní sensálové byli na pokraji duševního i fysického shroucení!~personál makléru
pracoval horecne dnem i nocí, bez jídla i beze spánku a
prece té zátope nepostacil. »Ticker«*) byl tri hodiny
opožden. Jinými slovy, tickrem ve tri hodiny odpoledne
otiskované záverky byly ve skutecnosti uzavreny již
v poledne. S tímto "úhelným tickrem« na burse jest spojeno sta (nebo snad tisíce) tickru po celých Spoj. Státech
v maklérských kancelárích prímými linkami, takže spekulant v San Francisku, 3000 mil vzdáleném, cte kursy
tak, jako by byl osobne na burse v New Yorku.
Tato panika lišila se od drívejších i jaksi obráceným
postupem. Pri bursovních krisích v minulosti nejdríve
nastalo zvolnení tempa v prumyslu a v obchodu a bursa
pak následovala, kdežto nyní bursovní krach zrejme
predešel a do znacné míry zpusobil krisi obchodne-prumyslovou. Nejen až do paniky, nýbrž i po ní, prumysl
byl v celku dobre zamestnán a obchod ubíral se svým
*) Ticker jest elektrický
prístroj
tisknoucí na nekonecnou
pásku papíru veškeré
uzáverky.
Každý kotovaný
papír má
nejvýše trípísmennou
šifru a proužek papíru pohybuje se takovou ryehlm;tí, že postací cí~ti pouze zasvecenec.
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briskním tempem, koupechtivost byla dobrá, zásoby na
ruce u obchodníku byly spíš nízké než vysoké, mzdy
vysoké, nezamestnanost nepatrná, zkrátka prosperita na
všech stranách. Ale i po panice dosti ješte dlouhou bylo
tvrzeno radou seriosních pisatelu, že bursa jaksi se odpoutala ou ostatniho hospodárského života Spoj. Státu,
že premety provádí jaksi pro vlastní pl.aisir a celková
situace hospodárská že nebude vubec, nebo jen nepatrne
dotcena. V tom ovšem se kapitálne zmýlili, jak z dalšího
bude zrejmo.
Príciny k.rachu nejsou ješte dostatecne analysovány a
prirozene byly mnohé. Jisto je, že Wal! Street vyssávala veškerý pohotový kapitál i úver pro svoje spekulacní úcele, což zpusobilo všeobecné zdražení úveru a
následkem toho stavební ruch pocal poklesávati, odbyt,
automobilu se zvolnoval, výroba oceli zacala pokulhávati a už se lavina rítila. Rychlosti laviny bylo znamenite napomoženo profesionelní spekulací ft la baise, což
netreba ani podotýkati. Ovšem že i ceny effektu byly
nesmyslne vysoké, naprosto neúmerné dividendám a tak
pojednou duvera publika v další vzrust kursu zmenila
se rázem v nejcernejší pessimism a nastalo panické prodávání cenných papíru. Místo rozvahy nastoupila davová psychosa a nezadržitelná záplava prodejních rozkazu
demoralisovala trh effektu nepopsatelným zpusobem.
Toto vše patrí sice již minulosti, bylo však nutno zmíniti se o tom, abych mohl aspon cástecne ukázati, jak
americký národ a jeho vudcové snaží se celiti a lokalisovati tuto kalamitu, které hrozí se státi katastrofou prvního rádu.
I v tomto smeru liší se nynejší krach od drívejších a
rozdíl tento je, myslím, nejpodstatnejší. V minulosti lidská
spolecnost byla v podobných krisích témer bezmocna,
až snad na nejakou schuzi, resoluci, zákon nestalo se
celkem nic a vláda i národ resignovane ocekávali vecí
príštích - zavírání továren, hromadné propouštení delnictva, podvázání veškerého podnikání - zkrátka VŠe"
obecnou mizerii na celou radu mesícu, snad i let. Budiž
v pravde priznáno, že dríve celkem nedalo se nic delati.
Jinak dnes. Ing. tioover, president Spoj. Státu okamžite svolává radu konferencí do Washingtonu. První
den radí se více než s tuctem železnicních presidentu
(dráhy jsou tu soukromé), druhý den konferuje s radou
nejvýznacnejších bankéru, den tretí s prumyslníky (mezi
nimi lienry 'ford) á den ctvrtý s vudci delnictva.
Povšímli jste si význacné neprítomnosti profesionelních politiku - pQslancu i senátoru - pri techto poradách? Myslíte, že methodický president-inženýr
mohl
by zapomenouti na tuto duležitou složku verejného života? Není pravdepodobnejší, že presidentovi tanula na
mysli hlavne okamžitost a úcinnost akce? Skutky, nikoliv slova byl asi jeho vudcí motiv. O co vlastne šlo?
Vrátiti americkému národu sebeduveru a optimism, ujistiti ho, že základ prosperity, prumysl a obchod zustal
neotresen, že ta 25 miliardová lavina nesveze se pouze
po bedrách malého cloveka, že nebude katastrofální nezamestnanosti, že miliardárské korporace nephškrtí své
mešce a nebudou cekati necinne až se boure prežene.
Konkrétní výsledky techto porad? Dráhy slíbily vydati behem roku 1930 na zlepšení a investice aspon miliardu dolaru, president American Telephone & Telegraph
(nejvetší akciová spolecnost na svete) sdelil, že jeho
spolecnost plánuje zvýšiti investicní náklady v príštím
roku asi o 600 milionu dolaru. Uvádím pouze tyto dva
nejvýznacnejší príklady, seznam všech soukromých a
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poloverejných podniku, ochotných kooperovati s pres.
liooverem byl by príliš dlouhý. :Federální vláda vcele
s presidentem pujde prirozene príkladem a guvernéri 48
státú, které president požádal telegraficky o spolupráci,
budou následovati, ovšem že mesta, okresy atd. též ne·
zustanou pozadu. Denní tisk je nyní pln zpráv, co vše
bude podniknuto príštího roku, prumyslníci slíbili, ze
nebudou propoušteti delníky než v nejnutnejší míre a
vudcové delníku ujistili, že nebudou zacínati nových
stávek, dokud nepomine kriticnost situace. Celkem dosud prislíbeno investicí za 10 miliard dolaru, docela
pekná záplata, není-liž pravda?
Zlatým hrebem konferencí byl však nesporne lienry
:Ford, který proste prohlásil, že okamžite zvýší mzdy
svému delnictvu a dodal tato, dosti »buricská slova«:
»Americká industrie dostihla a místy i predstihla nikoliv
konsumpci amerického národa, nýbrž jeho nákupní sílu,
což není totéž jako nadprodukce. Jest to nedostatek
kupní síly. Této situaci dá se pomoci dvojím zpusobem zvýšením hodnoty (jakosti) zboží, neho snížením cen,
(sám snížil ceny Pordek asi pred mesícem) - a za druhé zvýšením mezd. Témer vše je u nás predraženu,
praví Mr. :Ford. Jediná vec, která by mela býti drahá,
jest lidská pracovní síla. Mzdy nesmí býti sníženy, ba
ani nesmí zustati na dnešní vÝši, mzdy musí býti zvýšeny. Nutno však prihlédnouti k tomu, aby zvýšení
mezd nebylo para!ysováno zvýšením životních potreb.
to jest zvýšením cen zboží bez úmerného zvýšení hodnoty. Národ niceho nezíská, vydelá-li delník o stovku
více, je-li mu vzata ihned vyšším nájmem, nebo všeobecným 7.dražením živobytí. Zvyšovati mzdy a udržeti
nízké ceny v3rrobku, tot pravý úkol skutecných obchod·
níku«. Nejsou to »slova buricská" aspon pro jisté kruhy? Máme my u nás lidi takového formátu? I kdyby
zvýšení cen Mr. :Fordem slíbené bylo minimální a týkalo
se pomerne malého poctu lidí, morální význam Jeho
prohlášení je nedocenitelný.
Ke konci nekolik cifer pro úplnost obrázku a k srovnání: Celková národohospodárská cena Spoj. StáHl jest
odhadována na 500 miliard dolaru, príjem amer. národa
v letošním roce 100 miliard, vydání 60 miliard. Císla
tato nejsou ovšem absolutní, jsem však presvedcen, že
odp(wídají skutecnosti.
Co chtel jsem vlastne ukázati touto crtou? Pouze to,
jak málo casu ztratil americký národ horekováním nad
utrpenou ztrátou a jak rychle si vysoukal rukávy, naprel
zrak do budoucna a dal se znovu do práce.
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Omluvícím filmu, o spoleeenskékrisi
divadla a o umelecké krisi rozhlasu.
Hudba
v kinu pri nemých filmech. Nelze ríci, že o ní
vím e, ale není pochyby, že ji vn í mám e. Dosahuje sotva hladiny naší pozornosti, ale opírá ji prece
odkudsi zdola, takže jen zcela málo lidí bylo by dnes
schopno videti film bez zvukového doprovodu. Rekli
byste negativne, že je to takový' nerušící hluk, kdyby
nebylo patrno, jak živou funkci ten »nerušící hlomoz'
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má. Patrí vlastne k nejvetším soucasným vynálezum,
jak pusobiti na lidskou vnímavost, je z nejvetších objevú divácké psychologie.
Zastavíte-li se trachu nad celau otázkou, objevujete,
myslím, klíc skutecne morderního a tvurcího zvukového
filmu. Už ne pouhé zindustrialisování
starého doprovodu, ale skutecne pLlsorbi\Té :l skutecne nové rešení;
umelecké težení z navého materiálu. Cisté mechanické,
divadlo. (!\merib
vymyslila .obchodní trik, který se
jmenaval zvukový film. Ale zcela na druhém kornci
sveta, v Rusku, se O' nem myslí a tvO'rí se z neho utnení. Zde, kde technika není samO'spasitelnou hodnotoru
jakO'vubec v Evrope, lze cekat všeO'becnejší a zásadnejší rešení.)
Tón má dve funkce. Nejprve je zvukove harmO'nickÝm objektem. Ale tento objekt uvO'lí1ujecosi v našem
nervovém systému, má v sO'be cosi »subjektivního, co
plusobí na náš nervový a citorvý život". Zpívané tóny
jsou analogy púvodních a prirO'zen)Th lidských výkrildt
afektových. Výkrik hruzy, radosti, nárku, prO'sby má ve
zpívaných tónech své protihO'dnoty. DO' jisté míry
uvO'lnuje stejná napetí. Ten »Mitspieler« v každém diváku, který se v cit u j e do umeleckéhO' díla (aby je
pak hO'dnotil), nachází tímtO' zpúsobem velmi výraznou
mluvu, která jej prO'niká v celém jeho já. Tóny, prO'tO'že
je slyšíme jen systematisovány,
zharmO'nisovány do
jisté kanvence, smíme porkládati poruze za casi anala··
gického puvadn1m prírodním zvukum. Ovšem. Ale pres
ta ahadnotme vzrušivO'st tónu (jakO' O' zpívaných tónech mažnO' mluvit pro tentO' úcel i oi tónech hudebních
nástrojú) tímto zpusabem. Zde je jejich pusabivost
nejsilnejší, v tom padvedamí diváka, jež jim vychází
vstríc, jež v nich a jejich prostrednictvím uvolí1uje své
skryté tendence. Cit diváka se muže stejne navodit jako
vybíjet jejich prostrednictvím.
Hudba, jež »pLlsobí na
náš cit «, pusO'bí vlastne bezprO'stredne na náš nervový
mechanismus, který strhuje tautor cestO'u analogie.
Není niísta na detailní rozbor otázky. j)O'užijeme však
tohotO' schematu pro atázku mluvícího i zvukového filmu. Kudy asi pújde evropské rešení?
Predne bude nezbytnor si uvedamiti, že hudba v navém optickO'-nkustickém tamto útvaru není tatéž cO'
hudba, koncertní. Ale záraveí1, že ani rec ve filmu není
recí jevište, že praste pujde o to, najít nový ekvivalent
mezi aptickÝm a zvukov)'l1l pásmem. (Pri tom zvuk,
domnívám se, bude vždycky ponekud potlacaván, nebot
úkol zvukového filmu nikdy nebude spocívat ve videném rozhlase, a na to zmechanisO'vanÝ zvuk filmu bude
vždy ponekud upomínat.)
Zvuková rada vyjde asi ze zvukovéhO' s t a n dar t u.
Bude ji potrebí m o n t O'vat zcela obdobným zpusobem jakO' aptický detail s optickým premier-planem.
TO' neznamená
ovšem delat naturální padkreslení ke
každému úderu holí nebO' vyražení páry z kamínu lokomotivy. Spíš vykreslení atmosféry zvuky treba <lni
nevidenými, ale' zcela standartními
pro nejaké prO'stredí, asi jako je vrzot kávového mlýnku pro ranní
sporádanau domácnost. Tedy zvuková kulisa.
:\le nemá-li být znicen úcin z nejvetších ve filmu,
ona prevedení zvulcorvé rady v aptickO'u, prevedení hluku
na dyn'lmiku jen videnou, jak v tom byla težište nejvetších dojmu, bude musit hledat ješte další využití
zvuku. Zvukavá kulisa musí být schopna gradace. Ne
výkrik soucasne s otevrením úst, ale at orchestry, at
síla zvuku nejruznejších dynamických odstínú. Jako
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hudba, od níž se chce film emancipovat. Bude-li chtít
jen napodobit opnvdavské divadla, nedostane se vpred.
Zvukavý film -;- to znamená vymyslit novou hudhu,
která by zase byla analogická afektum divákLI. zvukov)'
film potrebuje hudbu ne už jen z tónLI. ale z tónu a
hlukú a šramotú a 111aSlt '1 sboru. Nesmí asi znamenat
naturalistické podkreslení obrazu, ale zvukovou montáž, fotografie zvuklt, mantované stejne odvážne jako
fotografie obrazu.
*
Bylo by zbytecno znovu opakov1t hesla () tom, že divadlo je útvar sociální, vždYl na nicem se nezrcadlí
jasneji nejen velké, ale i menší krise spalecnosti než na
nem. Zejména u nás, kde i záchvevy palitické mají odlesk v jehO' práci stejne jako se v nem O'brazí spolecenské prevrstvování poválecné. Tím spíš trídy, vrstvy,
kasty mají svá divadla. A tím hur, jestli jedna z techto
kast chybí a jestliže protO' chybí i jeden typ divadla,
dokonce typ, který hych pokládal za jakési pojištení
divadelní umclecké tradice.
Jaký typ? Naše obecenstva zná dva útvary: divadlo
zpolitisovaflé a divadlo zkomercianalisované.
Není zde
jinéhO' divadla mimo tyto dva typy, není t. zv. cistého
divadla, umeleckého divadla.
Nechci tvrdit, že divadla vedené jen a jen umelecky
je nejlepší, jde mi jen o záznam, že ha u nás není.
Nechci tvrdit, že je to tvar nejvyzrálejší, ale je to tvar,
který z::tjištuje rozvoj hadnort. Je tO'nezbytnost v evropském zpusobu myšlení, tautor cestau se obvykle dostává
umelecká myšlenka dO'spolecnasti. Rukama podnikatelských amatéru a diletantu,
rukama jedincu, kterl
z vnitrní potreby chtejí být publikem vecí nových a
vzácných hodnotau, aby tak otevreli cestu vždy širším
okruhum.
CO' tO' znamená? Že je tO' jedine palitika, která z dúVOdLInejrúznejších má zájem na udržení
dobrého
umení divadelníhO'. Národní ci Mestské divadlO' jsou
umeleckými divadly. KdO' jimi vládne? Pro kaho jsou
urcena? KdO' je platí? A kdO' vládne temi druhými divadly, Arénou, Osvobozeným,
Uranií, RO'kO'kem a
všemi ostatními? Je nejaká vzájemli.á spojitost mezi
všemi? Jsoru necím pro sebe nebo jsou v tesném vztahu
s celým obrazem dneška; jsou spolecností v sobe, nebo
na nich samých a dokonce snad zvlášt výrazne se
asvedcuje slova, že divadla músí »životu takrka nastavavati zrcadlo«? Že neumí nic jinéhO'; že je to jeho
organická vlastnost, že je pripautánO' k celému hospodárska-saciálnímu
státnímu stroji, že jej representuje,
že práve a jen jej musí zrcadlit.
Ve skutecnasti každau divadelní krisi je nezbytno
hodnotit v první rade hodnacením
publika, astatne
i vudcové divadel jsou jen jakýmsi výkonným orgánem
O'becenstva, at už jednou se snaží vyhO'vet za každou
cenu nebO' jindy adhadují a volí cestu pro jeho vývoj.
Divadlo má vždycky dva druhy obecenstva: jedni do
jeho zdí nevstoupí a oporvrhují jím ,- druzí p~ijdou
ovšem, aby se cítili jeho vlastníky (titO' nacházeJí pro
svuj vztah farmy pripomínající spoluvinnictví.) Divák.
Arény a divák NárodníhO' se nesetkávají jimk než
náhodne a jaksi inkognito, ani ne snad proto, že by
jejich umelecké požadavky byly tak rO'zdílné, ale proto,
že divadlO' zaujímá u každého z nich jiné spalecenské
místo. (Ale jedno mají spolecné titO' diváci: nejsou
protektary žádnéhO'. Nemají potrebu za každou cenu
si atevrít cestu k nejakému svému divadlu.)
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PHtomnosL
Byla by nepríliš odvážné ríci, že feudalismus v divadle teprve u nás doznívá od konce války. Možná, že
bude ješte dlouho. Na tom termínu ostatne tak príliš
nezáleží, pokud u nás budou div'ldla odpovídající feudální spolecnosti, nebot divadla, tyto stroje na sugesce
a kolektivní psychosy, jsou velmi presne urcena svým
hledištem. Ložemi a parterem, a jejich ostrým odlišením nejen co do požitku, ale hlavne cO'do dustojnosti.
Krise divadla? SpO'lecenská krise divadla spocívá
v tom, že nemá pánu. Oficielní, umelecké divadlo
(dnes synonymuml) ovládá stát. Ne vrstvy, ale úredníci. Ne jedinci, ale stroj. S p a lec e n s k á krise divadla SpOCívá v tom, že dosud nemá osvícené šlechty,
to jest, že lidé bohatí jsou príliš vzdáleni zájmllm kulturním. I nejpuncovanejší milovníci umení u nás, zjevující se nejcasteji v andelské podobe bankovních riditelu, mají radeji svuj vuz než nekteré z umenÍ, Nadhodnoty, které mají ve svých rukou, nedovedou dosud
obracet k nemu. Na umení, a specielne na divadlo, není
penez. Snad je to vetšinou bohatství príliš nové, než
aby nevylucovalo kultivovanost. Bohatství v první generaci, bez rodové a rasové cistoty i vyspelosti; bohatství v prvních rukou.
Výsledek? Není beztendencního umení. Je umení
oficielní, umení meštácké, proletárské, umení snobu,
ale není cistého divadla. A to je symptom. Mecenášství
je stejne kulturní symptom jako potreba koupelny
v byte.
*
RadiO'vý rozhlas má nepochybne svou velikou budoucnost jako umení skutecne lidové. Nebude nikdy jiným umením než umením lidovým, ale to není výtka
ani podcenení. Znamená to spíš, že k nemu bude zcela
samozrejme a automaticky uprena pozornost statisícu,
a že toto vedomí kolektivního zájmu urcí nové úkoly,
jichž nemuže splií.ovat žádný jiný útvar umelecký ani
vzdelávací. Všimneme si ovšem jen oné umelecké cásti, ale nezapomenme poznamenat neco o tvaru rozhlasu. Celek jeho se spojuje v jakési široké pásmo,
které váže k sobe aktualitu s uznanou hodnotou, hudbu
s divadlem, causerii s prednáškou. Jakési živé noviny,
ale bohatší než pouhý žurnál. Spojují všechno pred
tvárí a ve znamení svého publika.
(O b e cen s biV o.) Rozhlas má zvláštní druh publika: publikum rekneme nespolecenské. Bezejmenné.
Divadlo si uchovalo nejvýrazneji svou spO'lecenskou
prestyž i podobu u obecenstva, rozhlas ji potlacil úplne.
Pasivita posluchace rozhlasu je základním a silným
znakem, vylucujíc zároven nejživejší a nejaktivnejší
cást obecenstva. Tu cást, která touží nejen po tom, aby
dala na sebe pusobit umelcem, ale která na pr. v divadle
pusobí na nej sama atmosférou, .kterou pro neho
stvorí v hledišti. Tento rys pasivity diváka by nemel
nikdy býti prehlížen a mel by vésti k reflexivnejšímu,
tak nejak meditativnejšÍmu
vypracování
programu.
Pak zároven s tím strucnost. Lehkost. Agitacní prímo
názornost a výmluvnost. Není pochyby, že práce zde
dávno ješte není skoncena, práve pokud jde o vyrešení
techniky rozhlasu a její pllsobení na diváka. Predstava
diváka není dosud jasná.
(A k u s t i c n o st.) Radiový rozhlas postavil llmeke
pred stejný úkol jako na jiném poli nemý film. Zejména
pokud jde o tak zvané rozhlasové divadlo, byla vec
nová, nebot bylo nezbytno vyrešiti všechnu akci zcela
zvukove. Nebylo možno pouze mluvit divadelní hru,
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ale i vytvO'rit pro ni atmosféru, zvukovou kulisu hry.
Atmosféra, neco, co je ve stredu. zájmu i v divadle,
mela být stvorena i zde. Zdá se však nyní, že se dochází k obdobnému prechodu, k jakému kdvsi d·/spelo
figurálnÍ malírství, když z drobné krajinné dekorace,
ze symbolisace krajiny pomalu se zacínalo rodit malír·
ství krajinárské. Figura nebo skupina v popredí zmen·
šovala se a zanikaLa stejným zpusobem jako vystupovah
do popredí ta bývalá dekorace krajiny, a nehledaly se
už nové motivy figury, ale krajiny. Úcely se vymenily.
A zdá se, že podobnou promenu musí prodelat i di·
vadlo v rozhlase. Herec v rozhlase je zpravodajem,
který sdeluje s posluchacem myšlenky; rekl bych skorem, že je to úkol asi tak kinematografických titulkú.
Ale tyto myšlenky jsou sdelovány jen slovem, není zlle
dojem celého, vždy mohutne pllsobícího živého cloveka,
ale pouze dojem zmechanisované jeho reci. Bude tedy
nezbytno na tomto materiálovém nedostatku vybudovat
skutecne nový a radiu vlastní výraz, který by težil
i z jiných složek »divadelního« projevu než je rec.
Dosavadní zvuková kulisa rozhlasových predstavení
velmi pravdepodobne nejednou se stane úkolem samostatným, nebude jen doprovodem, ale hlavní cástí akustického nejakého panoramatu, které bude nejakou ve·
likou událost, vznik války nebo jakýkoliv jiný námet.
zachycovati zcela novým zpusobem. Individualita a její
osudy patrí mnohem spíše divadlu. Ale rozhlas by
mohl tak dokonale vybudovávat nový typ své vlastní
hry, ve kterém by se drobné genrové scény lícící lidi,
pojily se spojnými sbor" ,a zase s naturálními zvukr,
výkriky a hluky (na pr. zachycení ulice). Tedy skutec~é
vybudování z vecí slyšitelných, neustrnutí na divadelní
forme, ale hledání její vlastnÍ. Zvukové koncerty, které
by však nebyly omezeny co do tématu, a které novou
a vlastní technikou by dovedly zachytit - budiž užito
té otrepané vety - lidství, jeho palcivou životnost,
jeho vule, jeho vzestupy, jeho des iluse, jeho snení.
Ovšem novou technikou, která není predurcena k bez·
barvosti, protože to bude technika vlastní danému materiálu. Ne reprodukovat jiné umení (myslím specielne
divadlo), ale produkovat. U nás byly zatím ucineny
jen necetné pokusy opravdu zásadnÍ.
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Prof. Dr. E. Schoenbatttn:

Poznámky Ir populacnímu
problému.

'p opulacní
problém

problém jest podle K e y nes a nejenom
hospodársky svrchovane významný, nýbrž
stane se v nejbližších desítiletích pro vetšinu evropskS'ch státu nejduležitejším a prímo životním problémem politickým. Tomuto výroku Kevnesovu zdá se nasvedcovati stále rostoucí proud populationistické literatury t1 anglosaských národu a v poslední dobe také
v Nemecku. Kdežto však anglosaská literatura je orientována podstatne
ve smeru ne o m a t h u S 1 a·
11 i s m u,
jest bohatá nemecká literatura vedena ponejvíc strachem pred depopulací.
.
Pro Ceskoslovenskou republiku jest s hl e d s k a
s t a t i s t i k a c1uležito pred j::ll<oukoli úvahou o po-

I

i

PHtomnost..,
pulaC11,í
otázce uvedomiti si, že ve vývoji našeho obyvatelstva pusobí oproti dobám predválecným rada no··
vých zjevu, z nichž chci venovati pozornost temto:
1. pokles porodu a nadnormální vyšší úmrtnost na
bojišti i v zázemí behem války, u
z. pokles porodu a snížení úmrtnosti v dobe poválecné.
J. Ceskoslovensko jako vetšina evropských státC1prodelalo jako prímý nástedek války populacní poruchu,
jíž podobné bylo by nesnadno v dejinách lidstva najíti,
a jejíž následky budou vyznívati ješte po nekolik desítiletí. Zdá se mi, že stále ješte neoceiíujeme rádne dosah
katastrofálního poklesu porodl't ve váiecné dobe pro vi'voj pracovního trhu v nejbližších letech. Na jiných místech jsem uvedl, že v roce 1933 bude nám chybeti na
pracovním trhu ucedníkLI, mladistv)'ch delníku a pomáhajících clenLI rodiny na 390.000 osob oproti pomerl'tm
v letech normálních. Ta,tÚ' tísen zas{lhne v násj'edujÍcích
letech pracovní trh dospelých delníkl't a stihne v prvé
rade ony druhy podnikání. které již dnes byly málo Vyhledávány, jako zemedelství a povolání, vyžadující težké nebo nepríjemné fysické cinnosti (jako na pr. kov:'rství). Prostredky.
kter;-mi by alespoi'í z cásti této
nevyhnutelné tísni pracovního trhu, jež mohla hy hýti
zmírnena pÚ'uze prípadnou hospodárskou krisÍ. mÚ'hlo
býti celenÚ','jsou omezeny.
.
Trebaže úcinek válecného poklesu porodl't dostavil se
nejdríve, jest nutno všimnouti si také úcinkl't zvýšené
úmrtnosti obyvateístva
Ceskcs!ovenské republiky za
války. Zvýšená úmrtnost má za následek abnormální
složení našehO' obyva.telstva podle stárí a P9dle pohlaví.
To ukázalo již scítání lidu z roku 1921 ;t ješte lépe
ukáže to nejbližší scítání lidu, které má b),ti konáno
I. prosince roku 1930. Pokud se pohlaví t)'ce, pripadalo
v produktivním stárí 2S-39 let v Cechách v roce 19IO
na IOOOmužLI 1.030 žen, v roce 1921 ale již l r66 žen.
Podobne jest tomu v ostatních zemích republiky Leskoslovenské. Tato dve císla ukazují, že v dLlsledku decimování aktivních muzsk)'ch rocníkl't stárí válecn}'111j
úmrtími bude po nekolik desetiletí celým statisícllm zen
znemožneno uzavríti siíatek a venovati se rodinnému
životu. Zrychlené pronikání žen do výdelecné cinnosti.
trebaže jest snad možno míti o nem pochybnosti
s hlediska sociálnebiologického, jest dáno tedy nutne
poválecným výv 'em populace.
Zvýšená úmrtnost ve válce vyvolala ~šak také závazné zmeny ve složení obyvatelstva podle stárí. Úcinky
techto zmen projeví se v nejbližších desítiletích. Dpazori'íuji pouze na dva: predevším na veliký vliv, kter~'
mají rocníky predválecných porodLI z 1908-1913 ješte
bohate obsazené oproti slabe obsazenÝm resp. decimovaným rocníkl'tm osob dospelých a detských. Jedná se
zde o osoby 18-27Ieté, tedy o rocníky, které práve
up~atnily, anebo mohou uplatniti v nejbližších letech
dosažením volebního práva svuj vliv na politický, hospodárský a kulturní vývoj státu. Zdá se mi, že naši
politikové nejsou si plne vedomi toho, že poruchy válecné porušily pocetní rovnováhu mezi starší generací
a generací mladou a že jest nutnO' pocítati pro nekolik
nejbližších let s procentuelne silnejší úcastí mladé generace na pr. na po;~tickém živote, než v dÚ'bách normálních. Je málo známo, že pri nedávných volbách získalo v!ce než 520.000 osob obojíhO' póhlaví dosažením
volebního stárí po prvé hlasovacího práva a že pro tuto
massu osoh pristupujících po prvé k volebnímu osudí

neplatí tedy úvahy o konservativním charakteru ceskéhO' vO'licstva, které prý valí tak, jak jednou volilo.
TatO' porucha rovnováhy bude vystrídána patom naapak novou poruchou, totiž seslabením mladistvých
kádr LI volicsk}'ch práve y dLlsledku pokleSLI válecn)'ch
porodLl.
J Ju
Druhý dl'tsledek abnarmálnÍho seskupení našeho obyvatelstva jest, že cifry porodLI a úmrtnasti. vykazované
naší po'válecnou statistikou, nel1ze prímO' srovnávati
s ciframi predválecnými. Aniž bych šel do c1etai1lt,tvrdím v souhlase s Burgdorfrem, že cifry p()rodl't zdají se
vetšími a cifrv úmrtnosti menšími než bv vvkazovalY
t. zv. »ocišten'é cifry". Teprve príští scít~ní Íidu a ta-bulky úmrt110sti umožní nám konstruovati cifry správné a tím zjistiti vliv poválecn) ch poruch.
2. Témer všecky evropské státy vykazují od pocátku
20. století trvalI)' po\des porodl't, zastavený sice na
chvíli v letech 1919 a 1920', ale pokracující ]X}tom
zrychleným tempem. Tento pokles natality je však provázen poklesem úmrtnosti. V dLIsledku obou techto
cástecne se rušících vlin"t je velmi zmírnen rychiý prirozený prírl'tstek obyvate1stva, l<ter~' v letech J 906 až
lC)lO dosáhl v cesk5-ch zemích maxima témer fOO.OOO
rócne, t. j. I prac. rocne. Trval.ý pokles prírLlstku obyvatelstva ve srovnání s Nemeckem a západoevrÚ'pskými
státy jest u nás znacne zmíri'íován Slovenskem a zviášte Podkarpatskou Rusí. Abych neunavoval císlicemi.
uvádím pouze, že v Cechách klesl prebytek žive narozených aproti zemre1}'m ze 63.709, t. j. 9.6°/ou obyvatelstva v letech 190ó-r9ro
na 27.847, t. j. 4.9°/00 obyvatelstva v roce 1928, t. j. v období 1906-1910 pribylo
na 1.000 obyvatel rocne IO lidí, v roce 1928 pouze 5
obyvatel. O prícinách a \dl'tsledcích tohoto nesmírne dl't- .
ležitého sociálnebiologického zjevu jedná celá literatura
a vedou se boje. Je dLlležit". že pokles porodl't v našich
historických zemích nelze oduvodniti poklesem poctu
snatku. Naopak je zajímavo, že v 'Cechách oproti
52.000 si'íatku v roce !910 vykazuje rok 1928 si1atkú
69.Oóo. Kdežto na 1000 obyvatel v roce 19IO pripadalo
7.7 si'íatkLI,v rOce 1928 již 9.9 si'íatkLl. V celé Ceskoslovenské republice v roce 1910 na 1000 abyvatel 7.7 si'íatku, v roce 1928 9-4 si'íatkLI. Stoupla tudíž snatecnost
oproti dobám predválecným.Pokles porodl't jeví se protO' hlavne vetším podílem bezdetností
a ménším poctem
detí, pripadajících na manželství. 'ottst nesporno, trebaže
casto zapomínáno, že menší pocet detí pripadajících na
rodinu, .vysvetluje z cásti vyšší životní úroven poválecné populace, nebot výživa a v;'chova redukovaného
poctu detí stojí ovšem méne než stála drívejší generaci
výživa pocetných rodin. Pokles porodl't nelze vysvetliti
však 'také zvýšeným stárím pri mavírání si'íatku, ani
rostoucím blahobytem a útekem z venkova do mest a
pod. Soudím, aniž bych se pot1šteldo diskuse a l"l'tzných
techto teoriích, že vj1astní prícinou poklesu porodu jest
zmena sexuální morálky, smerující k racionalisaci a
ke kontrole ]X}rodu a vedoucí pri odlišení pudu pohlavního od pudu k rozmnožení k uvedomelému podrízení aktu plÚ'zení rozumovému jednání (W O' 1f). Pravdu má ovšem snad S h a w ve svém »Cloveku a' nadcj'oveku«, praví-Ii: »Že byly odkryty prostredky, jak
uchrániti manželství pred potomstvem, tento vynález
19. století, rozvrátí více. nežli kterýkoli jiný, dnešní
rád spolecenský. «
RozhodnOuti se mezi pesimismem a optimismem, tecly mezi obema smery, k nimž vedou úvahy o úbytku
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porodu, není zcela snadné. Je jisto, že trvalé udržení
predválecné cifry porodu, pri soucasném poklesu úmrtnosti, jaký byl' v posledních letech dosažen, vedlo by
k intensivnímu prírustku obyvatelstva a zalidnilo by
Ceskoslovenskou republiku v nekolika desítiletích nad
míru' presahující dnešní naše predstavy o úživnosti.
Uvážíme-li, že se v Cechách na pr. v roce I9ro narodilo
žive ne. rooo obyvatel 28.5 detí, a zemrelo v roce 1928
na rooo obyvatel IL1.I osob, jest patrno, že pri predválecné natalite. a dnešní nízké úmrtnosti pribylo by na
rooo obyvatel rocne 14-4 osob. I kdyby úmrtnost neklesala dále, zdvojnásobil by se pocet obyvatdstva
v Cechách za techto predpokladu asi za 50 roku. Byl'
by tedy za roo roku pocet obyvatelstva asi ctyrnásobný
t. j. na I km2 pripadalo by asi 5ro osob oproti dnešním
asi 150 osobám. Pro celou Ceskoslovenskou republiku
dává cifra porodu z roku I9ro a cifra úmrtnosti z roku
1928 dokonce rocní prirozený prírustek 16.6 na 1000
obyvatel. Byla by tudíž Ceskoslovenská republika zalidnena za 90 roku asi 58,000.000 obyvateli, takže na
I km2 pripadalo by 390 osob! Dnešní Belgie - jak
známo - jeden z nejza1'idnenejších státl't svetových
vykazuje na I km2 245 obyvatel. Ale také cifry porodu
predválecné
kombinované
s vysokou predválecnou
úmrtností vedou L1 nás i ve vetšine evropsk)'ch státu
k tak rychlému prírustku obyvatelstva, že lze pochopiti
strach angloamerické literatury neomalthusovské pred
prelidnením, strach vyjádrený na pr. v znamenitém díle
australského
statistika Knibbse »Stíny budoucnosti
sveta«.
Jest ovšem nutno hráti kriticky výpocty, kterými
tyto úvahy jsou obycejne provázeny, a které vedou za
nejruznejších predpokladu k rl'tzným hranicím
pro
maximální pocet liclstva.
Veliký pocet znamenitých autoru, jako pro f. E a st,
K ni b b s a Pen c k zabývá se otázkou, jaké maximální množství obyvatelstva mohla by zemekoule uživiti'. Tyto úvahy, nrihlíže;ící k možnostem zlepšiti výnos zemedelství rozšírením plodné pLldy. intensivním
hosuodarením vnitrní kolonisací, racionalisací a pod.,
vedou k úuln-e se lišícím odhadum, které poclle citované
již knihy Knibbsovy udáva ií jako maximum nejvyššího
možného obyvate1'stva zemekoule zcela ruzná císla, kolísající mezi 3.100 ,a mezi 17.642 miliony obyvatelLI
oproti 1.950 milionitm obyvatelstva zemekoule v roce
1925.
Te zaiímavo, že Ceskoslovensko patrí v techto úvahách ke státum s neivetším procentem zemedelsky plodné pt"ldy. Z techto odhadu (v nichž pocítá se na pr. s omezenou možností získání dostatecných kvant dusíku pro
výrobu umelých hnojiva pod.), ;eiichž cena ie, jak již
receno, snorná. odvozuií ang-Iosasští autori právo varovati pred hrozivými dusledky asi I procentního prírustku lidstva. jejž vykazují poslední desítiletí.
Pri
tomto 1"Irírl'tstku musí podle nich vésti omezená úživnost naší zemekoule s ohledem na plodnou a užitelnou
pudu, na rozdelení obyvatelstva a na schopnost produkce k neivážneiŠím zmatkum. N e k 1i d, k t e l' Ý
š í r í s e ve 20. s t o let í u vše c h v z del an Ý c h n á rod U, j e s t pod 1e nic hne
u v ed o melo li pre d t uch O'u n a stá v a j í c í c h o btíž í z pre 1i dne n í a z pop u I a cní h o t l'ak u. Jest proto prý uvedomelé omezování porodu nutn\'m prostredkem, kterým lidstvo automaticky reguluie
prírustek obyvatelstva, jenž by jinak vedl k prelidnení.
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Naproti temto neomaHhusovsk)rm teO'riím stojí optimistictí populacionisté. kterí poukazují na to, že úbytek porodu vyznacuje pozdní období každé civil1sace,
a že vylidnení, které s tím souvisí, stalo se prícinou
zániku velikých kultur (Spengler). Poukazuje 5e také
na, to, že poklesem porodl't stiženi jsou pO'uzebílí národové evropské kultury. kdežto u národLI asijských tomu
tak není. Odtud hrozí západu zánik, kdežto barevné
rasy svou vetší plodností ovládnou zemi. Jest treba tedy organisovati boj proti úbytku porodt"l, a to státne,
jak prO'vádí na pr. M u s s o 1in i. Takto, nebo podobne
odLlvodnuje se snaha o zv)'šení plodnosti, snaha, jež
vede k opatrením, jako jsou G r O' tj a h n o v o pojištení rodicovské. Co h C 11 o V o pojištení rodiny, vzájemné pokladny pro vyrovnávání
rodinného risika ye
F ran c i i a Bel g i i, ochrana materství a tehotenství, prernie za veliký pocet detí a pod.
Lze proti temto obavám z depopulace ríci. že práve
v dobách, a 11 národu vyznacujících se velikým poctem
po;-odu, vyskytuje se také veliká úmrtnost, a jest zrejmo, že prirozený prín'istek obyvatelstva, založený na
nižší sice natalite, ale také na nižší úmrtnosti, jest SO'ciálne biologicky i hospodársky cennejší, nežli stejn)'
prírustek, pocházející z veliké cifry porodu a z vysoké
úmrtnosti. Vysokou úmrtností niceny jsou totiž predcasne kapitály, vynaložené na výchovu a prípravu cloveka. Jest nutno dále opakovati, že pri snížení úmrtnosti vedou predválecné cifry porodu k prírustku obyvatel'Stva, prevyšujícímu všecky možnosti výživy pri
udržení nebo dokonce zvýšení životní úrovne. Poukaz
na minulost pak selhává. Jest jisto, že v)'voj v minulosti
del se práve bud daleko nižším prírl'tstkem obyvatelstva než dnes, anebo že musel býti rušen teŽkými katastrofami válecnými, infekcními nemocemi a pod. Nebot již pri trvalém prírt"lstku I proc. rocne bylo by musilo veškeré
obvvatelstvo Ceskoslovenské republiky
vzniknouti z jediného páru asi pred 2000 lety.
_Tení tedy sporu o tom, že oprava vysokých prírustku
populace a z toho vznika jícího tlaku populacního vedomým omezováním porodu vede k podobným výsledkum
jako násilné udržování populace v mezích daných možností výživy, katastrofami, jako byly mory a infekce
staroveké a stredoveké, válecné katastrofy jako válka
tricetiretá, anebo hlad, který je hlavním regulátorem
populace v Indii a Cíne, v zemích práve vysok)rch cifer
porodu a úmrtí.
Obrátíme-li pozornost k ceskoslovenské republice,
nalézáme ostatne, že ješte v roce 1928 byl prebytek
žive narozených oproti zemrelÝm 8.2 na rooo obyvatel, tedy prebytek, který by zarucil, kdyby potrval, rychlý prírl'tstek obyvatelstva. Nelze ovšem popríti, že na
pr. v Cechách a ve vetších mestech blížíme se k cifrám.
které povedou v letech 1940-1950 k úbytku obyvatelstva. Nedostatek pracovních sil na trhu práce a
s tím spojené stoupání mezd privodí však snad potom
zlepšení hospodárské situace rodin a tedy zvýšení cifry porodu. Ale možn0st depopulace ie príliš vážnou
záležitostí, než aby mohla býti touto poznámkou odbyta
.a bude nutno jí venovati co nejvíce pozornosti.
Z ostatních duležit)'ch otázek populacních jest nutno
upozorniti asporl na souvislost otázky nacionaligmu,
svetového hospodárství a stehO'vání. Vysoké prirozené
prínlstky populacní na sklonku 19. a na pocátku 20. stO'letí byly umožneny v prvé rade prechodem k intensivnejším formám hospodarení, k svetovému hospodár-
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ství a mimo jiné tím, že fungoval vystehovalecký venvystehovalb se na 3S milionll
lidí z Evropy do Ameriky. Dusledky tohoto vystehovaleckého proudu lze shrnouti tak, že tento výber mladých a lépe kvalifikovaných složek evropského ádstva
umožnil rychlý vývoj Spojených státú severoamerick~Tcha spolu s dusledky svetové války vyvolal dnešní
hospodárskou prevahu Ameriky opwti Evrope. RychIiý
vzrust porodu, který prinesl tento vystehovalecký
proud, klesá však v ....-'\mericei v Australii rychle a to
dokonce pod cifru evropskou. Avšak v posledních létechbrání se zámorské státy z dúvodú nacionalistických,
opíraných o dLlvody eugenické (udržení rasy) a hlavne
hospodárské (obava ze snížení životní úrovne) vystehovalectví anebo provádejí mezi vystehovalci aspoll
prísný výber. Jest tudíž ventil vystehovalecký uzavren
a tím dLlsledky prelidnení jenom zostreny.
til. Behem 19. století
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ten poplach s Diisseldorfem ~

príležitosti
s Diisseldorfem
ba museI
si každý rozruchu
ctenár novin
zrekapitulovatmohl,
zemepisné
vedomosti o Dlisseldorfu. Pri cemž si vzpomel nebo se
dozvedel, že Dlisseldorf je mesto o 440.000 obyvatel a
že leží v území rýnsko-rúrském cili: v oblasti, která je
synonymem pro pojem prumyslového a prelidneného
kraje.
Parníky, vlaky, tramvaje, predmestské a místní drahy, autobusy a visuté dráhy spojují pul tuctu statisícových mest a pulmilionových velkomest na mapách severozápadního Nemecka v obrovskou hnedocernou pavucinu.
Toto všechno však jen zesiluje otázku, proc ten poplach s Dlisseldorfem. Nebot devet vražd dokonaných
a dvanáct nedokonaných za osm a pul mesícu víc ci
méne, to se v takovém Babylone ztratí. To je pravda
u1vutná, a nesvedcí pro živocicha homo sapiens, ale je
to pravda.
Rovnež je pravda, že je poplach a to jak v Diisseldorfu, tak o nem. Príciny toho lze rozdelit ve dve kategorie: v subjektivní cili lidské, a v obje~tivní, jež lze
nazvat také theoreticko-bezpecnostními.
O subjektivním pocitu: stanovisko cloveka, žijícího
podle zákona k cloveku, jenž se proti zákonu provinil,
vystihuje snad nejlépe historie o maršálu Oalgotzym,
legendární postave rakouské armády. Když byl Oalgotzy velitelem Premyšlu, stalo se toto: jakýsi porucík
si kdysi vypujcil od remeslného lichváre pro svoje rodice petset korun. Do roka lichvár dokázal vyhnat tuto
cástku úroky, prolongacními poplatky, vydíráním a podobnými kumšty na cástku, která znamenala úplnou
zkázu nemajetného dustojníka. A pak dal ultimatum:
do 24 hodin. Porucík vyhledal lichváre v jeho byte,
prosil jej o slitování, a když nepochodil, vytáhl revolver
a lichváre zastrelil.
Porucík prišel pred soud, byl uznán vinným zlocinem
vraždy a odsouzen k smrti. Podle vojenského trestního
zákona musel rozsudek podepsat "Oerichtsherr«, velitel
sboru. Galgotzy potvrdil výrok o vine, ale' snížil trest na

tri dny domácího vezení. Byl z toho kravál a interpelace
politické 'Oposice, a Oalgotzy byl nakomandován do
Vídne k císari. Audience byla krátká. Na otázku, proc
zmenil rozsudek, odpovedel Galgotzy: "Na míste toho
porucíka bych byl jednal zrovna tak, jak on.« František
Josef maršálovo. rozhodnutí pak potvrdil.
Stojí-li lichvár na jednom krídle lidských vlastností,
je jeho protikladem díte. Ctyri deti zavraždil hruzným
zpusobem dlisseldorfský vrah. Faktem, že není nikoho,
kdo by "na jeho míste byl jednal stejne«, je vysvetlen
des, jenž ciší z jeho cinu. Mcstu samému se nelze divit.
Predstavme si, že by se od února do listopadu byly u nás
nahromadily tyto kriminální prípady: Lecián, jeho loupežné vraždy, útek z veznice. Vraždení Bognara a jeho
tlupy na Slovensku. Loupežná vražda ve zlíchovské
ohrade, (Grujbárová-Lukšík),
loupežná vražda spáchaná Marií Volfovou, Sandtner. To je dohromady približne pocet mrtvých z Dlisseldorfu. Ale v podstate je
to jedenadvacateronásobná
hnJ;za ze zlocinu zlíchovského. Nebot i v Dlisseldorfu je z obetí devadesátpet
procent žen a z. toho ctyri petiny žen slušných, porádných.
Vezmeme-li prípad naprosto kriticky, je treba, jako
další složku onoho vzrušení uvést ješte jiný moment.
At je to kumulativní pomstychtivost. at je to podvedomý zbytek animálního práva - faktum je, že vzrušení
z každého zlocinu prekrocí vrchol v okamžiku, kdy je
pachatel zatcen a pomine ve chvíli, kdy vešel v obecnou známost odsuzující rozsudek.
A grafic.ké krivce diisseldorfského prípadu schází ješte i tyto body.
*
Potkat cloveka na ulici, je nesmírne všední vec. Je
to tak všední vec, rekneme, pro kuráka, jako zapálit
si cigaretu. Co by lidé rekli, kdyby za púldeváta mesíce
se jedenadvacetkrát stalo, že zapálená cigareta vybuchne a zabije cloveka. Nebo že lidé padnou, zasaženi vysokým napjetím, když se dotknou nohou stupátka tramvaje. A že tak zahynulo devet lidí a dvanáct jich zustalo
zmrzacených.
A v Diisseldorfu umrelo devet lidí na to, že potkali
cloveka. A zemreli proto, že setkání s tím clovekem se
casove krylo se zákmitem jeho šílerrstvL A to jedinÝ
vztah mezi vrahem a zavra7.deným.
*

Neskonale horší však je situace po stránce teoretické
i praktické služby policejní. A obe kategorie policie jsou
potrefeny stejnou merou. Aby bylo jasno: p r v ním
úkolem
policie
v moderním
smyslu
vubec
je: z a br a n o vat i z I o cin u m.' Rozdíl íe jen ve
zpusobu, jak jednotlivé složky policie pracují. Všechno,
co nosí uniformu, má zlocinum zabranovat jednak pouhou prítomností, jednak brachiálním zakrocením. Ne~
mecké názvosloví to vystihuje snad nejpresneji: Schutzund Sicherheitspolizei. Obé chodí- v uniforme a obé
chrání -a pecuje o -bezpecnost, (u nás zahrnuje bezpecnostní oddelení spíš stráž civilní) tím, že chodí po ulici.
Uniforma je pro napadeného adresou, pro kandidáta
pachatelství výstrahou.
Za daných pomeru (touto mizerií netrpí CSR sama)
nemuže neuniformovaná stráž ciJi detektivové' (v Nemecku: Kriminalpolizei) vykonávat hlavní a, rekli bychom
transcendentální úlohu, zabranovati zlocinum. Detekti809
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vu je málo a musíme být rádi, když chytnou zlocince,
jenž už ne.co provedl.
V Diisseldorfu nezískala úspechu ani jedna ani druhá
složka policejní služby.
Když se nahromadily dve vraždy dokonané a tri nedokonané, byl zatcen podezrelý mladík. Ukázalo se, že
jde o naprostého (i z lékarského stanoviska) idiota, jenž
byl poslán do ústavu choromyslných. Když byla spáchána tretí vražda, byli do Diisseldorfu povoláni dva
mladší odborníci z komise pro vypátrání vražd (Mordkomission).
Pobyli v Diisseldorfu mesíc a odejeli s neporízenou.
Když byla 21. srpna prepadena a smrtelne zranena další
dívka, a téže noci ješte jiná žena a ješte jeden muž, byla
v Nemecku provedena, tak ríkajíc, policejní mobilisace
s nástupní základnou v Diisseldorfu.
Už tri dny na to, 24. srpna byly zavraždeny dve deti
ženského rodu, 141eté a šestileté.
Byly zavraždeny
v osm hodin vecer, tricet metru od námestí, kde se konala pout s kolotoci, americkými houpackami a podobnými atrakcemi.
Diisseldorf má sedmnáct komisarství, jimž se tam ríká
Revier. V ranním rozkaze ze dne 25. srpna byly vydány
instrukce pro mimorádnou hlídkovou službu uniformované stráže. Jako težké, válecné bríme bylo uloženo
každému komisarství každé nocní hodiny pet mimorádných pochuzkových stráží. Hlídky dvouclenné, se služebním (policejním) psem. Spolky pro chov policejních
psu dali k disposici svuj ctyrnohý klubovní majetek.
Dne 25. srpna presne v osm hodin vyrazilo ze sedmnácti diisseldorfskÝch komisarství osmdesát pet hlídek
Stosedmdesát policistu a osmdesát pet nejlepších policejních psu. Nad normál strážní služby.
Presne v devet hodin téhož dne byla prepadena a tuctem težkých ran polo zabita devátá obet diisseldorfského vraha, 231etá dívka bezvadné povesti.
Na manometru ppHcejní vyk:onnosti ,ukaz'ovatel tuž
dávno dosáhl cervené cáry. Ale ted stojí u kotle Gennat
a Bussdorf, nejlepší berlínští detektivové. Gennat: to
je vypátrání mnohonásobných vrahu Denke-ho, Haarmanna, Grossmanna. Bussdorf: ze šestnácti pyt1áck~TcJ.
vražd patnáct vypátraných. Co je to pytlácká vražda
jedna? Vzpomenme si na tríletý proces Houžvicka. A takových patnáct.
Uniformovaná policie dostává nového velitele. »ŽeleznÝ plukovník« mu ríkají. Vrchní starosta Diisseldorf':
ský dává státní policii vedet, že financní prostredky mesta jsou policii úplne k disposici.
Gennat, Bussdorf a nový plukovník bicují výkonnost
policie k šílenství. »Zatápejí« v kotli a nedbají manometru. Pešky, na motorkách, v autech, ve clunech, v uniforme a v civilu, v tuláckých hadrech a ve smockingu
- policejní hlídky a detektivové dnem a nocí na ulici.
A do ctyr dnu: nová vražda.
. ------Panika. Des. V.novinách úvahy, clánky, VYZVy. Ale:
nikde ani nejmenší útok na policii. Hruza vzbudila v lidech presvedcení, že jde o vraha, jenž nepodléhá policii. Nebo, lépe receno: o vraha tak mimorádného, že
nelze po lidech chtít, aby ho chytili.
Jedna redakce dostala dopis od nejaké party kasaru.
V dopise, (jenž byl otišten a prošel pak všemi listy) se
píše: »Nekdo napsal, že ten diisseldorfský vrah je težký zlocinec. To je blbost. My bysme takového lumpa
mezi sebou netrpeli. Bejt to ganove (vfraz z hantýrky:
810

zlodej, lupic) tak bysme o r10m vedeli a zakroutili bysme mu chrtán. Malý díte' za nic nemuže a žádnej clovek
mu nic neudelá. Kdybysme to zvíre dostali, tak ho ze·
lení (t. j. policie) živýho neuvidí leda mrtvýho a na
splátky«.
'J
Kterýsi list dostal dopis od obcana, jenž navrhuje
hlídky z dobrovolníku. Dopis se koncí slovy: "Tak to
nejde, tak to nevypadá ani v Afganistanu.«
Druhý den má jiný list obrovské zasláno: "Neurážejte
Afganistan.« Kdosi, jenž žil nekolik let v Afganistanu.
hájí tuto zemi: tam by se takový netvor neudržel.
Vzrušení chvílemi až chorobné lomcuje mestem. Zapláce-li ci vzkrikne-li nekde díte, zastaví· se bleskem
provoz v celé ulici: všechno se ohlíží, ridici zarážejí
tramvaje, auta se zastavují. Lidé se sbíhají. Starší dáma,
jež dávala nejakému díteti cukroví, byla odvlecena na
strážnici. Ukázalo se, že to není žena, která pred mesícem vylákala jedno z pozdeji zavraždených detí do
postranní ulice. Nemohla to být. protože teprve vcera
priiela a je to teta toho dítete.
*

Policie je ve válecném stavu. A následují: tri vraždy
dokonané, ctyri nedokonané.
*
Hruzným zpusobem se ukazuje skutecnost, že žádné
bezpecnostní opatrení není absolutne spolehlivé. Kapitola uniformy je tím vyrízena.· Bez obvinování služby
výkonné ci narizující. Vrah prochází retezem stráží, jak
námesícník jde po rímse: kde by se normální clovek zrítil, jde a nezavadí.
*
Služba pátrací. I ta je prizpusobena psychickým a
fysíckým jevum daným zkušeností. A ted stojí tvárí
v tvár "Modrému nebezpecí«.
Pri bežném hrdelním deIiktu je mezi pachatelem a
obetí stopa bud podobná stope ctvernohého dravce ve
snehu, nebo vztah daný tak ríkajíc živocich opisem obou
partneru. S tím snehem: bud lze sledovat stopy skutecné od pachatele k cinu pri loupežné vražde otisky prstu
v byte zavraždeného, stopy zápasu (utržené knoflíky,
kus látky z obleku vraha v ruce zavraždeného), nebo
stopy od cinu k pachateli: lupic prodává korist. Utrácí.
Je ranen.
)
Prechod mezi stopami ve snehu ji stopami živocichopisnými: je-li zavražden kolovrátkár jednou ranou klackem a obrán rekneme o deset korun, možno s jistou
urcitostí vyloucit z okruhu podezrelých RotschiIda, Morgana a snad i Vanderbilta.
Najde-li policie zavraždeného elegána, jenž má ješte
pri sobe plnou peneženku, na stole zlaté hodinky a prsteny, ví nejmladší detektiv, že je treba se pozeptat, komu
ten clovek chodil za devcetem. Prípadne za cí dcerou
nebo sestrou chodil.
Toto nejsou ovšem stopy neomylné, ale tvorí jaksi
v hrubých obrysech smernice prvního šetrení. Nebot
zužují kruh podezrelých. A eliminace je nezbytnou podmínkou pri pátrání.
V Diisseldorfských prípadech není ani nejmenší stopy
po eliminacním klíci.
Majetkové pomery a spolecenské styky zavražde:ného lze zjistit skoro vždycky. (Kde je druhá z tech
okolností obtížná, na príklad u vražd nevestek, stává se
i policejní pátrání nesmírne obtížné: viz rozdU mezi

Všenory a prípadem samotáre kováre Neumanna.) Jinak
je tomu v DUsseldorfském prípade, kde jde o pohnutky
E O A
PRÁCE
sexuální.
Zde prestává, jak je pochopitelné a obecne známé,
Dr. Jaroslav [-HlIw (New Yark):
jakákoliv publicita citu. Víte sotva o nejpleším kamarádu, jaká žena je "jeho typ«. A cím víc se v tom kterém prípadu oblíbený typ ženy a ženskosti líší od pru(K a pit a I a ach a r a bác 11 v I e k I Ýc h.)
meru, tím méne kdo o tom mluví.
.
V.
Nikdo, krome velmi zkušených a starých detektivu a
krome príslušnic polosveta neví, jaké džungle se skrýJe-li využit vedecký objev k propagande jakéhakoli
vají pod maskami oficiálních tvárí. Jaký blázinec vládne
druhu, darí se mu jako krásce v krivém zrcadle. Když
ve fysické mysli lidí. Jen malou ukázku: pri nejaké razzii
farmakologavé isolovali nikatin a našli jeho zajímavé
v Berlíne sebrali dívku, kterou pred tím videli nápadne
úcinky na sympatické nervstvo, dali tím da rukau mackulhat. Se strážníkem však šla cile a rovne, jako voják.
nou zbran starým pannám obojího pohlaví, nadšeným
Ptali se jí, a statistika úchylností byla obohacena o nový
pro všechno dobré, jen, ne pro tabákový kour. V miliopoznatek: dívka vedela o nekolika mužích, na které punech brožur rozlétla se do celého sveta zpráva, že
sobí neodolatelne kulhající dívka.
pojde žába, politá dýmkavou mockou, a tento laboratorní experiment byl citován jako nejhruznejší
výVraždy páchané z pohnutek invertované mysli jsou
straha otužilým kurákum. Marne namítali, že se necítí
jél1<o útoky' dravce okrídleného:
nen' stop ani od pachatele k cinu, ani od cinu k pachateli. Lze jen hledat, hle- býti žabami a že 'se nekoupají v usazeninách svý::h
dýmek: Každá zdravotní nepohoda, která je stihla,
dat, hledat. A není pravidel, kde se takoví dravci usabyla pricítána jejich tabákovému návyku, a první tazují. A když ho pátrající uvidí, nepozná jej. Protože vyškárskou radou daktaru celého sveta pro težko lécipadá jinak ve dne a jinak v noci svého šílenství. Stredotelné neduhy všech pacientu zavánejících tabákem bylo
vek mel na to geniálne jednoduchou a výraznou for- prestat kourit.
muli: posedlý zlým duchem.
Nikotinová hruza, šírená nekuráckými ligami težce
Praha je mesto v podstate a pres všechny zdánlivé
dolehla
na spokojenost mnohých klidných kuráku a
výstrelky mesto solidní, obydlené morálne i psychicky
byla podporou reformních snah jejich panovacných
zdravými lidmi. Ale když policie hledala všenorského
žen. PodnikavÝm vynálezcum byla také vhodnou prívraha a když byly vyslýchány ty, které znají lidi z nejležitostí
k ziskum z takovýchto psychologických
a
barbarštejší stránky - bylo možno pro podezrení z všemanželských nesnází.
norské vraždy (vzhledem ke sklonum) klidne pozavírat
na dvacet pocestných, v oficiálním živote šosatých otcu
Kury tabákového návyku jsou nekolikerého druhu.
rodin. Z Prahy a okolí, které obesílá Prahu návštevníky.
Nejcasteji prodává se kurákovi nejaký horký korínek, nebo horká tabletka, a radí se mu, aby žvýkal
A Dilsseldorf, prumyslové, divné mesto, má vroubky,
dríve než sáhne po doutníku, cigarete nebo dýmce.
kterých si Praha nedopreje ani za dve ste let.
To je sice dabrá rada, nebot kourení nechutná, je-li
Kdo má proniknout do toho temného podsvetí atavisna jazyku horkost po chininu. Je však otázkou, je-li
mu? Diisseldorfská policie podnikala razzie. Verejné,
s uniformovanými strážníky a autocary. A razzie na vubec nejaké dobré predsevzetí tak silné, abyste se
odhodlali žvýkat horké korínky, když se vám zachce
papíre. Desítky a desítky lidí pozorovala po týdny, vycigára.
A má-li už nekdo tak silnou vuli, nepotrebuje
šetrovala jejich život, záliby, spolecenské styky. - A
ji
zesilovati
chininem nebo strychninem.
byly chvíle, kdy se mohlo zatýkat, a kdy se nezatýkalo.
Protože prípad je tak príšerný, že omyl v pouhém zatJiné patentní prastredky obsahavaly kokain. Necicení muže znamenat naprostou zkázu cloveka a rodiny.
tlivast sliznice úst a jazyka po takavé lécbe sice také
Nebot není jisto, zda bude možná rehabilitace i v ocích
znechucovala kourení, ale za cenu nebezpecí kokaiverejnosti. Zatcený v Diisseldorfu má jen jednu nadeji
nové otravy a kakainového návyku.
.
na rehabilitaci: usvedcení skutecného pachatele. A kdo
Ješte jiné byly doporucovány hlavne ženám kuráku,
muže tuto eventualitu zarucit?
jakožto prostredky k tajné lécbe jejich mužu. Byly to
Rekové meli nejlepší výraz pro "šílený«. Parakekytabletky, které mely dávati svým manželllm do jídla
némenos. Což znamená, jak nám bylo vysvetlováno:
neba do kávy bez jejich vedamí a bylo slibováno, že
posunutý. A skutecne je šílenství posunutím predstav.
kurák svého zvyku zanechá. Takavé prostredky jsou
Šílenství diisseldorfského vraha je posunutím predstav ""dosud na trhu, a jejich trikem je, že navádejí tajnéha
v podvedomých základech onoho cloveka. A jak má kdo
domácího lékare, aby pozoraval príznaky blahodárpoznat na nadzemní stavbe domu, že jsou základy po- ných úcinku. Tak firma, které za tímto úcelem pradásunuty?
vala methylenovou modr, nalhávala,
že nikatin je
Není stop od pachatele k cinu a není stop od cinu z tela vylucován zelenavým mOCem. Malá dávka mek pachateli.
thylenové madri barví totiž moc na zelena, at již jí
A protože tam v Diisseldorfu obchází prízrak, jenž je požil kurák nebo nekurák. Jiný šarlatán kombinoval
ješte methylenovou madr s asafoetidou, projímadlem
hmotný jen tak dalece, že muže vraždit, ale nehmotný ve
a prostredkem pro pocení, a dle neho rinul se pak
svém šílenství, proto je ten poplach v Diisseldorfu.
z tela nikotin nejen zelenavou mocí, ale i zapáchajíA protože podobný šílenec muže se rozbehnout kdecím
potem a nadprumerne cich urážejícími stolicemi.
koliv jinde, a je treba zdokonalit metody boje, proto .Je
Je otázkou, jak si predstavaval tento vynálezce tajné
ten poplach o Diisseldorfu.
Gel.
prikrmování manželu asafoetidau, aniž by se octlo
jídlo i s talírem na hlave reformátorské
manželky.
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PNtomnosL
Tato zapáchající droga je totiž zdedena ze stredoveké
farmakologie a preklad jejího latinského názvu zní
»certovo lejno « .
V poslední dobe rozmnožily se na trhu denikotinisované cigarety, doutníky a tabáky, a jsou doporucovány k lécbe nikotinových O'trav. Nikotin však se nedú.
žádným procesem z tabáku úplne O'dstraniti a dle rozboru laboratore American Medical Association obsahují tyto denikotinisované výrobky - až asi na dva
- stejn~r prumer nikotinu jako ostatní tabáky.
Zdá se však, že se nyní karta obrací zase ve prospech kuráku. Raymond Pearl zjistil statisticky, že
prumerná délka života mírných kuráku a pijáku je
O'neco delší než u úplných abstinentu a toho se chytla
tabáková industrie, aby doporucovala kourení kde komu. Jeden tatík z New Jersey si to vzal dokonce tak
k srdci, že naucil kourit velké doutníky svého tríletého
a petiletého synka a dával je fotografovati
do žurnálu, chtivých reklamy a sensací. V radiových programech jsou dnes zarazeny zdravotnické prednášky o výtecnosti a dO'brém úcinku kourení, nebot tabáková industrie pretéká nadv)Tobou a musí se starati o odbyt.
PearlO'va statistická fakta byla zde zase propagacne
zkroucena. Neznamenají, že tabák a kourení prodlužují život, ale spíše, že mírný nikO'tinový návyk ;e neškodný. O neco delší léta mírných kuráku oproti abstinentum dají se spíše vyložiti tak že se u prvních
jedná o lidi, kterí v živote se dovedli ríditi pravidlem
»všeho s merou., varujíce se výstrelku
na jednu
i druhou stranu.
Jsou-li obchodní za]my v pozadí vedeckého sporu,
dO'maká se laik težko pravdy. Je asi uprostred. Lidský
organismus má velkou prizpusobivost a dovede bez
následku odstranovati nekteré jedy v mírných dávkách. Mírné kourení je práve tak škodlivé, jako hra
v šachy nebO' vyrezávání ptacích klecí lupenkou. Kdo
sedí u lupenky od rána do noci, pO'škodí si zdraví jako
ten, kdo celý den kourí. Chronická otrava nikotinem
se však nedá odstraniti horkými korínky ani tajnými
prímesky do jídla. Je k tomu vždy treba uvedomelého,
nepríjem 'ho procesu, zvaného odvykání.

*

•

*

Pánbuh potrestal Ameriku prohibicí, protO'že tam
lidé neumeli pít. Týdenní výdelky byly utápeny v koralnách, posezení u sklenice piva nebo vína bylo neznámO', pilO' se v stoje, míchalo se vše dohromady, až
z toho byla treštivá opice. Chronický alkoholismus byl
castým zjevem.
Nelze však ríci, že alkoholismu ubylo za prohibice,
nebot co buh národu odií.al prostrednictvím politického
vlivu svých knežských záStUPCll, to mu dnes v míre
neztencené dodávají bootlegri. Celá prohibice se svými
úrady a agenty zvrhla se ve vyderacskou firmu, která
opilství trpí a prodej alkoholu povoluje za tucné
úplatky.
Soužení s alkO'holickým clenem rodiny je nesmírné
a není divu. že se pomoc hledá všemožne. Proto je na
americkém trhu vždy dosti patentll, které slibují vylécení z alkoholismu. Jsou to zpravidla prostredky,
slibující lécbu tajnou a druhou jejich chvályhodnou
vlastností je, že jsou nabízeny zdarma.
Tak Mrs. Margaret Anderson, která inserovala pod
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dvanácti ruznými adresami, vylécila prý z alkoholismu
svého manžela, bratra, nekolik sousedu a na sta prátel. Má na to jednoduchý domácí prostredek, který se
dává pijanovi bez jeho vedomí, a o nemž svým trpícím
sestrám zdarma poví. Je treba jen sdeliti jí adresu.
Neprijme žádných penez, není tedy duvodu, proc byste
nemeli psát hned.
Její odpoved vám sdelí, že ML Anderson byl težkýin pijanem po dvacet let, a že ho vylécila výtecným
prostredkem zvaným »A I c o I a", který prodává jecline »Physicians Cooperative Association v Chicagu:<.
Psala této firme, aby poslala vzorek.
Firma pošle vzorek, ale chce pet dolaru za úplnou
kuru. Pri tom ponechává duvtipu manželcine, jak to
nastrojit, aby muž bral tri druhy ruzn~rch tabletek aniž
by o tom vedel.
když se to ženskému duvtipu podarí, výsledek lmde nijaký, nebot jedny tabletky obsahovaly coffein a
strychnin, druhé srrychnin a borovou kyselinu, drogy
vesmes bezvýznamné pro lécbu chronického alkoholismu. Tretí druh tabletek obsahoval dávivý vinan anti·
mono-draselnatý.
Takové dávivé prostredky - eme·
tin, ipecacuanha, apomorphin a j. bývají castým obsahem patentních prostredku proti alkoholismu. 'M~jí
se pijákovi tajne pridávat do koralky, aby se dostavilo
zvracení. Na žaludecní potíže však jsou alkoholíCl
zvvklí, a jediným výsledkem takových tajných zákroku
bývá, že pijan zmení hospodu. Zakrocuje tu pro neho
asi jeden z jeho dvou strážných andelu, nebot srdce
pijáku nebývá práve nejsilnejší a prostredky dávivé
jsou srdecní jedy.
Jiný takový dobrodinec pijáku uverejnoval v novinách celý predpis, jehož složky si mel interesent opatriti v lékárne, a roztok pak pridávati pijákovi tajne
do kávy, mléka nebo potravy. Predpis obsahoval. síran ammonatý, pepsin a »V a r 1e x Com p o u n d <'.
Na tento poslední byl kladen zvláštní duraz. Prášek
vyrábela jedine »Varlex Manufacturing
Co.« v Kansas City a lékárník musil ;ej odtud objednávati. Rozbor ukázal, že tento »výrobek" byl cistý mlécný cukr.
Rodiny amerických pijáku jsou dnes více než dvakrát neštastné, nebot jsou vydírány nejen hospodsk)rpašeráky alkoholu, prohibicními
agenty a
mi, ale
prodavaci patentních kur alkoholismu.

I

i

*

..

*

Trapnou ka.l?itolou bývalé americké svobody byl
morf~nismus. 1Je§te pred. dvema desítiletílmi byl!
v Americe velmi rozšíren a je ho zde h(])jne až dosud.
Kvetl vždy hlavne mezi lidmi lenošivými, ve vrstvách
zlocineckých a mezi príslušníky polosveta. Jen malé
procento byli ti, kterí se stali jeho obetí následkem
utišování bolestí chronických neduhu. Vetšina byla
návyku naucena prodavaci morfia.
Návyk kokainov)', který je o neco mene uporný,
jde vždy ruku v ruce s návykem morfiovým. Zpravidla se kokainem zacíná, morfiem koncí. Zvyk byl tak
rozšíren, že federální vláda zakázala volný prodej
morfia a kokainu a mnohé státy zakázaly i prodej
injekcních stríkacek nelékarum.
V dobách, kdy byla narkotika volne na trhu, byla
celá rada vydriduchu, kterí kokainismus a morfini-

ft

smus zavlékali
strahy. Marfium
kašli nebO' prati
pání v podobe
tarrh Remedy
všech lékárnách
v kancelárích
hodin.

,

mezi lidi netušící;
ze se jim dejí náskrývalaMi~ýse v patentních
lécích proti
nastuzení,
kakainsouhlasu.
prodával
se k šDuProjev
prášku proti rýme. Pode jménem Caprodával
se kokainov}'
prípravek
Yé
a byl oblíbeným prostredkem
mládeže
pro vzpružení
v únave
odpO'ledních

Jiná fO'rma nekaléhO' abchodu byl prodej patentních
prostredku k vylécení morfinismu.
Morfiová
stríkacka
nahražavala
se tu medicinou,
která, aby byla úcinná,
obsahavala
vysokou
dávku zase morfia.
Vzorky
techtO' kur byly zasílány zdarma a O'bsahavaly nekO'lik
gramL\ marfia
jakO'žtO' denní dávku, práve tO'lik, cO'
snese silný morfinista.
Výsledek
byl ten, že ubožák
zamenil své otroctví
u prekupníka,
jenž mu dosud
morfium dodával, za O'troctví u spalecnosti,
která mu
prodávala patentní lék proti jehO' návyku. Castým trikem techtO' výrobcu bylO', že pastupne
nahražovali
ve
svých kurách marfium
herainem,
který vyvO'lává návyk hO'rší než marfium
a tím si pacienta
ješte úžeji
pripoutávali.
Dnes je již verejné šírení mO'rfinismu
reklamními
léky zaraženO', jsou z abchadu
vylouceni
i proebvaci
patentních
kur prO' morfinisty.
Zbyli jen pradavaci
a
tajní prekupníci
narkotik
a mO'rfinismus
je stlacen
skorO' úplne dO' polosveta.
Velkomesta
zrídila ústavy
prO' lécbu mO'rfinistu
dlO'uhodabým
uzavrením
8. )11vykáním, ale i tato zarízení
setkávají
se s velik}'mi
potížemi,
nebat tajní prekupníci
dovedou
se vlaudit
i do ústavL1 dávajíce se najmaut jakO' sluhO'vé. A mnohý nemocný vrací se do isalace neka1ikráte,
nebcrt nedovede pa, propuštení
odO'1at svadum svéhO' býval~h()
dodavatele.
Jiná stránka
dnešníhO' marfinismu
je
že jehO' obeti jsau silneji a silneji vháneni na dráhu
zlocineckou.
Neschopni
práce a výdelku, musí n1atiti
svému dadavateli
veliké peníze za každou
dávku-o
pet dalarL\ za jeden gram - a jsou schopni každéh0
zlocinu, jen aby si pamahli k penezum. Tak vznikají
zlocinecké bandy
a velká americká
zlocinnast
katví
velkÝm dílem v marfinismu.
Nebot pad vlivem n:lrkotik otupuje se morální
smysl, ohlušuje se svedomí,
staupá advaha a bezohlednast.

h,

Marfinismus
je i dnes, kdy již narkatika
nejsau na
volném trhu, velk:ým saciálním
problémem
Ameriky.
Zákaz prodeje podkožních
stríkacek mu asi velkau ránu nezasadí,
nebot O'tužilí americtí
morfinisté
a k:r
kainisté abejdou se velmi dobre bez nich. Vypáleným
zavíracím
špendlíkem
natrhují
si žíly na predlaktí,
a prevarený
roztok kokainu
vsHikují
si prímo
00
krve sklenenÝm acním kapátkem ...

*

*
*

Jaroslav Maria, který rád lící hruzy lidské psycholo';ie, má ve svém románu»
Váhy a mec" scénu, kde
cil~ánka okrádá
svoji dceru nekolik minut pred její
popravou.
V Americe
je dosud na denním
parádku
verejné akrádání
tech, kterí jsau odsouzeni
k smrti
nevylécitelnou
chO'robau. A nedelají
tO' cikáni, nýbrž
lidé, kterí jsou zcela váženými cleny svých obcí, klubu
a církví. Nd>ot v Americe,
více než Kde jinde
ucí
praktická
obchadní
morálka,
že peníze nesmrdí.
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pane18.P(jroutko,

LondÝll,

gratuluji Vám a Prítomnosti k výbornému clán1w Procházkovu o reparacích v posle,dním císle. Meli by si ho precíst
všichni ti, u nichž náhle propukla "odborná« znalost tohoto
tak nesmírne komplikovaného problému.
S pozdravem
Jan MaiOryk.

Odpovedi gymnasistce.
Vážený pilJne redaktore!
Dovolte mi laskave, ahvch reagoval na dopis sl. Anky Krausové z min. C. "Prítomnosti«, jenž k tomu prímo nutí.
Tento dopis má dve partie: ta první, ve které ,slecna kolegyne se stanoviska Idealistické, katolické (ci jinak nábožensky
založené) dívky obhajuje nejmladší generaci tím, že horce
žaluje na generaci starší, jest kapitolou samou pro· sebe. Nevím, jsou-li všichni ti, za které pisatelka mluví, tého'ž názoru o p,redchQzí generaci jako ona; nevím, vidí-li se jako
výs,lednice destruktivních a zhoubnýCh vlivu predchozí generace; nevím, prokHnají-Ui H všichni stejne, hf<Jzí-iJise jí a kl'adou-Ii ji do protikladu s lidmi cistými a dohrými, kterí chtej!
"vážit si duše, toužit a budoN'at království boží v Lidském
srdcÍ«. Jest i otázk'a., brali-I i ti starší svým mladším Boha a
jSQu-li pouze jejich neštestím a zlem; je-li treba vytvoriti mezi
obema temito generacemi "ohromný prelom«; jsou-Ii normy
starších beze sporne "shnilé a zpuchre!é«. - S,nad se najde
nekdo z tech starších, jenž svou generaci pred prísným soudcem, jakým je sl. kokgyne, obhájí.
Já chci reagovati na druhou partii dopisu. Nemel bych to
snad deJlat, ale prominte mi, pa'ne redaktMe, chci-li rozpálené
slecne, jako jeden z "demonstrujících" studentu vysvetlit na..~e
stanovisko. Píše se o t,Q1mdosti, tak že sl. kolegyne by mela
býti !lépe informována a nepsat frází, jež kricí naivností a
nepochopením celé veci. SL kolegyne se ptá, nestydí-li se
studenti tak:hile špinit(!) vedu. A ríká: "Vy, kterí máte Lít pm
vedu, kterou jste si prece dobrovolne vybrali, vy jdete do
ulic, perete se a dáváte se obdiN'ovat temi starými, 'kterí Vám
jinak vubec nerozumejí a kroutí nad Vámi hlavou, ale najednou z Vás mají ra,dost, protože se umíte rvát. Což nechápete,
že Vás veda k necemu zavazuje?«
Tak takovéhle neho'ráznosti píšete, s,lecno, k zakoncení Vaší
horké obžaloby, takovým tónem chcete snižovat veCi, kterým
nerozumíte? Nebudu Vašim výrobkum kroutit krkem, ani je
vyvracet, protože je to príliš Uehké. Ale divím se, jak jest
možno takhle psát; jak jest možno psát takovým z.pusobem
o otázkách, týkajících se ce'lého našeho kulturního života. Dustojnese
'domáhat svých práv (Buh ví, kde jste vzala to
rvaní a praní), ,ríci své sflovo ,pro z,lep§ení existence, snažit
se uspíšit vyrešení celé té komp'lexní otázky, nejen studijní,
ale, a to hlavne, postudijní, to jest špineni. vedy!! Stydte se,
studenti!
Vždyt jsme nedela[j divadl1o, když jsme šli do ulic, to nebyl žádný hec, to nebylo rvaní, to bylo neco jiného. Mne samého lSe .to prímo netýkalO/, mohl jsem zustat doma, nejsem
medik ani technik (ale fil101S0f),ale še[ jsem jako všichni. Ne
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pro nejakou nekrestanskou nenávist k bližním (cizincúm), ani
ne pro politiku. Sel jsem tam, ponevadž jsem chápal oprávnenost všech tech požadavku. A v podobných prípadech existuje u lidí stejných záj;mu, u tech lidí, ,o kterých nelze ríci
tak povšechne, že na sebe j·dou,s nenávistí, místo aby se druh
druha mi[ovali, že se nedovedou uskrovnit ve prospech druhých, neco, cemu se ríká s o IIi dar i t a, jež jest projevem
práve toho, co nám odpíráte: manifestací soudržnosti a po~
rozumení. Žádná nenávist, ale obrana svých zájmu; žádné
rvacky .pro radost starým, ale upozornení na neodk!ladné
nutnosti.
Tedy rozmyslete si vše lépe, slecno kolegyne. Není možno
psát bez rozvahy o otázkách, které vyžadují více vedomostí,
zkušeností a informovanosti. Mladistvý zápal a zoufalské rozhorcování nestací, slecno, k tomu, aby se mohlo z nekolika
bujných a patetických frází udelat stejne tolik pravdivých a
nezvratných norem. A nakonec Vám radím, prectete si v 49.
císle Prítomnosti výtecný clánek P. Dra. Becky, jenž Vás
snad poucí, že studentské požadavky nebyly šaško·váním, ale
nejaký smys,l mely.
Vám, velevážený pane redaktore, 11111obokrátedekuji, prosím Vás o prominutí. že se mé psaní tak protáhlo, a s projevem úcty zustávám
AI. KruŠina.
posluchac filosofie.
V Prostejovc,

dne 16. XII. 1929.

*
Ctená redakce!
V 49. císIe Prítomnosti je otišten dopis Anky Krausové, stud.
gymnasia, k nemuž si dovoluji zaujmouti st-ano-vísko.
Slecna Krausová chce jménem generace, narozené po r.
i91O, uderiti »bleskem do hlav generace minulé«. Mám vážné
obavy, že nemá legitimace k metání blesku. Kdo zná jen ponekud naše stredoškoláky, ten ví, že v 99% mají myšlenky
podstatne jiné, než Anka Krausová, která se dostává k jakémusi ideálnímu krestanskému socialismu.
Práve tak, jako komár Papataci nemuže mluviti za všechny komáry, ponevadž techto je milionkráte více, nemuže
slecna Krausová mluviti za dnešní mládež, která v pravde je
materialistická, a to více, mnohem více, nežli si slecna Krausová predstavuje. Více, než;[i je žádoucno starým ,pánum, kterým ríká, že vzali mladé generaci Boha, ackoli to snad tak
zlé není.
To tedy nutno napros't& poprít, ježto v dnešní mládeži, která
je ovšem patrne exklusivní Ance Krausové cizí, je pflsobením
skautingu a YMCY již dosti pravého náboženství.
Kdyby všichni mladí lidé byli jako pisatelka, znamenalo by
to ~onec národa. Vidíme, že doba nás nutí rvát, bo-jovat, bít
se se životem, jenž se nám však musí zdáti krásným, a nikoli »kalnými víry«. Musíme nauciti mladé lidi míti radost ze
živo-ta, a nikoli »žíti ve dvou svetech«.
Domnívám se, že lidé, po roce 1910 narození jsou ješ-te
príliš mladí, príliš h1oupoucCí, že jim skorápka sedí ješte príliš
na zadecku. Já jsem prekrocil o nemnoho tu hranici, kterou
slecna táhne mezi mladými a starými, patrne proto, že toho
roku spatrila svetilo tohoto shnilého a spuchrelého sveta. Jsem
tedy starý, ackoli se pokládám za tak mladého, že se neopovažuji házeti po nekom blesky.
Nejlepším dukazem stavu slecny Krausové je její n.ázor n.a
politiku. Vytýká studentstvu demonstrace - a prirozene dává
vin).! socialismm. Prece to byli práve sociaHsíictí studenti,
kterí se vší vehemencí bojovali proti tomu, co se stalo. A je
vinna práve naprostá neinformo-vanost, nechci ríci prímo ome.
zenost demonstrnjících, že lovili mezi' mládeží ti, kterí byli
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prícinou této hanby v ceských studentských dejinách, totiž
nárooní demokraté a jejich bratránci z Ligy,
Studentstvo se naopak musí probudit, politicky se rozdelat,
uvedomit, ježto jen ponekud inteligentní clovek nemuže uposlechnouti žvanení o obtížných cizincích a precpaných posluchárnách, když den na to se zvou )}bratri S~ované« v neomezeném poctu na universitu. Tedy biud jsou posluchárny p'recpány, a pak se zavede docasný numerus c1ausus pm všechny, i pro republiku vyjídající emigrantské Rusy, když již
není jiného východiska - anebo se verejne prihlásíme k al1jtisemitské -a fašistické zásade, kterou proklamoval 11. t. m.
v Národe spolek mediku, že totiž Slované jsou v ne-omezeném
poctu vítáni, kdežto »živly 'neslovanské a protistátnÍ« budou
podrobeny numeru cIausu. Tedy konecne je jasno. Ne nedostatek /poslucháren, ne snaha ~lepšiti bídnou sociální situaci studentstva ale touha vyrovnati se komi1itónum
z Vídne, Berlína a neimecké university, kterí se aspon nestydl
za to, co chtejí, vedla naše integrální nacionalisty. Ostatne
konec boje je patrný. Otrikolorovaní pánové (trikolory prece
tak sluší) cekají, až se jim pan ministr lomluví za :to, že, byli
biti, když bez dovolení a pres zákaz policie demonstrovali na
nejživejší tepne mesta. Trikolory, jež ve velkém by~y zakoupeny u fy Wolf a Schleim (prý se slevou), 'zvolna blednou a pan ministr se neomlouvá, a patrne ani neomluví.
Zde snad slecna Krausová vidí, že dnešní mládeži schází
práve politické uvedomení, a že ríká-li o mladých IPánech lila
ulici, že jsou to socialisté, tedy se nelze diviti, že pri uformovanosti a zásluhou naší nejmladší mládeže, jejímž dukazem
je bleskometná Anna Krausová, veCi dospely tam, kam do~
spely. Nelze odcházeti zhnusen ze života v 18 letech - ale
je tam nutno naopak Ipricházeti uvedomen, s radostí, nadejí
a chutí.

*

lve.

Karel

Ballenberger.

Dovolte mi laskave, pane redaktore, abych mohl zde vyslovit SVUjobdiv sl. A. Krausové nad jejím nadšením a odvahou, se kterými napsala své kredo a obžalobu starší generace.
Dobrou vlastnost odpurcovu spravedlive ocenit, to nás ucila
ta generace sl. Krausovou prokletá, a jiste nekterý z tech )}starých pedagogu« prevezme prímou její obhajobu proti )}mladým pedagogum".
Jsem také student, ale narozen)' malicko pred r. 1910 a
verte, sl. kolegyne, jsem proto štasten, ponevadž se nemusím
pocítat mezi ty, za než bez poverení mluvfte. V tom jste také
porádne odvážná. Vypovedela jste boj staré generaci, a verím,
že jeden z vás zvítezí.
Vy to však nebudete, dokud vaše snahy budou honbou za
illusí.
Ta slova )}stoprocentní idealista« zllstanou pouhými
slovy. VVrím vaší prímé p'ovaze a ocekávám, že pravdu vernou
reknete, až treba iIIusi o )}smyslu pro nadskutecnost« uciníte
prístupnejší, životnejší než je dosud. Ale dríve než se pustíte
do rešení tohoto problému, o který se zbytecne pokoušel tak
mnohý a znamenitý myslitel, osvojte si treba jen malicka z
porozumení pro skutecnost, ve které žijete a dožijete. Nechtejte ješte nikoho ucit )}milovat život krásný a dobrý", když jste
dosud nevymenila »zpuchrelé a shnilé normy,( za nové. Z takového materiálu, jako je stoprocentní idealismus, illusionism~ls
a smysl. pro nadskutecnost, nevytvoríte však ani jediného clo~·eka, který by v živote dovedl chyby starých odstranovat.
J sem skutecne velice zvedav, jak asi budou vypadat ti mladí
lidé, které naucíte pocile neznámého receptu )}žít strídave ve
dvou svetech: ve skute~ném a nadskutecném«. Zatím jsou mnozí, kterí nedovedou žít slušn(( ani v jediném, v tomto svete.

;'<evím PIOC naz~;váte realitu hnusem a politiku blátem, ale vím,
že jeden fanatik, ponevadž to kdesi slyšel, úžasne hanil Batovy
boty, ac jen »batovky« nosil. Snad Vašemu 'Volání nekdo vyhoví
a hude žít sv§m illusím. ale verte, že IlIpet jiní budou nejen
žít, ale i pracovat pro prakticky
možnejší ideál: pro politiku
poctivou a' rozumnou. A ve staré generaci máme také vzoryf
S tímto programovým
bodem vystací každý jiste lépe, než-li
vy se svým hradem illusí. Nenávidíte život, založený na zásadách staré generace. 0, jak hrozné jest pro vás asi pomyšlení,
že budete životem »prece stržena do jeho kalných víru«, pri
domnení, že v nem není ani jednoho dobrého, proto pevného
a nezpuchrelého bodu. Jste skutecne na nejlejší ceste vstrcit
hlavu do smycky z názorLl nekterého
»starého pedagoga"
a
provokativne se povcsit pod prapor praktického
a strízlivého
myšlení. Zaprení a hledání boha ponechávám
"Lid. Jish"tm«.
Jl[-Gn.

*
Velectcná

slecno,

cetl jsem Váš clánek v 49 cís. Prítomnosti;
sím, abych k tomu neco poznamenal.

dovolte

mi, pro-

V celku bych souhlasil s první cástí Vašeho clánku. jakn
'ouhlasím se vším, co muže cloveka povznésti. Váš idealismus
musí být vSkutku velký a cistý a nedá se proti nemu nic namítati, má-li b§ti dosaženo toho, co byste si tak vroucne práh:
aby ta nejmladší generace byla lepší, ideálnejší,
aby se zbaúla toho materialismu
(pokud je ovšem nerozumný),
proti
kterému ji voláte do boje; aby jí byly ponechány ty sny i ideály,
<,by se jí proste nebralo to, na co má mládí konec konct, to
nejsvetejší právo.
Ti z tech mladých,
kterí byli zasaženi válkou, byli pripra\'eni práve o tato práva mládi; nestavte je, prosím, pod svoje
prapory: ti už na nic neverí; a nemejte jim to za zlé, že jsou
naplneni záštím a odporem proti všemu, že jim není nic svaté:
to je prost§ a prirozený dusledek války (prectete si Almanach
Hradcanských kolejáku).
Snad si reknete, ze to sem nepatri;
tím Vás pouze upozoriíuji
na to, že to Vaše horování po idl'21ismu zustane ještc moc dlouho nesplneno. ~ebot jak mohou
ti, kterí válkou byli pripraveni
o ideály a videli jen holou a
hroznou skutecnost, vésti mládež (mnozí z nich se stali a st,:lOU pedagogy)
k idealismu, kterého vubec nepozn11i?
Mimo diskussi nechávám, milá slecno, Vaše slova o Bohu.
Ne snad proto, že bych mel obavu, že bych 5e mohl nemile
dotknouti Vašeho náb~ženského
presvedcení
<príliš si vážím
nábož. presvedcení
kaÚlého cloveka) ale proto, ježto myslím,
že nábož. presvedcení
má b§ti hlub oko (a tím pevneji ('hete-li) skryto v srdci, než aby se s ním chodilo na trh; nemyslíte, slecno, že zaujatý clovek by mohl mit o V{IS mínení,
že jste seržantkou
Armády
Spásy?
A ješte poznámku o demonstrujících
studentech:
mám dojem, že nejste dobre informována,
když napadáte
a vinf1e
7. toho,
že se nedovedou
uskrovnit
ve
socialistické studenty
prospech druhých, že místo toho, aby druh druha milovali,
jsou naplneni nenávistí.
neknu
to tak abyste pochopila:
ti,
kdož jsou naplneni nenávistí, ti, kdož se nedovedou uskrovnit
(užívám Vašich slov) atd., to nejsou socialistictí
studenti, nýbrž naopak: jsou to studenti národne-demokratictí
a fašistictí.
Stanovisko nás, l. j. social. studentu bylo jasne vyjádreno
v prohlášení Sdruž. soc. dem. studentstva
(to jste si zajis~é
opomenula precísti):
»Odmítáme numerus c1ausus, odsuzujeme
stranicko politické zneužívání
studentstva,
naproti
tomu domáháme se urychleného vybavení a vybudování vysokých škol«
To vše cestou par1amentární,
ne porád{lním štvanic na Vác1.
námcstí.

Soudím z konce Vašeho clánku, že jste se bud zmýlila vadrese, nebo, že jste nemela príležitost se social. studentem o techto
otázkách mluvit.
A pokud se týká té politiky, pred kterou tak zrazujete ka.'idého, jako by tato dclala z dobrých, lidí špatné, chci Vám ríci
jen tolik: kdo je vubec poctivým clovekem, z toho ani politik:l
neudelá nepoctivce;
ten je poctiv.ý i v politice.
Praha,

prosinec

1929.
Edvard Plachetka,
H radcanská kolej IRo.

YMCA jako nástroj buržoasie.
Pane

uciteli

Pekúku,

na Vaše clánky odpovcdel
za nás mnohé nekolika
lllálo
rádky dr. Fuchs a soukromc jstc dostal také nekolikarádkové
blahoprání ke své nové orientaci ke kultmotvornému
materialismu. Ale prece jen a práve proto jste si neodpustil
kritiku
sdružení
YMCA. Vitc Vy vLlbec a s Vámi mnozí lidé, že
YMCA není u nás vedena Americany,
ale ceskými lidmi' Že
10 není americká
organisace, ale organisace svetová, rozšírená
stejne v Nemecku jako v Holandsku, Dánsku, Finsku Francii'
Co vy a lidé Vašeho druhu víle o YMCE? Profesori Hromádk,1.
Rádi, Kozák, Žilka, Cher, Macek, inž. Ženatý a vetšina evangelíku a lidé bez vyznání,
kterí s Ymkou a Akademick"u
Ymkou spolupracují,
jsou Vámi verejnt obvincni ze »zneu"ívání krestanské
ideje k hmotarsk§m
cíILlm«. Ale, milý pane
uciteli, na t a k o v é kritiky jsme už jaksi zvyklí: jednou jsme
židovsko-zednárskou
organisací,
po druhé protesta11lsko-klerikální, po tretí nástrojem
buržoaeie
k potírání
trídního boje.
Nemužeme
Vám než znovu blahopráti,
zarazujete-li
se mezi
nejreakcnejší
(at krajne pravé, at krajnc levé) naše kritik:.,.
Jen zmuži1e dál'
Ing. Jos. Teindl.

O.. umení
Pane

t'ecnickélll.

redaktore,

prof. Pech navázal v posledním císle na clánek Kocounkuv
o úpadku recitacního
umení. Chtel bych se 'p,ripojiti k nim a
poukázati Ina to, že ntúen mizí umení recitovat,
ale soucasne
s ním mizí ~ umení recnické vllbec z našeho verejného života.
Zvlášte v politickém živote je úpadek veliký. Ve své -minulosti
politické nemeli jsme snad nikdy tak málo schopnýCh recníku
jako dnes, na ,pocátku své samostatnosti.
Parlamentní
tribuna,
která byla kdysi vzorem recnické pohotovosti a vybroušenosti,
nemuže dnes nadchnouti
po této stránce nikoho.
Zvlášte smutným faktem je, že schopnost
verejne mluviti
mizí LI inteligence. To souvisí asi také s celou tou krisí inte.
Iigence v politice.
I tu škola by mela zasáhnout.
Ucit žáky
mluvit. Inteligence,
která mlcí, je špatná inteligence
a rekl
bych, že inteligence, která se neucí ia nenaucila mluvit, nevyplnila svého poslání a ne~ná dostatecnéhO' všeobecného
vzdelání.
A když je to tak, potom je samozrejmé,
že verejný život
ovládají demagogové
a kde který mluvka delá verejné mínení. Myslím, že to je chyba nás inteligence,
když nevenujeme dost péce této duležité veci. Nikde neplatí více než v politice, a práve v demokratické
politice, ono staré právnické
pravidlo: Gui tacet consentire
videtur. A máme potom právo
ste7-ovat si na ten dnešní verejný a politický život?
S úctou
Dr.

V ](rlll11eríži, dne

22. prosinec

Karel

Mejs17((r.

1929.
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PNtomnost..,

Numerus clausus.
v
Ctený

pane

Praze,

14. prosince

1929.

redaktore,

zahájil jste v posledním císle Prítomnosti,
uverejnením
clánku 'P. Dr. Becky, diskusi () nu m e r u c I a u s u. Chci prispeti tímto:
Naše verejnost byla studentskými
bouremi durazne upozorškolách studuje príliš mnoho lidí.
nena na tO', že na vysokých
A když se a veci pocalo uvažovat, dospelo se skoro všeobecne k názoru, že mnoha studentu jde na universitu
nebo na
techniku, trebaže se l11a to nehodí. Címž se stane, že velký
pocet doktoru ceká má,lo míst. Pan Dalibor Kvíz žehrá na
príliš výhodné sociální instituce a jinak radí omezení poctu.
Pan Dr. Becka shledává, že by to byl prostredek
nedemokratický a doporucuje
zavedení prísných prijímacích
zkoušek na
stredních
školách a nezrizování
paralelek;
tím posunuje numerus clausus mezi pátou trídu obecné šk0'ly ,a mezi primu.
1

Ríká, že pro všechny budoucí lékare, právníky a profesory
není dost míst. To jest pravda. Ne
ale pravda, že by bylo
práve jen tolik schopných k vysokoškolskému
studiu, kolik jest
míst. Veliký pocet nedokazuje
sám o sobe menší prumerné
schopnosti, dovede-li i "konjunkturální
student«, jen tak mimochodem studující, vykonati úspešne predepsané
Zkoušky. Kdyby bylo vysokoškolské
studium tak vrcholným
zamestnáním,
že by byli s ne jen nejschopnejší,
regulovalo by si. prec pocet
samo. Když ale i ti prumerne nadaní mohou se nauciti predepsanému pensu a stanou se dobrými úredníky a profesory aj.,
mužeme se dívati na problém nedostatku zajištených
míst také
tak, že se na ne trese príliš mnoha ,tech nejnadanejších
a nejzdatnejších,
na než možná
ceká úkol neurcitejší
a nesnadnejší.
Nadbytek
lidí ucených není nadbytkem
inteligence, t. i. lidí
samostatne
myslících a tvorících. K tomu ,dojdeme pozorováním novin, literatury,
politiky a hlavne národního
hospodárství, prumyslu a ODchodu. V krisi jest dogma o inteligenci lidí
scholasticky
vzdelaných.
Ostatne potreba lékaru, právníku, techniki'I a vedcu není žádnou konstantní
velicinou.
J e s t v prí m é z á v i s I () s t i
na
b a h {)byt u o byv a tel s t v a. A tvorení blahobytu
a vubec hodnot hospodárských
jest .omezeno jedine hranicí
tvurcí schopnosti
subjektu.

i

Zde není presného
ohranicení
ani' predem
urcené
cesty.
Umet lépe a lacineji vyrobit, rychleji dopravit, výhodneji prodat. Tady jest také treba inteligence.
A práve tady.
Jenomže na obchod a prumysl kouká" s patra každý kantor,
zabezpecený
pravidelnou
gáží a" jistou pensí. Pro ceského studenta to nic není ze dvou dLlvodu. Predne a hlavne pwto, že
svým silám a. schopnostem
dosti neverí. Nebot nikde není
psáno, kam až to musí dotáhnout,
a za každým rohem cíhá
nan risiko neúspechu.
A za druhé. Podnikatel
jest prec vyssavac delníku a ochodník jest lichvár. Nehodí se to za ideál
a jest lepší sedet v úrade a zachovat si svou "sociální spravedlivoSlk Pustit se do výroby statku znamená jim zradit ideu
spravedlivé
distribuce. A naše strední škola toleruje, ba podporuje úplný primitivismus
hospodárského
myšlenÍ. Výsledky
cehož se jasne ukázaly ve statisltice Jirího liejdy, uverejnované pred 2 roky v Prítomnosti.
Náš prumysl
dle ní paU!
v mnohých oborech až z 80 i 90% Nemcum, jen v málokterých z 50,% nelY0' méne.
Mladým lidem schází vule a odvaha probít se na vlastní
pest. Jest treba více výchovy
k selfmademanství.
Americké
heslo "go and get« neshodne se dobre s naším skuhráním,
že
není pro "inteligenci«
již pripravených
dobre placených
mí-
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stecek. University
nejsou preplneny
z neodolatelné
touhy létyt0' obory
cit, ucit atd., nýbrž z p () hod I n o s t i. Protože
lidské cinnosti pri (až dosud) nepatrném
risiku požívají nejvetší vážnosti. Ze studovat není lehká práce? Ovšem, že není.
Ale jest lámat kámen nebo kopat uhlí lehká práce? Universitní
studium i dolování uhlí jest práce š a b I a n o v i t á.
Náš parlament
bude se zabývat
hospodárskými
problémy.
A pri každém sociálním i jiném zákone narazí na nedostatek
úhrady. Není penez. Jest bytová nouze a prebytek stavebních
inženýru.
Zde
j s o umí
s t a, a len
e ní pen e z. Naše
zdravotnictví
není ješte tak na VÝši, aby se již nedalo více
udelat, ale není penez. Potrebujeme
silnice, vodovodY, dráhy,
potrebujeme
tolik vecí, že kdybychom
meli na všechno pcní7,e,
byl by dávno universitánu
a techniku nedostatek.
Jest tedy treba starat se o zvýšení
národního
boHats,tví.
A to jest cesta tak nesnadná a tak málo vyjetá, že jest dustojna tech nejschopnejších
a nejodvážnejších,
kterí jsou na
univerSitách
prebytecní.
K tomu jest treba zmeny výchovy
školské i mimoškolské,
aby až dosud proscribovaná
zamestnání, obchod, prumysl a doprava,
byla pokládána
za cíl dustojný a aby pos,toupila do popredí usilovných
snah našich
mladých lidí. G o a n d g e 1.
V hluooké

úcte
Leo Schulz.

N O V É K N I H Y.
Mír jako mezinárodní problém. V nakladatelství
~Or'bls«.
Praha XII. vyšlo z pera Dra Josefa Rudinského
ve slovenské
reci dílo "Mier ako problém medzinárodný
a Spolecnost Národov«. Jak z titulu je zrejmo, zvolil si autor za predmet studia otázku nanejvýš
aktuální a duležito,t1'. V prvé cásti své
práce zkoumá autor, jak byl mezinárodní
mír organisován
v jednotlivých
obdobích
uplynulých
pred sveto ou válkou.
V druhé cásti sleduje autor práci Spolecnosti Národu, kriticky
tuto mírovou
organisaci
rozebírá
a porovnává
její systém
s mezinárodní
soustavou
platnou pred mírovými smlouvami,
jako doklad uvádí dosavadní výsledky cinnosti ženevské instituce. V tretí cásti konecne uvažuje o potrebných
reformách.
Dokazuje, že duležitejší
jsou reformy v jednotlivých
státech
ve forme demokracie.
Masarykovo:
"Ježíš, ne Caesar« je podmínkou i mezinárodního
míru. V této souvislosti analysuje Dr.
Rudinský
známé revisionistické
hnutí madarské.
Kniha obsahuje dve prílohy. Prvá je francouzský
text Úmluvy Spolecnosti Národu a druhá je zajímavým
a dosud neznámým dokumentem z XV. století o spojenecké smlouve franko-ceské. Spisovatel našel tento dokument v rukopisném
oddelení parížské
Národní knihovny. Cena Kc 40'-.
I<. M. Capek-Chod:
Rešany.
Nákladem
fr.
Borového
v Praze. Stran 252 brož. za Kc 28'-, váz. Kc 48'-.
Rešany jsou pokracováním
Viléma Rozkoce. Neustálené a
roztekané
pražské umelecké kvítko se vrací po svetové válce
z francouzských
bojišt a divnou hrou osudu se dostává do
Rešan, které v jeho pred válecném živote hrály tak významnou, byt ne práve dobrou úlohu. Vnitrne upevnený Rozkoc
nachází
v malomeštáckém
prostredí
po jistých oklikách a
zacházkách
prece jen sama sebe a v Rešanech
dospeje
k umeleckému
dílu, které sám mistr Klouda s nadšením pochválí a uzná za ne, že kdysi opovržený
Rozkoc je prece jen
hoden, aby se stal jeho asistentem.
Oba romány, Vilém Rozkoc i strucnejší
Rešany patrí beze sporu k nejlepším vJtvorum spisovatele,
o nemž Arne Novák napsal, že to byl naturalista s nohama v bláte a ocima ve hvezdách.

