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Jalr stavÍlne.
JSOU verejné a náradní bal~sti, na které se stune,
aniž se jim dast úcinne bráníme. Hladají uvnitr, kazí
a ochramují celý arganism, neví se však, cO' s nimi. Je
potrebí rádne se na neduh podívat, zla zjistit, pajmenovat - a dát se skutecne dO'neha tam, kde je ta treba.
Naše stavebnictví, nemyslím tím jen stavitelství, ale
všechen akruh jehO', je také necím, cO' stune skrz na
skrz. Prataže vše porád jen spechá, aby se stavela a
stavela, není verejnasti znám pravý zdravatní stav.
Je velmi chatrný. Naše stavebnictví stune hned na víc
nemocí, nekteré známe, a jiných nechce se mluvit.
Nekteré jsau dedicné, jiné dacasn'é, z nauze, nekteré
z marální špatnasti, kanecne i z nevzdelanasti a hlauposti. A pratO'že stavebnictví není jen záležita~t jedné
živnosti, ale prímO' náradní zá'ležitastí, je veru už treba
se temitO' nemacemi jednatJIive zabývat.

I. Když

paní

Ženatá

prednáší

...

Veru kapitaly a nemacech a nerestech našehO' stavebnictví nelze lépe zapacíti, nežli lícením, jak apoštolská
práce, která chce zlepšit nejak naše bydlení a naše slavné stavitelství, je prijímána.
lnž. Berty Ženatý, jemuž verejný ceský živat me~ by
být, protaže je mu, mnaha a mnaha zavázán za ta, ž~
tak neúnavne prapaguje zlepšení a rozum v domácnastI
a v byte, jak je byl v Americe
poznal, prednášel nedávnO' v S i a, spolku ceskaslavenských inženýru a architektu, - za velké pazornasti - a svých
zkušenastech v Americe. Nyní byla pozvána jehO' chat
do tétO' nejstarší a nejvetší technické korparace, aby
promluvila a zarízení radinnéha damku, který si ve
ZIJne, u Bati, »pa americku« postavili. Nebudu zde apapan Ženatý zastává
kavati, cO' tak aptimisticky-rozumne
a co, prednášen0
tak sympatickau
haspodyní,
jakou pred
paní plány
Zenatá damu,
na padiu
byla, znavu
každého, kdO' bydlí - a bydle trpí -, presvedcuje a
získává. Slyšela se už tolikrát a prednastech tahNého
americkéhO' damu, a pasunavacích aknech a dverích,
o 'zarízení - zcela malé - kuchyne, a topení vzduchem, a abývacím pakaji, kde se jen bydlí, a dvau i
trech(!) lužnicích, které má každý, i zcela malý damek
a kde se jen spí, a lázni, která je vedle lažnice (prasím
hned vedle), a skríních ve zdi atd. atd. Prece však znovu rÝpnau dO' našehO' verejnéhO' a soukraméha mínení.
když je sllyšíme lícit a když se nám pripamenau i takavé
veselé detaily. ku pr., že popel ze sparáku a kuchynské
zbytky padají v takavém ,americkém damku otvorem
pod sparákem prímO' dO'skllepa I To všecka se pasiouchá
jakO' pohádka v zemi, která nemela nadání na tyto samozrelimO'sti prijít. Amerika, kalonisavaná
ze staré
EvrO'py, stává se tu zase v mnahém ucitelem EvrO'pe.
Zaslaužila by veru zvlášt výkladu, kudy k tétO' razumnosti a prirazenasti bydlení daspela. Všecka to americké asvetluje, cO' je u nás nepraktické, nerazumné, neprirazené, neradastné: Dum, jak pa jehO' plánech pasluchace pravádela paní Ženatá, je v Americe zcela nar-
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mální, není žádným divem techniky XX. staletí a žádným umeleckým divem; ale na ceskaslavenskou duši
pusabí jakO' pohádka, jakO' zjevení. Americký dum a damácnast, ta je ta, cehO' je prO' živat treba. Není ta ani
»Kanstrukce', ani Saustava, ani Umení, ani Racianal!i-.
sace, ede necO', cO' je prirazené, praktické, levné, pahadlné a veselé. Nechci tím ríci, že je ta již vrchol
všehO'. Bydlení mahla by být ješte mnahem víc, my však
nemáme - v prumeru - ani tatO'.
Zde však chci lícit, jak tatO' vše, cO' jinde už dávnO' je,
pusabí na ceskau duši a pusabila na posluchace prednášky, kterých byro mnaha a mnaha, inženýru, techniku všech abO'ru, a avšem i žen, zvedavých a napjatých. Prednáška mela být tatiž úvadem k debate a k dO'tazum a tak, jak se razvinu1a, asvetlila zcela vše, cO' je
nesnadnéhO' a nemažnéha v našich stavebnících a stavitelkh, v tech, kterým se byty stavejí i v tech, kterí je
prO' any stavejí.
Pa zájmu, který americký dum a jehO' aptimismus
vzbuzuje, a který byl patrný i pri celém výkladu prednášející, byla divna, že první recník, který k debate se
prihLásil, a tamta americkém damku vubec nemluvil!
Dáma, která první po paní Ženaté mluví, opravdu vubec nemluví a americkém dame, a a tom, je-li cO' na
nem prO' nás užitecnéhO'. Mluví jakO' príslušnice navé
mladé církve, která avšem Ameriku dávnO' prekanala.
Mluví o damácnosti, založené na jakémsi - nábaženství. Slyšíte stále jen slava: arganisace, racianalisace,
vedecký paclkJ1:ad,arganisace; a zase: racianalisace domácnasti jakO' racianelne arganisavané
pravazavny,
která vším musí smeravat k tamu, aby nejracianelneji
vyrábela svuj pradukt - cloveka. Zahrada kalem damu
není zelen, ale puda zemedelsky racionelne abrábeni
haspadyní a detmi, ta vše jen racionelne, úcelne, technicky. Paní Ženatá mluvila ovšem také a kreslech, které
má každý americký dum, a verande na slunci (kde se
tráví tak 6 mesícu racne), o zelen~'ch trávnících, o žacích strajcích, které nejsau jen technickau prací, ale ncdelní radostí atcu radin. Naše byty, domy a zahrady
tanuly a tanau dasud v hloupasti, které byl živat obetaván. Ted je tu církev racianalisace, industrialisace
arganisace, která jiste má mnoha dabréha úmyslu, ale
která nemluví skaro ani a živate; chce jaksi, aby živat
zase necemu »vyššímu« byl abetaván.
Druhý recník: muž mladé generace, zajisté že inženýr. sympatick)', zrejme prející si býti razumneji a
pekne živ. Ríká: Všecko ta zarízení americké domácnasti je velmi pekné. Chtel si všelicas také porídit.
Treba strojky prO' kuchyni, pracku, vyssavac prachu.
Ale' každý z nich stojí 2, 3, 4 tisíce! Jak mužeme, ríká,
mít dabre zarízenou damácnast, když naše abchady a
naše továrny nejsau na ta zarízeny a cO' vyrábejí, je cenou nedostupné?
Tretí recník: Dustajný pán, patrne tavárník, praví:
Naše abchody by rády pradávaly dabré výrabky, tavárny by je rády vyrábely, ale ceský kupec a ceská IlOspadyne kupují nikali dabré, kvalitní, ale jen a jen nej817
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lacinejší. Dobré, ale dražší v)'robkYi nemají ve velkém
množství odbytu a zt!stáva jí tedy o\'šem drahé!
Ctvrtý recník: znám)' represent.ant. jednoho z nejvetších našich prLlmyslových závodL!: Ano, je pravda.
náš ceský clovek nechce kvalitu. a'le láci. N ejvetš~mi
úkoly našeho prLlmyslu nejsou ani uk otázky technické
a v)'robní, jako výchova dor~lácího trhu a ceského cloveka k uznání kvality.
Pátý recník: První recník, který konecne navazuje
na to, co lícila paní Lenatú. První stavitel, lder;' se konecne ozval v debate, kde me!1i mít predevším slovo
také stavitelé. Ale ovšem tento stavitel je - Cech-Ame·
rican, který pLlsobil po tricet let v Americe! Dovede t.edy mluvit k veci. Ríká: 1\ merická domácnost, americký
clLlm, ano, a1le télkov)' dllm sestává nejenom z cihel a
dreva, ale ku príkladu z kování oken, závesL!. kamen
. atd .... Chce tu v Praze stavet dLlm po americkém ZPLIsobu, ale zdejších záveslt, zámkt"t, nelze potrebovat!
Jsou ze špatného materiálu, primitivní. dají mnoho práce pri osazování. jsou nespolehlivé. A kamna, které se
tu dostanou, nejsou snad vubec stavena pro skutecné
vytápení; jsou chybná a nehospodirná. To, cc zde je
známo jako »americká kamna«. je v Americe již dávnu
prekonáno'
Šestý recník: Stavitel?
e. Opet obyvateL trpící
obyvatel. Vypravuje:
Tastehovall jsem se do nejmodernejšího, jiste draze staveného domu. na Vinohradech.
Máme tam ohromne a krásné schodište a také zarízení
bytu bylo by pekné, velká okna, krásná koupelna. ,\le
kuchyne! I Sporák je podle staré tradice v nejzadnejším
tmavém koute, kde- není svetla! V dome není ústrední
topení! Zatápíme denne ve ctyrech kamnech, predstavte
si to nošení uhlí ze sklepa a slast vynášení popele pri
peti patrech!
Sedmý recník. Byli-li první recníci všichni uprímne
pro pokrok, tento - sám inženýr - tlumocí zdravou
rovnováhu: Pokroky ciziny, to je ve'lmi pekná vec, hodí
se ovšem pro Ameriku, ne vždy p,ro nás. Co je z ciziny, musíme prijímat s rozvahou. Naše pomery nejsou
tak špatné. AnO', jsme daleko, daleko pred mnoha jinými národy. Také všecko to šetrení prací nesmí se
prehánet. Naše ženy-matky rády obetují se vší té namáhavé práci, varení, praní a dovedou být i tak štastny. Ceský clovek nespokojí se materielním porádkem.
on žije také duší.
Osmý recník: Sympatická dáma, m1'uvící za hospodyne: Naše domácnost a naše obydlí mají zapotrebí
velkého povznesení, zdokonalení života a hlavne ulehcení práci ceské ženy. Ceská žena, aniž si toho byla vedoma, obetovala se cel1ýmgeneracím a obetuje dosud síly
svoje pracem, které by mely bH v zájmu lidskosti ušetreny a zjednodušeny_
V práci našich žen mrháme
ohromným národním jmením sit a života. Naše rodiny
a naše domácnosti je treba již v národním zájmu pozvedat k rozumnejšímu, zdravejšímu a lepšímu bydlení
-- i proti jejich vLIli.
Devátý, poslední recník. A ani tentokrát žádn)' stavitel, opet jen obyvatel. Ale zaujatý zrejme pohodlím
americkým: Paní prednášející nám zde lícila tapení
vzduchem v celém domku. To by se mne líbilo. Nechci
vedet nic jiného, než není-li to drahé. CO' to asi stoií?
Kolik se denne protapí? Odpovecf tazatele mnoho l~euspokajuje. V dome Ženatých topí se totiž nejen uhlím.
ale..vším možným. (Ale i cifra by tazatele asi neuspokOJila, nebot cesk)"' clovek má t.o u nás laciné, protopí
81.8

mál'o. V pokojích se prece vLlbec netopí, prot.ože cesk)r
clovek, jak známo - žije jen v kuchyni. Kdežto American topí v celém dome a ovšem žije - v celém dome!
Tíln byla debata skoncena, nikdo nehlásil se již ke
slovu. Ku podivu, ceská duše stavitelská na to vše vtlbec nereagovala, k debate neprihtlásil se ani jeclin)' dom:í.cí odborník a stavitel. .\ americký domek má prece
tolik vecí stavitelskéhO' ducha jist.e dráždících, jako.
slabé zdi (ovšem s isolací vzduchovou!), nízkou konstrukci stropu, pasunovací okna, žádné ploty a - levnost, rychlost stavby atd. atd., na což na vše náš stavitelský duch by mel velmi reagovat. A nemluvit také
ani jednou odborník za ústrední topení, ac tam jiste
byli. Predsedající k tomu všemu konstatoval, uzavíraje
SChLlzi,že tak obsažná a pohnutá debata nebyla v inženýrském dome již po nekolik let slyšena a jednalo se
casto o prvoradých technick)'ch problémech .
Debata opravdu odrazila naši situaci víc, než co jiného! Mezi obyvatelstvem je ješte neco (blldme optimisty ') predsudkLI a nadšení pro obetayou práci ženinu:
pro drhnutí podlah a proti linoleu, proti pracím stroj LIm
a pro domácí. cpící tep!l) v kuchyni. kde bydlí cel'á rodina. Jsou tu však již obyvatelé. kterí by rádi rozumneji bydleli. Nejsou tu však dorrlY a hlavne dobré domy, kde se dá dobre bydlet. Obyvatelé by již wimi rádi
dobré zarízení, ale naše v~:'roba a náš obchod je budto
nedovede dodat. neho draho. Cesk)' clovek chce dobre
bydlet, ale chce kupovat jen laciné veci, treba špatné.
Ze všech tech ob:vvatelLt a zájemcL! o dobré bydlení jen
stavitelé nemají vubec zájem. aby domy byly lepší.
Ani jeden z nich nepromluvil. ~emají ani dost málo ctižádosti stavet domy lacino a dobre, považu jí za SVtlj
zájem, staví-li se vúbec draho. Obyvatelé, s(yšíme dobre, zacínají myslit na úspornost, prakticnost. nekterí
by obetovali už racionalisaci i sVLlj život. Ale slyšeli
jste už od stavitele opravdu nahlas slovo racionalisace,
úspora, prospech bydlících? Videli jste, že by se nekde
v takovém smyslu pracovalo? Ceské stavebnictví m:l
však vskutku nemocí více!
P. ] OIlák.
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Trídenní svátky vánocní
poskytly
]lanu dr. Kahánkovi,
redaktoru Poledního listu, príležitost k sestavení clánku, uad
jehož délkou asi ctenári tohoto casJPisu, zvyklí na malá, ale
tucná sousta, potrásali v údivu hlavou. Pokus pana Kahánka
je v první rade zajímavý tím, že podle této ukázky ani tri
dny nestací pohotovému novinári, aby zmohl bez násilí sl 0hový úkol. Ale i ve vecném ohledu je Kahánkl'tv clánek dosti
zajíll1a vý, abychom se jím zabÝvali. Tedy predne béreme
s povdekem na vcdomí, že sám pan Kahánck pliznává o tisku
pana Stríbrného, jejž z neznámých dl'tvodl't nazývá tiskerd
bulvárním, že je spíše povídavý než ryze zpravodajský,
a
prosíme jej predem, aby nám prominul, budeme-li se snad
túhoto svedectví, jež považujeme za cenné, casteji dovolávat.
Že pan Kahánek tuto okolnost vysvetluje nedostatkem penez
a tím. že noviny, jež delá, jsou laciné na úkor své kvality, je
vec, která nás již nezajímá vzhledem k hlasitému a neodbytnému drívejšímu ujištování, že tisk pana Stríbrného je nejpohotovejší, nejlepší, nejobsažnejší a td. V dalším tvrdí pan Kahá nek, že dokud noviny zllstanou obrazem života, neubránínH:

se al11 erotice v tisku, a chce tím patrne ríci, že tisk pana
Stríbrného je pouze verným obrazem života. Nuže, život ji.:
koneckoncu neco, co má i nejvetší chudák, a svedectví o nem
Illúže vydati každý. Pochybujeme
však, že by život kohokoliv z nás nebo trebas i život redaktoru
pana Stríbrného
vyhlížel tak, jak jc v techto casopisech lícen. Za takové Bohem
opuštené bytosti nepovažujeme
ani zmínené redaktory.
Nebot
komu z žijících se stalo, že pred jeho ocima ptácek šveholením
zachránil cest dívky a kdo mezi všemi smrtelníky
má takový
život, že by jím vyplnil i jen jednu jedinou stránku Poledního
listu? A necht se prihlásí clovek, jemuž by se vubec život
ua zemi jevil tak jak se mu nezbytne musí jevit v podání tohoto tisku. O to prece v podstate jde. Ze kdesi žije komár, jejž
nám pomocníci pana Stríbrného
predvádejí
v podobe
velbloudí, o tom rovnež nepochybuj~me,
ale žádáme, aby nám
byla predvádena
jen komárí skutecnost
a ne velbloudi fantasie. A pokud jde o onen sloupek kultury pro každého, na
nejž Polední list v poslední dobe opetovne s hrdostí poukazuje a jehož se dovolává i pan Kahánek, stací pouze zjistit,
kolik zpráv o opravdu kulturních událostech
se v nem denne
nalézá a kolik je mezi nimi zpráv a clánku, jež denní listy
otiskují nejmenším písmem v rubrice,
kde se oznamují
divadelní predstavení
a jiné osvetové
podniky. Nemluvíme
ani
o tom, kolika zbytecnými
osobními polemikami je tato rubrika vycpávána. Dr. Kahánek dále uvádí, že Polední list nemá
pravidelné referáty ze soudní síne a ukazuje prstem na listy,
jež podobné
referáty
mají i ve dnech,
kdy se soudní
lícení nekoná.
Na to lze jen odpovedet,
že vymyšlený
proces dvou panicek
pro urážku
na cti, vylícený
se
zrejmým humoristickým
úmyslem,
je daleko menším zlem
než vymyšlené
povídání o všelikých
zlocinech
a aférách,
jež nebylo sepsáno pro zasmání, ale pro citelné poškození nepríjemných osob. Pokracujíce
tak od jednoho argumentu k druhému, jimiž pan Kahánek chce ocistit svuj list, mohli bychom
je vyvracet s lehkostí, proti níž zdvižení husího brku je siláckým výkonem.
Ale nac to všechno?
Nevymizelo
ješte
z pameti, že pan Stríbrný
nedávno
odvolal žalobu na list,
jenž jeho tisk poctil výroky nijak lichotivými,
a pokud to nekomu z pameti vymizelo, jsme ochotni to casteji pripomínat.
Nebojujeme proti tisku pana Stríbrného
proto, že jej považujeme za tisk bulvární, ale proto, že jej považujeme
za to,
cím jest, zac jej považuje každý a cím bude i tehdy, bude-Ii
rozjímání pana Kahánka otiskovat
denne.
J. Miinzer.

Kolik dustojnosti,
kolik vážnosti by získal celý náš veremy
život, oc težší by bylo v nem postavení
remeslných
dryácníku, kterí by se svým revem sami vylucovali ze slušné spolecnosti, v níž se poctive mluví. Sociální demokracie
dala
nejen satisfakci senátoru Klofácovi za brutální odstranení s místa predsedy senátu óbcanskou koalicí, ale také príklad ostatním stranám. Lehký stín padl ovšem i na tuto událost vyloucením slovenské
strany ludové z funkcí místopredsednických.
Ale snad by tech krásných
zjevu bylo bývalo príliš mnoho
najednou a snad i v této veci se dockáme nápravy, ne v zájmu ludové strany, ale v zájmu c\:skoslovenského
par1amenta"
rismu, jenž by se nemel zastavovat
na polovicní ceste.
mz

Podivuhodná strana.
Kdybychom
meli v lásce laciné vtipy, rekli bychom, že nejnovejší spojenectví
mons. Hlinky s Ligou pana Stríbrného,
již
hlas lidu nazval Ligou Sejdrem, nes€ již ovoce. Nebot v poslední dobe dopadá šejdrem všechno, ceho se ludová strana
jen dotkne. Po prohrané
pri proti Tukovi prišlo vystoupení
ludové strany z vlády, jež prípadne nelze oznaciti jen proto,
že slovo
vystoupiti
nemá
trpného
rodu,
po vy:;toupem
z vlády prišly financní obtíže Slováka a v souvislosti s nimi
prichází nyní spor s Tukovým obhájcem, jenž, jak se ukazuj{"
hájil Tuku stejne z duvodu profesionálních
jako z presvedcení,
a soude, že hoden jest delník mzdy své, požaduje nyr,í príslušnou cástku z onech 200.000, jež svého casu složil jako
kauci za Tukova
spoluobžalovaného
Macha. Ludová
strana
techto 200.000 potrebuje
pro Slováka a nemuže se k nim dostati bez prispení Tukova obhájce dr. Otlyka, jenž tuto cástku zase nechce u soudu vyzvednout,
dokud mu z ní nebude
zajišteno palmare. Znamenalo by žádati od nás nadlidské premáhání sebe, kdybychom
se meli, prihlížejíce
tomuto divadlu,
ubrániti škodolibosti.
Vždyt celá vec vypadá tak, jak,~ by ji
osud sám nastrojil jen proto, aby potvrdil naše dávné tvrzení,
že všecko, co se v ludové strane deje, je charakterisováno
prímo nepochopitelnou
zmateností
a jakousi krivostí, jež n'iprosto vylucujé možnost, že by se v pondelí dalo ríci, co tato
strana uciní v úterý. Spory se vyskytují ovšem v každé strane, ale jestliže se rozpory
stanou jedinou vecí, s níž v nekteré strane lze pocítat, a nenormální
zjevy jedinou její normálností,
pak sbohem rozume, soudnosti
a úvahy. Pak lze
jen prihlížet, divit se a cekat, jak dlouho to ješte potrvá.
mz

Zbytecný
Tak prece to jde jinak.
Otázka politických
metod je u nás pretrásána
ustavicne
a
v debatách o nich není nouze o ušlechtilost a slušnost. V praksi však se setkáváme
s touto slušností tak zrídka, že každý
jednotlivý prípad stojí za zaznamenání.
ZpCtsobem skutecnc
neobvyklým a památným
byli jsme naposledy o možnosti užívání slušných metod i v politice pouceni u príležitosti
volby
nového predsedy senátu, kdy jsme z úst dvou politikCt ~.Iyšeli
slova, s nimiž se jindy setkáváme
jen v cítankách pro hodné
politické deti. List, jejž napsal senátor V. J. Klofác sociálne
demokratickému
klubu senátorCt, jenž jej navrhl za predsedu
senátu, by zasluhoval,
aby byl rozmnožen
a rozdán zdarma
všem politikCtm jako návod k upotrebení
pri každé príležitosti,
kdy jim jest mluviti s po1itikem jiné strany. Je ovšem pravda,
že dopis, na nejž senátor Klofác odpovídal. je stejne pozoruhodný, zvláštc
proto, že se v nem sociálne
demokratická
strana ujímá iniciativne cinu, jakého jsme v našem politickém
živote již dlouho nebyli svedky .. Oba tyto listy nám ukazují,
že to prece také jde jinak i v živote politickém
a zároven
ukazují. jak krásné by lo hylo, kdyby lo castcji šlo jinak.

Spolek ceských spisovatelu
budil se ze svého dlouholetého
zpozoroval,
jak zvolna u nás
vednost a zdravý národní cit.
vu láskou k sobe a k svému!
atd.

protest.

belletristu
»Máj« v Praze prospánku a s bolestí a starostí
upadá smysl pro národní odpoVzpamatujme
se! Zahorme zn:)Vratme se citem k 28. ríjnu ....

Našeho národního
svetce Mistra Jana Husa, jehož jméno
klade francouzský
genius Viktor Hugo v nesmrtelné
své Legende veku vedle jména Sokratova,
Kristova a Danteova snažil se potupit a snížit dnešní rektor nemecké university.
Ocekávali jsme, že celý národ vzplane rázným odmítnutím
príslušnými korporacemi,
aby okrikl zpupnost Mommsenova
krajana ... atd.
Vetšina
ceských
casopisu
odmítla
již dríve podle svého
temperamentu
projev
rektora
Naegla, ovšem ceské noviny
podle svého osvedceného·
zvyku
neprinesly
tuto poburující
rec ani ve výtahu, takže krome ubezpecení,
že Naegel urazil
naše city, nevíme o ní niceho jiného. Pamatujeme-Ii
se ješte
na nedávnou
kampaii pravicové
žurnalistiky
proti presidentu

819

PHtnmnosL
na podklade neexistujících
citátu z knihy K. Capka, musím~
míti oduvodnené
podezrení,
že žurnalisté,
a snad i spolek
Máj neznají autentického
textu projevu rektora Naegla, jaku
necetli knížky K. Capka.
Kdyby cetli onen projev, byli by ve svých úsudcích zdrželivejší. Tatícek
Horský i jiní blahé pameti dovedli ješte lépe
urážeti svetlou bytost
!iusovu,
symbol vznešeného
lidského
charakteru
a mravní vítezné pravdy
pro celý svet. Projev
rektora
Naegla byl ostatne uverejnen
v Lidovém Vecerníku
s dodatkem, že všichni ceskoslovenští
katolíci s ním souhlasí.
Muže tedy spolek Máj mluviti jménem celého národa?
Rektoru
Naeglovi
možno vytknouti
jedine, že neovládaje
dostatecne
látku, opustil pole vedecké
rozpravy,
takže jeho
povrchní projev byl by nejvýše vhodný pro agitacní brožurku
našich lidovcu. Nepovedel
nám nic nového. Rekl jen rozmel·
ne ne to, co rekli dokonaleji již jiní pred ním. Projev jeho svedcí
jen o úpadku vedeckého
myšlení. Domnívá-ii
se, že !ius je
epigonem Viklefa a že svým významem
neprevyšuje
ruzné
náboženské
fanatiky,
kterí byli ve stredoveku
upalován(,
je
to vec jeho názoru. Vec názoru velice stranicky
úzkého, tedy
nevedeckého.
Profesoru
Naeglovi
možno doporuciti,
chce-Ii
látku lépe ovládati, obdobné studie nekterých
autoru ceských.
Mnoho povyku pro nic za nic, když nezamestnanost
denne
vzrustá.
V dc/a" fflavdcek.
Není potrebí?

korupce,
mokratu.
Tak

ministerstva

zásobování.

-

Cetli

... prohlídkami
zjišteno falšování mléka vodou až do 78%
a to nekdy i vodou závadnou.
Máslo bylo múgarinem
anebo jinými prímesky
kaženo až do 95%. Pro predražování predmetu
potreby
bylo ucineno
4126 trestních
.9známení,
pro lichvu bytovou 517, pro neoprávnené
obchodování 3422, pro porušování potravin 7894, pro financní
delikty

1877 a jiné delikty

.18.810.

Chápeme
tedy tuto náladu proti ministerstvu
zásobování.
Postižení se ozývají, a volají: zrušte ministerstvo
zásobování
lidu. - Ale je otázka, je-li prospešno
šetrit tyto jednotlivce.
a není-li spíše potrebí chránit k o n s u m e n t y. V posledních
letech se s konsumentem
nepocítalo;
vláda pravice se príliš
neohlížela
na to, co ríká konsument.
Vnejším výrazem
toho
bylo úsilí o úplnou likvidaci ministerstva
zásobování. - Tento
resort
státní správy
mllže býti
jedním z nejzbytecnejších
úradu, ale muže být jedním z nejduležitejších,
dostane-Ii
se
mu vše, aby mohl svoji funkci konat. Minulá vláda byla vládou podnikatelll;
takov~'ch, jimž zisk je vším a jimž na ceste
za ziskem nezáleží na methodách.
Tím spíše je nutno delat
politiku
konsumentskou,
už proto, že v dobe hospodárské
krise hodne záleží na konsumentech.
K. T.
K psychologii národních demokratu.
"Národní
Listy« usporádaly
o vánocích anketu na themu:
jsou lidé po válce šfastnejší?
Otázku tuto anketa nerozrešila;
ale i tak anketa nebyla marnou; ukázala nám, jak smýšlí národní demokraté;
jak smýšli, je videt z toho, že i redakce
"Nár. Listu« sama doznává, že z
"nekterých
príspevku
vodnený pessimismus,

vane sice nekdy až trochu neoduale je to pessimismus
zdravý ... «

Od let národní demokracie
bojuje proti t. zv. defaitismu.
A výsledek?
Že celá národní demokracie
propadla defaitismu,
nev!re v lepší, nevíre \' nápravu, nevíre v demokracii.
Marnost
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nad marnost,

vše je klam, šalba,

podvod,

všude

je

smýšlí

je »materialismus«,

to je credo

národních

de-

A. B. Svojsík:

"Prospechárství
dere se i tam, kq.e ho dríve nebylo a
projevuje se odstranováním
i nejlepších osob z verejného
života. Zásluhy, práce, schopnosti,
charakter
lidí nezištných a agilních jsou nejvíce nenávideny
a jsou-li spojeny
s osobní statecností,
jsou predmetem
zavilé nenávisti..
A zase jiný:
" ... prematerialisovanost
ky: úbytek idealismu,
dostatek
povšechného

nese s sebou
ne-li jeho úplnou
vkusu ... «

nezbytné dllsledztrátu a tlm ne-

Ji ný príspevek:
" ... V obcanských...
vrstvách,
zvlášte
v Praze samé,
zavládá
tak silne ll(Jadek národní hrdosti, že pri vstupu
do hotelu. kavárny,
nebo obchodního
domu bývá naše
ceské obecenstvo
po nemecku oslovováno.«
Jinde:
Poválecné
generace
žijí více
materialisticky.
Jsme
v dobe sportu, radia, jazzu a emancipace,
nikoliv v dobe
dobré knihy a dobre domácky vychovaných
dívek.
Jeden

naríká,

že

"spolecenské
svi'Ij význam
druhý

Ríkalo se, že není potreb!
jsme však:

všude

soužití a duchovní život po válce
nacionalne-propagacní
... «

prohlašuje,

»i v politice
komunismus!

ztratilo

že
za vládl místy zbesilý
A hlad a krev!

kubismus:

bolševismus,

Což jest tvrzení trochu podivné, a proto neprekvapuje
další
passus:
»A je dnes období nadlidí, nadcloveka:
Kemal paša,
Mussolini,
-r Lenin, Stalin, Pilsudski.
A u nás? Drápal se
kamsi - Oajda.«
Tretí naríká:
"Všude se hází slovy: Sociální spravedlnost,
cie, lidství, láska, bratrství,
ale jsou to skutecne
ná slova, clona na zakrytí sobectví.«
Nekterí

si stežují

na socialismus:

Od doby' poprevratové
theorie socialistické ...
Jiný je presvedcen,

demokrajen práni.·

žijeme

životem

otrocky

ockované

že

"jak socialisace,
tak internadbrlalismus
a Jme -lsmy i reformy, jak se dosud provádí, jsou temi nejvetšími švindly,
na které se otrávené
lidstvo chytilo.«
Atd.
To je tak pohled do duše nekterých
národních demokratu.
Jsou to jen ozveny "Národa«,
»f~íšské Stráže«,
»Poledního
Listu«, atd. Je to jediný nárek na "materialismus«,
neduvera
k demokracii,
jediné presvedcení,
že vše' je mizerné a zlodejna. Tak si národní demokracie
vychovala své lidi. Ti lidé pak
tleskali Dr. Kramárovi, když dekoval Pánu Bohu za fašismus,
když ríkal: když to nepujde s parlamentem,
pujde to bez nej.
Ti lidé pak tleskáli Dr. Kramárovi,
vítali Oajdu a na konec
volili J. Stríbrného. - Nedivíme se pak, že s národní demokracií to jde s kopce; je to strana lidí otrávených,
defaitistických,
neverících
v úcinnost politické praxe, strana lidí neverících
v lepší, strana lidí, kterí dovedou jen naríkat, lomit rukamá,
naríkat
nad mravní
spouští.
Je to strana lidí otrávených
skepsí, pessimismem.
To je dejinné provinení
národní demokracie: že otrávila smýšlení buržoasie, že ji vychovala jen a
jen k I a m e n t o v á n í, tam, kde bylo potrebí p r acovat.
~ ~

Poznání Jirího Stríbrného.
Poslanec Jirí Stríbrný
pri svém
projevu
v parlamente
dotkl se také toho, proc byl vyloucen z csl. strany socialistické. Až dosud tisk Jirího Stríbrného
to vykládal tak, že vyloucením muže 28. ríjna z cs!. strany socialistické
jest vinen
dr. Beneš a maffie rcalistická.
- Tentokráte
zmínil se Jirí
Stríbrný o tom, že socialistické
strany vracejí se k úcasti na
vláde, což byla koncepce
Jirího Stríbrného,
a pokracoval:
Je to asi 3 léta - snad mesíc nebo 2 mesíce déle než
3 léta - kdy byl jsem vyloucen se skupinou svých politických
prátel
ze strany
národne-socialistické.
Nechci
vzpomínati, toho jsem vzdálen, prostredkli,
jakými se to
stalo, protože já se tak trochu za to stydím, stydím se
za ty pány, kterí tech prostredku
užívali. Alc chci zmíniti se o té "eci, že podle mého názoru hlavní pohnutkou
k tomuto aktu vyloucení
byl zásadní nesouhlas
tehdejší
majority ve sboru d11verníku a na sjezdu strany národne
socialistické s poli tikou, kterou jsem tehdy representovil!.
Byla to politika všenárodní
koalice, politika soucinnosti,
spolupráce
nesocialistických
stran se stranarni
meštanskými.
Také cteme v "Expresu« z 18. prosince 1929. -- Je pozoruhodno, že »Polední List« z 19. prosince tuto cást projevu pos!.
Stríbrného již neprináší, ac jeho projev otiskuje neméne obšírne než "Expres«.
Jest škoda, nebot chceme
ríci. 'Ie
J. Stríbrný v techto vetách byl hodne blízko pravdy. Je
totiž pravdou, že J. Stríbrný
byl vyloucen z csl. strany soa vetšina této strany
cialistické proto, ŽC vetšina duverníku
se postavila proti politice Jirího Stríbrného.
Ne ovšem protv,
že to byla poli tika spolupráce
socialistu
s nesocialisty.
A lc
proto, že vetšina duverníku
a strany a to vetšina velnd
velká - se postavila
proti methodám
politiky Jirího .Stríbrného, proti politice, která smazávala
rozdíl mezi socialistickými
stranami a nesocialistickými.
proti politice, která se dávala
v podrucí stran nesocialistických
a vlivu osobních. A že J
Stríbrný byl tehdy silne ve vleku této politiky, to ukazuje pozdejší jeho vývoj, v nemž se dostal úplne na stranu politické
pravice. Vždyt sám doznal na sjezdu slov. socialisttl, že jeh,)
strana byla "docasne«
zatlacena
na politickou pravici. - Je
dobre, že J. Stríbrný
jednou doznal, že to byla majorita duverníku a majorita strany, která se proti jeho [Jolitice posÍlvee tak, že to byl dr. Bf:vila. - Až dosud lícil J. Stríbrný
neš, realisté atd. - Zdá se však, že tato pravda uklouzla J.
LI.)
Stríbrnému jen v rozrušení,
s nímž se chystal vytáhnout
recnického
tažení proti Benešovi. Je totiž zajímavé,
.~e
.Expres«
tento passus reci J. Stríbrného
je š te prinesl a
»Polední list« u Ž ho neprinesl. Pravda nekdy uklouzne - náhodou.
K. T.
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D'y. Jos. Budník:

Bude francouzská žena volit ~
Francouzská
mínení jest
dnes
plné diskusí žurnalistika
o oprávnenostii verejné
feministických
požadavku. Feminismus
proniká pomalu i do snemovny,
nalézá
tam mnoho zastáncu,
kterí se propujcují i k extravagantním prostredkum
propagacním,
jak dokazuje nedávno francouzské
snemovne
predložený
návrh zákona,
podle nehož žena má býti osvobozena
od placení daní
proto, že nevolí; nemuže-li volit, nemuže kontrolovat
kam peníze prichází, tedy bud anebo. Ježto však vždy

v poslední rade závisí udelení volebního práva ženám
na politick~'ch stranách, které vlastne tvorí dnes oficiální verejné mínení o této veci, jest dobre, ku pochopení
cák francouzského
feminismu na vítezství,
podívati se
na programy stran a na jejich mínení v této veci.
1. Francouzští
fašisté (Faisceau)
nejsou nadšeni volebním právem žen, jako vubec nejsou prívrženci parlamentárního
režimu. V programu
odhlasovaném
prvním
kongresem
vytycují si fašisté za cíl prinutiti bezmocnÝ
parlament k abdikaci. "lavrhujeme
režim elektivní, režim parlamentární.
Chceme dáti Francii režim, v ncmž
podle prirozených
zákonu moc vzniká sama ze sebe,
místo aby vycházela
z urny.« Je-li pro nejakou representaci, tož jen pro zájmovou ve forme dvou shromáždení: shromáždení
výrobcu a hlav rodin. V této forme
representace
není tudíž místa pro ženu, protože pojem
hlavy rodiny se kryje s pojmem muže, který má rodinu
a francouzské
civilní právo jest daleké toho, priznávati
výsady,
které z tohoto právnického
pojmu vyplývají
byt i jen v nepatrné míre též žene.
2. Republikánská
federace (La Fédération
Républicaine). Tato strana seskupuje všecky republikány
ve smyslu naprosté svornosti
a národní velikosti, jejichž politické kredo jest obsaženo ve trech ztcžejních zásadách
francouzské
Revoluce
.Liberté', ,cgalité',
,Fraternité',
a
v Prohlášení práv cloveka a obcana.
Tyto zásady pak aplikuje nejen na pomer príslušníku
mužského pohlaví, ale žádá aby byly užitelné i na pomer mezi muži a ženami; pro tyto pak žádá volební reformu ve smyslu volebního práva žen.
3. Lidová strana
demokratická
(Part i démocratique
populaire) vydává se za elitní demokratickou
stranu, již
už od dob jejího založení šlo predevším
o to, aby byl
jednak zachován
republikánský
re7.im, jednak, aby pojetí jeho aplikovatelnosti
bylo preformováno
podle dobových potreb. Jest pro uskutecnení
takového
režim~l
Dolitického a sociálního, který by umožnil každému obcanu úcastniti se podle vlastních schopností a ve stále
rostoucí míre rízení verejných
záležitostí
ve státe a
k vedení vlastních zájmu v zamestnání. Demokracie není
pro lidové demokraty
žádným stabilním zarízením, kterým by se nesmelo hýbat: pro ne znamená pouze jistou
tendenci,
politickou
orientaci,
jakýsi
životní
princip,
který jest vždy prizpusobitelný
novým závažným
spolecenským
zjevum.
Nezminuje-li se jejich program výslovne o fe'minismu,
neznamená to, že by byl a priori proti udelení volebního
práva žene. Myslím, že naopak, z práve naznaceného
ideologického
podkladu strany. se dá zcela jasne odvoditi ochota její podporiti ženu bojující o svá politická
práva. jakmile jen její boj bude tak závažného
rázu, že
se dá kvalifikovati
jako nová instituce, jejíž realisace
posílí demokratický
princip.
4. Demokratická
aliance (L'A11iance démocratique)
jest
pro svou jednotnou doktrínu
politickou stranou, treb~
že je složená ze trí politických
skupin. Ve snemovne
jest zastoupená
1° skupinou demokratické
levice, 2° skupinou neodvislé levice, 3° skupinou republikánu
levicI'.
Staví na principu naveskrz
individualistickém,
úhlavního neprítele spatruje ve všem, co zavání kolektivismem. Jest pro jakýkoliv
pokrok, zejména pro pokrol<
sociální. Ježto pak volební právo žen se ve svetle demokratickÝch ideí považuje také za sociální pokrok, muže
francouzský
feminism v tom smeru s demokratickou
aliancí najisto pocítat.
Také na programu
figuruje z;'t821

PHtomnostsada volební reformy a progresivní
rozšírení práva volby na ženy. Protože
pak Demokratická
aliance pred,
stavuje velmi silné parlamentní
skupení (v roce 1924 85
poslancu" 78 senátoru),
musí francouzskÝm
sufražetkám
na této strane velmi záležet, nebot od získání její prízne
velmi závisí podpora jejich snah v radách demokratických republikánu.
5. Strana
Mladé Republiky
(La Jeune République).
Oeorges fIoog, vicepresident
Ligy Mladé Republiky sám
karakterisuje
tuto stranu jako jedinou križovatku,
kde
se harmonicky
setkávají
všecky
dobré názory vyslovené at už demokraty
nebo socialisty. Tato strana zastává radu zásad, které nejsou jejími vlastními výtvory; jsou vzaty z programu demokratu
i socialistu zcela
oportunisticky
s jediným zretelem na ideál strany: omlazení starých
republikánských
institucí
aplikací trebas
ruznorodých,
ale prece jen dobrých zásad a obcanskou
výchovou.
Karakterisuje
ji, že této snušce zásad dává
vlastní systém a metodické sjednocení z hlediska ideálu
strany. Mladá Republika
nic neschvaluje
a nic nezavrhuje en bloc. Vybírá pro sebe vše, co je správné a
zavrhuje vše špatné. V jejím programu jest hlavní zretel obrácen k tomu, aby co možná nejvetší pocet obcanu
byl interesován
na verejných
záležitostech,
Ponevadž
dnes jest právem zmocnen k tomu pouze muž, jest treba
dáti i žene obcanská práva, aby se zvetšila kvantita interesentu. O kvalitu se postará obcanská výchova. »Ženy mají hlasovati,
protože jest neprijatelné,
aby polovina lidstva byla odstrcena
z politického života.«
6. Str a n a rad i k á I n í a I' a d i k á I n e s o c i a I j.
s t i c k á (Parti Radical et Radical Socialiste).
Strana
presidenta
republiky
Doumergua,
známých
státníku fIerriota,
Caillauxe, Malvyho, pomerne nejsilnejší politická strana francouzská
není nepríznivá
politickým
snahám
žen.
Ferdinand
Bouisson,
vY-znacnÝ
stranník oduvodnuje
dlouhý titul strany historicky:
ma
pripomínati
stále jisté povinnosti
behem doby vzniklé,
které snadno mizí z mysli. Radikální strana se neskládá
z jediné trídy obcanu, která by vylucovala
každou jinou
a republik\) nepojímá jako materiál konservující
výsady
privilegovaných.
Jest lidoyá - rekrutuje své príslušníky
z veškerirch
tríd spolecenských
- jest laická, protože
zastává svobodu svedomí individua, - národní - vlast
poiím? ve smvslu historickém
- sociální, protože její
program jec;t inspirován v tom smeru pravým francouzským socialismem,
kotvícím prímo v Louis Blancovi a
Proud'honovi.
Její socialism
nevylucuje
soukromého
vlastnictví
a je proti absolutnímu kolektivismu.
Jako socialistická strana nemuže se vysloviti
proti volebnímu
právu žen, vždyt žena v socialismu jest prirozene rovna
muži. Má sice nekteré odlišné fysiologické funkce z hlediska lidské reproduk'ce,
ale mimo toho má prirozené
právo úcastniti se stejne jako muž veškeré práce zvyšující sociální hodnoty ve prospech
celku. Proto také
program
radikálne
socialistický
výslovne
mluví o volebním právu žen a shrnuje je v následující
politické
zásady.
Volby nebudou skutecne
universální
dokud se jich
nebudou úcastniti obcané obou pohlaví.
Všechny velké demokratické
národy udelily ženám
volební právo.
Politické výsledky byly uznány za výtecné z hlediska
morálního i hmotného.
Jest tudíž žádoucno, aby volitelnost
i možnost volby
byly ženám poskytnuty.
.
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Za nutný pendant k tomuto právu žen pokládá program uskutecnení
rovnosti obou pohlaví reformou Code
civil, jenž zná dosud celou radu ustanovení,
jež pro
vdanou ženu vytvorují
postavení
pokorující a otrocké.
Muže-li se tudíž francouzská
žena pri svém boji o politická práva na koho spolehnouti,
tož v prvé rade na
radikální socialisty,
kterí nemohou odmítnouti pomoci,
aby nestaveli vlastní doktrinu na hlavu.
7. Strana I' e p u b i k á n s k o s o c i a i s t i c k á a
socialistická
francouzská.
(Parti républicain socialiste et
socialiste franQais.) Jako .strana naveskrz
reformistická
nemuže býti proti udelení volebního práva žene, ježto
toto se pokládá za pokrok a jeho zavedení za bezespornou reformu stávajícího
volebního
rádu. Její doktrina
sice trvá na obrane všech republikánských
institucí, ale
zároven, jak už z titulu strany vyplývá, ucí, že socialism
lze uskutecniti i v republice a to bez jakékoliv revoluce.
Touto druhou stránkou
téže stranické
doktriny se dá
oduvodniti
programová
zásada strany, která se vyslovuje velmi rozhodne
pro ženu a její politická práva.
»Chceme, aby naše zeme konecne priznala ženám právo
volby obecní i politické; bylo by podivné, že brzy jedine francouzská
žena by ho byla zbavena.«
8. Jako strany
radikálne,socialistickál
socialistická
francouzská,
tak také i strana s o c i a i s t i c k á. (Pani
socialiste S. F. I. O.), která je clenem mezinárodní
delnické internacionály,
tak konecne
s o c i a Ii s t c k á
u n i e k o m u n i s t i c k á (Union socialiste cotnmuniste)
a k o m u n i s t i c k á str a n a (Parti communiste)
nemohou býti zaujati proti feministickým
politickým požadavkum.
Je-li to u politických stran demokratických
príkazem
pokrokového
svedomí, jest to u socialistu a
komunistu samozrejmou
vecí, o níž každá diskuse jest
vyloucena.
U socialistu
každá, u komunistu
pracující
'Žena jest rovna muži.
8. Francouzský
f e min i s m, netvorí
dosud politickou stranu, jest pouhým vyjádrením
rady prání urcitého obsahu. Má historické
pozadí (první náznaky už
v r. 1848) a jest dnes velmi populárním hnutím. V politickém živote jest jeho mluvcím hned ta, hned ona strana. Podle slov známé ženské pracovnice
fIenrietty
Sauret, zrodil se feminismus z touhy ženy po sebe-uvedomení. Celá feministická
doktrina,
vyjadrující
úplnou
emancipaci ženy v živote soukromém
(zejména v manželství) i verejném, vidí jediný klíc k otevrení brány vedoucí do ráje verejného života v udelení volebního práva žene. Duvody, které pro ne feminismus uvádí jsou
nekdy velmi idealisticky zbarvené a pusobí na nás, kterí
žijeme v zemi volebního práva ženy, velmi komickým
zpusobem. "Jest treba, aby žena hlasovala,« praví, "v ten
den, kdy bude hlasovati,
muži budou lepšími, zákony
budou lidštejší, feminismus
prinese mezi lidi více lidskosti. Žena jest dobrá, jest lepší než muž atd. atd.«
Úspech feminismu závisí na tom, jak dovede prakticky
jednat s tou kterou politickou stranou, která ho nejen
programove,
ale i takticky favorisuje,
Politické strany
pak, uvidí-li, že feminismus uzrál, na tolik, že má cáku
na úspech, jiste budou závodit v jeho podpore, aby si
zjednaly prízen a hlasy žen. V programech
politických
stran má francouzská
žena mohutnou oporu. Jest jen
otázkou casu - a to jest problém ciste taktický - kdy'
ve svém boji prorazí cínskou zed mužskÝch politických
práv.
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II.

o kamžik,
v nemž se vynorí z heztvúrného dosud materiálu první kus pevného profilu, je zacátek krystalisace. Jiskra, která projede masou recitujících, je
primérní pocit kontaktu a kolektivity, která se rodí.
Ze sto triceti prsou a rtll vychází v nekolika prvních
zkouškách sto tricet rllZných hlasu, sto tricet rozdílné
viden)'ch obrazl\ sto tricet ríhne cítených vet. Teprve
ted jakoby se sto tricet pramenll slilo v jedin)' tok.
~e na dlouho, jenom na chvíli, jenom na' tri, pet vterin, po nichž následuje nové rozpojení, tápání .a tríšL
Ale jednota jednou procítená už nebude zapomenut;=[
a neztratí se, trebas vyvstala jen v torsll na prchay.í·
okamžik: je to zárodek v plném slova smyslu, dál jde
jen o cas na rllSt a o jemnou ruku. Aby mohlo vystoupit, co je skryto, aby vyrostl:o clo rozmert"l, které by
nmožnily intensivní barv)' a s)'t~' zvuk, nic víc, neprekreslovat, ale také nic ménc, neoslaboyat samozrejmou,
vnitrní sílu slov, myšlenek, dejt"l a obrazu.
To, co tu lícím jako okamžik zapojení jednotného
proudu do tolika diferencovan)'ch individualit recitacního sboru, je jedna z tech vecí. v nichž je samozrejmost (aspon pro me) a prirozenost spojena s tajemstvím, jak to cítím u vetšiny bežn)'ch vecí každodenního života. Je to úpll11etotéž, jako když pod rukama
hrncíre se za pomoci rotacního pohybu objeví první
kus krásne vykroužené hlíny. nebo jako když pri chemickém pokusu v mori kapaliny ,,)'stoupí první krystal. V recitacním sboru ovšem znásobenejší, spletitejší, obtížnejší, ale v podstate stejne prosté a krásné
\Techci však zllstat jenom pri dojmu nad tímto proce··
. em. trebas vznik~ na podklade l1vedGmelé práce.
Chci se pokusit také o vystižení principu: v tomto
chaosu, komplikovanosti a nesonrodosti
není možno
spoléhat na náhodu, trebas meli clenové shoru dosti
dlouho tento dojem. Musí tu b),t nejaká základna,
orientace, vodítko. Platné pro všechny (o sto triceti lidech se už dá použít právem v~'raZl1 »všichni"), všem
viditelné, prístupné, bez dirig-e.ntova upozodí.ování, vnucování a vykládání. bez diktútu.
Musí to tedy bi't neco živelného, prvotního.
Touto základnou - jak vystihl jediný z kritikll naší
sborové reCitace, prof. V. Til,le - je ryt m u s, rytmus
s'lova, rytmus vet, rytmus reci.
a nem jsem stavel celou budovu. na nem, myslím,
budou musit stavet všichni, kdo ve sborové recitaci
chtejí vycházet z pevné, bezpecné plldy a kdo se nespokojí salóní a parketovou základnou, jako na pr. Voiceband. Tato pevná puda je také pri vší své jednaduché
prirozenosti jedinou zárukou velkého v)"rvoje, caž se
nedá ríci a pokusech, vycházejících z predpokladt"l vyl1melkovanejších a zdánlive umel'ectejŠích. N eodvratn§
dus1edek takavé vÍcehlasé recitace, která nemá pevnou
pt"tdu pad nahama, je honba za novými efekty, dajem
stereotypnosti, jakmile se nekter~' praces, methada nebo
trik opakuje - jak jsme videli pri posledních produkcích Voicehandu. Nebezpecí slepé ulicky hrazí tako-

vému podniku dríve, než by kdO' pri prvních dvou
ukázkách predpokládal.
Sboravá recitace je na pohled a cla jisté míry
ve
skutecnasti jednodušší. Nemahu ríci, že nejde za efekty, vždyt všechno, co se obrací k obecenstvu, chce pusobit. Ale nemusí se tolik starat o prekvapování a novoty, které by podchytily znovu pazornost. Je jednodušší, ale ta také znamená lapidárnejší.
Vychází ze
širší a pevnejší základny, má vetší nosnost a delší
dech. Nemt"lže setrvávat na objevech jednou uskutecnených, nemt"lže se stále opakavat. Ale muže být klidnejší a vyrovnanejší, protože její težište leží hlaubeji, níž. Mt"Iže se více spaQehnaut na slovo každému
prístupné. na slova, jejichž nasná plocha je vetší, než
hrany a hroty groteskních, rozpitvaných nebo nápadne meladisavan)rch slav voicebandavých.
Vaiceband,
krame nekolika kabaretních císel, jež tvarila chabý
program italského zájezdu, bude vždy umení prO' exklusivní obecenstva, pacítaje v ta snoby a odborníky.
Sborová recitace mMe být daleko víc: mMe b)Tt umením popuHrním, aniž by prestalo být umením v ryzím sloya smyslu (jakO' na príldad divadla).
Rytmus je tedy jednotícím principem mého pojetí
sborové recitace. Rytmus, slovllm imanentní a všeobecne sugestivní. Hlavní práce spacívá v procesu
jehO' adbavování, jakO' spocívala v sólové recitaci ve
stopování básníka a hledání pevných abry?t"I pod závojem liter. Je to práce cástecne pasivní, ale nezbytná
a vede k cíli. Jemný cit vudce je tu stejne duležitý,
jako pri odhalování a restauravání star)'ch, zapadlirch
fresek: aby nebyl, porušen obrys, barva a V)Taz.
K-ažd)' nevidí ani neslyší stejne. Pri reprodukci
temtO' rozdílt"lm každý dává hlasitý výraz prednesem.
To znamená, že se tlucou vedle rt"lzne vysokých, siln,)Tch a ruzne zabarvených hlasu také rt"lzné rytmy,
trebas byly dány stejné slovní znacky. Diference však
nejsou tak veliké, aby nebyla možna shoda v míre dostatecné ke spolecné stavbe. Jinak bychom nemohli
rytmu paužít jakO' jednatícíha a arganisacníha prvku .
Usmernení rytmu v mnohaclenném sboru je úkolem
dirigenta, jakmile se podari['o uvést ensemble jednou,
na chvíli do spalecného rytmického toku. Zkušenost ucí,
že tento úkol je lehcí, než první, protože jednota jedenkrát projevená je branou k celé rade stále rychleji
následujících konsolidacních detai'1u a úryvkt"l, z nichž
jednoho dne vyvstane rytmický celek.
Snad jste ješte nezapomneli na kalektivní zpllsob práce, kter)' jsem pri studiu uplatnoval. Ted už to nejsou rady a pokyny, ted se každý zevnitr a nevedomky
pricil1uje a rytmické formavání prednesu, o jeho pro
ten oas konecnau pbdabu. Není ta jenom rytmus slavt"lm imanentní, t. j. o hadnaty pripautané nerozlucitelne k s1avum.
pri jejich skara všeobecné platnosti
se muže uplatnit tolik osobních a náladových nuancí,
že bychom nikdy nedošli k cíli, kdybycham je pokládali za kategarické. Rozhaduje tu opet kolektivní fena ..
men: recitující sbor je zdraj zvláštních sil, jež známe
jen z jin)Tch aplikací davavé energie: dav na jevišti
a ve filmu, sbarový zpev na kancertnÍm padiu, ale
ješte víc v kastele nebo na neobjednané manifestaci.
Z tahoto zdraje vychází i rytmický proud, kter)rm
jsou indukováni postupne všichni úcinkující. Není to
už potom ani soucet ani násabek individuálních energií, je to navá, kolektivní energie. predem nevypucítatelná.
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Jako vlna se zdvihne z vod zdánl~ve tichých a strhne
všechny do jednoho smeru. Je to .jako príva1, ale není
to násilí nebo mechanika, protože tento príval, kter~'
se ted všech súcastnených zmocnil, je výsledek ,Jejich
spolecného hledání, prolínání, vzájemného pUs.f}bení,
zrcadlení. Je to síla, která vyrostla z nich, ale je silnejší, než oni.
Stotriceticlenný sbor jsem rozdelil z; leva doprava
nejen pro zpev, ale i pro recitaci na II. a 1. bas a II.
a 1.. tenor. Tím vznikly ctyri menší sbory, s nimiž
bylo možno manipullovat samostatne. Nerozhodoval tu
ani tak zretel k výšce h~asu, trebaže i ten hraje úlohll
v mužském sboru, kde proti sboru smíšenému je k di~posici stupnice menší v rozpetí i barve, jako zretel
k clenitosti.
Nepochybuji, že si nejeden ctenár rekl, jak jednotvárná taková sborová recitace musí být. Mel by jiste
pravdu, kdyby tu nebyla rada možností jednak prímo
se vbízejících k využití, jednak zakletých do kOllektiva.
Jednou z takoviTh možností je rozclenení velkého sboru, který by by~ jako kompaktní celek jen nesnadno
ovládatelný a težkopádný. Clenení sboru však muže jít
dál: i v rámci každého ze ctyr sboru jde delit Masy
na menší a menší skupiny. Konec této cesty a zároven
dosažení protipólu sborové recitace je sólová recitace,
která musí dostat v ensemblu a v celkové výstavbe
sborového prednesu své promyšle~é, význacné a organické místo.
Od sólového recitátora pres drobné skupiny, pres
basové a tenorové polosbory až k tutti celého sboru,
který vys.lovuje jako jeden muž jednemi ústy údiv, zvolání, modlitbu, výzvu - jak bohatá výrazová stupnice!
Po odkrytí rytmických základu se tak ;i0stávt..me
k aparátu .dynamickému, v nemž je druhe tajemství
sborovéhn úcinu. Tekst nejdríve jen na papír napsani',
potom do únavy sborove z papíru ctený, potom kolektivne rytmisovaný se náhle stává básní nesenou jedním spolecni'm dechem a mení se v partituru stejne
bohatou, jako partitura hudební.
Nad tekstem sborove prednášené básne je dirigent
nejenom dirigentem ve smyslu hudebníka, který ovšem
také není jen reproduktorem
skladby. Dirigent recitacního sboru nemá partituru k disposici, má jen tekst
a partituru si musí teprve sám udelat. Je tedy nucen
být do jisté míry (a ne malé) i komponistou v hlldebním
Slova smyslu. Musí prirknout úlohu každému clenu
svého sboru, trebas byl zahrnut do nekteré ze skupin.
Musí harmonisovat, instrumentovat,
musí rytmisovat
a dynamisovat - a konecne musí i melQdisovat tekst
básníka, jako to musí delat komponista se svými hudebními myšl~nkami a materiálem.
Ani pro tento úsek práce není možno stanovit predem program, t. j. partituru. Což neznamená nutnost
improvisace, která má své velké prednosti, ale na níž
se zvlášte v umení casto doplácí. Chci zduraznit jen
to, že i tu se musí kombinovat v hlavních liniích uvedomelý plán s pokusnou cestou. Každý sbor, t. j. lihovolných sto tricet mladých lidí,. má jiné složení, jiný
profil, jiné predpoklady a možnosti. V každém príp3.de je nutno vycházet z jiného, t. j. vždy konkrétního
matericrlu, který je k disposici.
A tu podruhé se muže uplatnit spolupráce všech.
Jako dirigent máte své myšlenky, ale ovládání sboru
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je samo O' sobe zamestnáním vyžadujícím -tolik ener·
gie, že nemužete plne prihlížet ke všem eventualitám,
které tušíte za hradbou a y pralese svého sboru. Ten,
kdo je V' nem a dívá se z nitra množství na vás, t. j.
na jediného Clloveka, vám muže ríci o veci leccos l.ajímavého a nejednou vám jako d~~4gentovi docela nového. Suma takových otázek, mínení, pokyntt a rad
vám lehce zvrátí polovinu vašeho plánu, ale možná
víc než polovinu vystaví. Tušíte, že pri takové methode je vyloucen nejaký pomer nadradenosti dirigenta.
Musí být pro všechny kamarádem, který veci sice rc·z·
umí a stojí na svém míste, alle pro nehož všichni kolem neho jsou kamarády. Stojí pred nimi opravdu jen
z technických duvodtl, není nad nimi, ani první mezi
nimi, je jeden z nich. Tak jsme to ve sboru vždycky
cítili a bylo nám jasno, že to je podmínka existence
sboru a jeho vlivu. Je to možno jen málokdy a málokde
tak stoprocentne, jako mezi mladými lidmi na vojne.
Clenení sboru umožnuje rozsáhlou dynamickou stupnici od nejjemnejších pianissim do mohutných fortissim. Vnáší život do velikého telesa, do všech jeh')
údu. Odstíny sílly v takovém telese mají svuj vlastní
charakter, který ptlsobí nezvyklým, sugestivním do·
jmem. Mužete dosáhnout pianissima na príklad osminou sboru, t. j. treba polo-yinou prvního tenoru. Ale
mužete je nechat znít také v plném sboru a tehdy je
nejpodivnejší, zákonem kontrastu a složením tolika
rtlZných hl:asu do úzké, sotva viditelné roviny. Je to
jako když les zacne šumet sqabe, v prvním náveští boure, nebo jako široký vodopád videni' clonou a slyšen)'
z dálky. Proti tomu si predstavte kovový, jednolitý
zvuk forte celého prvního basu nebo vzrušené crescendo,
zachvacující jako vichrice sbor od jednoho konce
k druhému. stále silnejší. naléhavejší a neústupnejší,
stále zrych1enejší a bourlivejší, až do finalové vety,
která vyzní jako chorál, vyústujíc svou lapidárností
v uklidnující a povznášející rovinu.
Snad je možno udelat si na základe techto náznaku
približnou predstavu o potenci takového sboru. Zustane
však daleko z,a skutecností, stejne jako za ní zustane
slovní vylícení hry na varhany nebo ve ve!1kém symfonickém orchestru. Rytmus a dynamika nejsou ale
všechno, trebas rytmus je ocelovou konstrukcí celé
stavby
dynamika, k rytmu r esne primknutá, je hLavním noftitelem úcinu sborove recitace.
N a vlnách rytmu, které se zdvihly ode dna, se zacíná zdvihat mel o di e. Mohlo se k ní dospet jinou,
opacnou cestou, kterou šel na príklad E. F. Burian ve
Voicebandu: bylo možno melodii predem komponovat,
budto docela presne notovat jako písen, nebo aspon
vypr.acovat podrobne partituru nekterých míst a pro
ostatní urcit jen hlavní intonacní body a smernice.
Zásadne je to možno, proc ne? Je to v každém prípade lepší, než šablonovitá deklamace, kterou jsme podrohmi analyse ve studii o sólové recitaci a otvírá to
nové výhledy jak pro živé slovo, tak pro hudbu. Musíme vdecne vítat každého, kdo má nápady .a chut zkusit neco. co tu ješte nebyb
Ale my došli k melodii jinak, docela stejne, jako
jsme došli k rytmu. Nejsem komponista, ale hudbe rozumím do té míry, abych vedel, jak velký umelecký
problém je zhudebnení sbova. Clovek postavený pred
{lkol .stanovit intonaci nebo dokonce vypracovat melodickou partituru pro recitacní sbor, není vlastne p~
éJ-

staven pred nic menšího, než skladatel, který má vypracovat zpevní partituru v opere nebo pro smíšen)'
sbor. úkol, na nejž by stacilt jedine - skladatel. Ale
musil by mít smysl také pro živé slovo. pro jeho podstatu, prirozenou sílu a dosah, pro jeho nosnost nejen
hudební, ale i FéthacnÍ. protože i melodisováno musí
slovo ztlstat slovem a nezmenit se v písen.
Naše cesta k melodii je tak jednoduchá, že upadne
nepochybne v podezrení z nedostatku ume[ecké methody pri predkládání tohoto theoretického výkladu. Nesmí se však zapomínat, že tyto rádky jsou ma'Jým komentárem k veliké praksi, že za nimi zkušenost s materiálem na jedné a obecenstvem, t. j. úcinem na druhé
strane.
Jako jednoho dne z rozbredlého
spolecného ctení
veršu vyvstal náhl:e první zlomek rytmické Enie, tak po
nejakých osmi. deseti zkouškách nad prednesem rytmicky ustáleným a dynamicky rozvrženým zacala vyvstávat melodie. Byla pro nás objevem, pres to, že jsme
ji cítili, jak prichází z mlhy. jak se prodírá struskou
slova usazuje se na jejich povrchu, nejdrív jen ve slabé vrstve, která se dala lehce setrít, potom pevneji ~
zretelneji a stále jednoznacneji.
Je to zrození melodie z rytmu, který v sobe uzavírá
jako pohádkový orech všechno bohatství. Jako díte,
které odríkává nejakou ríkánku a najednou si ji zacne
zpívat, nuceno prirozeností k výraznejším melodickým
krokum, než jsou možné v mluvené reci, jako dav,
který se modlí: melodie, nikým nepredepsaná tu krystaEsuje a nabývá linie, jejíž zákonitost musi.Joabýt nalezena, trebas byla už v podstate dána.
Touto nenásilnou a prirozenou cestou se nedojde
k melodiím nápadným, groteskním a sensacním, jako
cestou hudební komposice. Po stránce rozmanitosti a
zvláštnosti nemuže konkurovat takto pojímaná sborová
recitace s melodikou na príklad Voicebandu, stejne, jako
nemuže konkurovat s jeho analytickou a žonglérskou
6:-ytmikou. Melodika ~akového recitacního
sboru je
prostší a ,podlbženejší. Je organická, vyrustá z hlubokých korenu, jako rytmus. není náhodná, ani znásilnená. Jedine ona muže stát jako protipól melodiky
komponované skladat~lem umelcem.
Hranice mezi s,llovem ješte mluveným a slovem již
zpívaným je neuveritelne ma:l'á. Je-li takový ~elký sbor
strhnut rytmem veršu a letí-li vpred, jsou melodické
",ýkyvy tak silné, že už není možno udržet tón plne na
pude mluveného sllova. Stací vlna nadšení (které muže
mít nejruznejší zdroj, náboženský, sociální, válecnický.
ale nikdy se nedá objednat), aby se tón zdvihl, slovo
ztratilo svuj mluvený charakter a aby se recitace promenila ve zpev.
Tady jsme na prahu nových možností pro slovo
prednášené. Na pude vel!mi nebezpecné. protože nic
není težšího, nad práci s takovým odpoutaným a rozpoutaným slovem. Nic se nedá tak 'lehce zkazit, z niceho se nedá udelat tak lehce nevkus nebo nechtená
parodie. Prišli jsme do této oblasti novými cestami a
novÝm smerem, ale oblast sama není nová: dostali se
do ní hudební skladate];é, vycházejíce oct zhuch~bl1enf.ho
slova, v opere a sbU'rových komposicích.
Nekterí kU'mponisté pocítili - at už z oposice proti
staré routine, nebo z vlastní pU'treby - nutnost d:,t
slovu v hudbe jiné podmínky, než melo dosud. Prede-

vším priblížit je víc životu, od nehož stará klasická
opera je umela tak dalekO' U'dvést. Zbavit ho hudební
pretíženosti, kterou slovO' v opere (a stejne ve sborové
pí ni) tolik trpeilo. zbavit ho instrumentálního charakter.u a ruzných skripcu, na než slovo bylo v operním
aparátu natahováno. Vedle mnohých prípadlt, kdy hudba slovO' zdvihla a oslavila, vidíme mnU'ho prípadu.
kdy hudba slovo znási!niJl,a. zkrivila, znehodnotila. Nejde výlucne o naturalismus nebo realismus, jde o spravedlivejší a životnejší pomer hudby ke slovu. Leoš Janácek je jedním z tech, kterí se pokusili o radikální
rešení, znalost mIluveného slova a jeho pochopení melo
vliv na celou jeho hudbu. V operním or.atoriu »OEDIPUS REX« od Igora Stravinského
je komponnván
antický chór, který splnuje prozatím nejplneji muj
ideál sborové recitace hudebne komponovanp.
SttJ.winský tu podal svou predstavu a deklamaci antického
chóru, svou predstavu hudebníka. ale také dramatika.
Strohé, tvrdé vety' a zvolání, mcditace, které se jen
místy rozvinou ze strízilivého recitacního tónu do širší.
vzepjatejší melodické linie, nikdy však arie v obvyklém
stylu opery. Není to recitace, není to zpev, je to neco
mezi obojím, je to sborová recitace, rytmisovaná a
melodisovaná instinktivní rukou umelce hudebníka.
Ješte zretelneji se jeví tendence oprostit slovo a dát
mu jinou, samostatnejší funkci ve sborových komposicích. Technika sborového zpevu instrumentálne
slyšeného dosáhUa vrcholu dokonalosti. To, co podávají
Pražští a Moravští ucitelé na príklad, je bez debaty
virtuosita. V tom smeru skutecne nelze jít dál. To je
jasno každému, kdo rozumí veci. Málokdo by pripustil
'fakt jiný: že to už v podstate není zpev. Že je to daleko
víc vokální hudba se všemi dusledky, z nichž hlavní je
nadrazenost instrumentálního
zretele a podradnost
slova.
Zpev ve své podstate je slovo okrášlené melodií, vetším zhodnocením melodie, obsažené už v každém slove.
Je sTIavnostnejším výrazem nejakého citu, pripojuje se
ke sl1'ovu rovnocenne nebo jako ornament, ale nikdy
v nem hudebnost nesmí nabýt vrchu nad slovní složkou, má-li zpev zustat zpevem, dokonce ani tehdy ne,
když odpadnU'u slU'va: i tehdy musíme cítit puvodní sílu
slov, nad kterými a pro které melodie vznikla.
Proto nekteré moderní sbU'ry zní místy spíše jak')
sborová dekl'amace, než jako sborový zpev, z usilovné
'Snahy vrátit s'lovu jeho království a najít novou rovnováhu mezi slovem príliš utlacovaným a melodií príliš
nástrojove pracovanou. Nejde ríci, že tato rovnováha
hyla nalezena. Stací, že7:e to zacíná videt a že se hledá.
Tak se setkává sborová recitace na polovine cesty se
sborovÝm zpevem a moderní operou. Každý z techto trí
genrll má své pole, své prostredky a úkoly, ale stojí si
daleko blíž. než dnes kdo tuší
k jejich vzájemnému
pllsobení. snad i splynutí také jiste jednou dojde.
Opustili jsme stotriceticlenný mužský sbor recitacní
v okamžiku, kdy se nad rytmicko-dynamickou
konstrukcí zacínala oz)'vat melodie, která se po spolecn)·ch
debatách s cleny sboru upevnovala a dosahovala podoby
pro tu dobu definitivní. Zbývá ríci nekolik podrobností,
rázu více méne technického vedle vvlícených momentll
zásadních.
.
CI.

Sbor tak veliký vyžaduje dirigenta a dirigování i pri
koncerte. (V šedesáticlenném sboru v Lounech a Praze
jsem vec nacvicil tak, abych pri koncerte mohl být mezi
825

ostatními.) Technika dirigování se nedá predpisovat.
v celku však se shoduje s technikou zpeváckého a orche··
strálního dirigenta. Je predevším treba dát presn~r nástup, hlavne zacátek, ale i potom každou novou vetu
neho zacátek pro novou skupinu hlasu, pro sál,istu atd.
\Ie nejenom tn: onu ocelovou konstrukci, na níž jt'
prednes hudován. t. j. rytmus pracne objevený, mllsí
dirigent rukou vyznacovat a držet jej železne, aby se
stavba nerozsypala. Jsou tu prudké spády, pomlky.
caesury, gradace a crescenda, jsou tu ralentanda a pianissima, jsou tu varhany s padesáti rejstríky, je tu orchestr se sto triceti cleny.

všechny predpoklady pro pestoV;l11í sborové recitace.
která by se odtud mohla šírit i do jin)'ch prostr~clí. Tyto mé rádky necht jim jsou dárkem do zacútku, prvním
návodem a orientací.

e

Sem patrí také pripomínka, že nacvicení jediné hásnc
tak. aby se mohlo jít s ní pred verejnost. znamená ~spoií
takovou radu a tak dukladných zkoušek. jako nastudoání hodne rozlehlejšího peveckého shoru. Ledabylost.
jež tak casto projde sólovému recitátorovi, není 11sb/)rové recitace vLlhec možná. Bez poctivé prípravy by
shor ztroskotal ješte pred koncem první sloky. Je nutno
dbát predevším na to. aby tekst znel vždy najednou.
soucasne ze všech úst. To je podmínka, pres kterou nelze prejít: podmínka srowmitelnosti.
Jedin~r opozdilec,
jedin~' nevítan~r predchlldce mllže rozmazat smysl sllo\'a
a zkazit dojem. Podmínkou úcin11 je srozumitelnost.
Podmínkou srozumitelnosti je úzkostlive presná soucasnost vyslovován í. Podmínkou soucasnosti je absolutní kázell. Snad se mi práce na vojne darila tak dobre
proto, že clenové sboru byli jako vojáci zvyklí - až na
malé výjimky - discipline.
Ješte jedna vec padá na váhu pri sestavování shoru
a v jeho existenci: je možn sehnat libovolných sto tricet lidí ,a udelat z nich sbor? Theoreticky je to možno.
Prakticky to má hácek: nepojí-l'i tech sto tricet lidí nic
jednotného dohromady, nemohou udelat dobrou práci a
i1a nikoho nemohou mít velk~r vliv. Ke vzniku kolektivníhO' ovzduší, v nemž díl'O' roste. živeno všemi súcastnen~rmi, je treba nejakéhC) pojítka, spolecného zájmLl,
spolecné myšlenky. V Dedrasboru to byla náphl romantického proletárství, jehož dol a spadá mezi Jieta 1920
až 1925. V sovetsk~rch delnických sborech to byla víra
v sociální revoluci a skutecná úcast na ní. V na~em prípade tO'b)"lo pojítko trochu neocekávané, ale stejne sil··
né. v jistém ohledu silnejší, než v prípadech predcházejících: vojna. Nemeli jsme nic jiného na práci, meli
jsme spolecný dom0'v-kasárna a spolecné zájmy. Nikam
se nespechalo, nic nám neuteklo a všichni jsme musili
být pohromade. Co si myslím a naší armáde, rekl jsem
dosti zretd~1e v šesti cláncích pred casem v »Prítomnosti«. Budiž' s druhé strany zde kvitována poc1,pora, které se mi v organisování a cvicení sboru dostalo ode
všech mých veLiteW i velitelu ostatních dllstojnických
škol, od ministerstva Národní Obrany
Zemského vojenského velitelství. Byla to naše zábava, naše radost,
ale také naše práce, jíž jsme venovali sedm mesícu svého volného casu i casu vojenskými veliteli pro recitaci
uvollneného. Škoda, že nekterí vojenští hodnostári považ0'vali náš sbor, jímž jsme v deseti koncertech podaií
dukaz m0'žnosti postavit na vojne umeleckou práci, za
neslucitelnÝ s presn~-m plnením vojenských p()vinno~tí
a že nám neumožnili zllstat déle p0hromade a založit
v naší armáde tradici tak representativní.

a

Zorganisovat velký recitacní sbor je pDdnik v dnešních pomerech dosti obtížný. Nejprirozenejší pllda jsou
jiŽ!
existující zpevácké spolky. Zvlášte v tech jsou
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(C!c<'c!alld,

Ohio):

Psycholog'ické finesy americké
reklamy.
Pravda
v ,reklame
jest, úhelný.m
na ozn()nem;;
stojí cela
ta obrovska
orgamsacekamene.m"
amenckeho
1110vánÍ,To je celk~m všeobecne známo. Méne však je<,t
známo, s jakou opatrností a peclivostí upravuje se z110ní oznámek, aby »se nenarazilo«. Aby se snad zdejší
inserent dotkl vlasteneckého, náboženského nebo morálního presvedcení ctenáTe, není ani myslitelno, ale
aby ani zdání podobné možnosti nebylo vzbuí,;eno. To je
konecne samozrejmé. Verejnost, hlas lidu je všemocnir
a proto ta krajní ohleduplnost.
Ponekud však prekvapí, když pojednou zjistíme, ja1(
bedlive se dává pozor, aby znení oznámky ani stínelll
nevzbudilo nelibost - konkurence! Není to snad známkou strachu ze souteže a mýlil by se ten, kdo by z toho
usuzoval, že konkurencní boj zde není ostrý. Naopak,
casto je tak ostrý, jako dobre nabroušená britva, ale
s ostrím sterilisovaným jako nuž chirurguv, reže, ale
neinfikuje, neotravuje. Americký obchodník v oprávneném sebevedomí a presvedcení dokonalosti svého v~'robku vyrostl již dávno z kramárského hanení konkurenta. Je však i stejne opatrným pri chvále svého zboží
a problém superlativu v oznámkách zde byl již dávno
vyrešen, totiž dnes solidní firmy superlativu používaií
pouze v tom prípade, kde to doslovne mínÍ, Tak rekne-li
reditel obchodního domu, že to ci ono zboží lze u nehu
obdržeti nejlevneji v celém meste, pak skutecne stojí za
svým slovem a kdyby zákazník p~kázal, že dotycné
zboží u jiného obchodníka je inserováno za nižší cenu,
bez recí sníží obchodní dum svoji cenu 6 až 10 procent
pod cenu konkurenta, i kdyby v tomto prípade mel prodelati.
Ackoliv konkurecní boj je zde tuhý, nezapomíná amer.
obchodník na dobré sportovní heslo »Fair play« a dalo
by se jeho stanovisko snad vyjádriti starým príslovím
»Leben und leben lassen«, což ovšem nijak nevylucuje
energické propagování vlastního výrobku.
Abych však neodbocoval od puvodního námetu. Kdo
pozorne sleduje amer. oznamování, tomu nemohl ujíti
boj mezi výrobcem jistého druhu populárních cigaret a
továrnami na cukrovinky, trvající jiste už rok a tyto
dny asi definitivne skoncený ústupem virrobce cigaret.
Tento vyrabitel cigaret zapomel snad ponekud na dríve naznacené prikázání oznamovací ethiky: »Nebudeš
škoditi konkurentovi" a zaplavil náveštní tabule (rozmer asi 3 metry krát 6 metru) po celých Spojených státech, jakož i celostránkové inseráty v denním a revuálním tisku obrázkem spanilé devy, libe pokurující jeho
druh cigaret s tímto textem: »lnstead of a sweet, reach
for a -«. Volne preloženo: »Místo cukrlátka - cigare-
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« Na první pohled tato reklamní karnpaií. zdá se
býti celkem nezávadná,
hrot proti vyrabitelum
cukrovinek celkem neostrý, ale prece jen hrot.
K lepšímu posouzení celé situace budiž receno, že
I{ diskusi O zemedelský program.
Americanka nesmírne ráda bonbony, ale ješte nesmírncji
Vážená redakce!
se bojí ztloustnutí. Zachovati si »dívcí figuru« jest kategorickým imperativem.
Cokoládové
bonbony jsou neClánky redaktora Peroutky, t};kajítí se zemCd(~I~k.ích problém'l
odolatelne dobré, napomáhají však fortelnosti. A tu jsme
ll,ožno prijmouti
celkem sympaticky.
Ovšem jejich leitlllotiv
II certova kopýtka celkem nevinného obrázku výrobce
»socialisté bežte na venkov vzít agrárníkúm
volii:e« jé ponckwi
cigaret.
nevábné captatio benevolentiae. Spasitelú, kterí kalkulovali s buZtepilá mis s a mrs. snad prestaly pojídati Sdružením
doucím - co možná brzkýrn - prírLlstkem hlasLl ve volbách,
továrníku cukrovinek
vypocÍtanou
kvotu bonbonu na
jsme meli už príliš mnoho, :1CŽ aby jakákoli ofensiva s tímto
hlavu, nebo spíše bylo pouhé nebezpecí,
že by se tak
cílem se setkala u venkovanLI se vrelým prijetím. Pokud není
státi mohlo, ale amer. obchodník radeji predejde, než aby
,'en'cdclsk);
program nic, než Mittel zum Zweck, nebudou se
pozdeji dobíhal. (Jak já znám Americanky,
zustalo asi
aSI musit sekretári socialistick};ch stran príliš namáhat s rozjen pri tom nebezpecí. Pozn. pisatele.) Ale již tato mož~irováním clensk}'ch matrik. Venkovan
je už od pH rody nenost postacila, aby továrníci
cukrovinek
cítili se ohroGLlvcl'ivý a republika ni, j~k známo, nepatrí mezi lidi, kte\-í hy
ženi a oprávneni k obrane. Co ucinili? Petici na vládn?
s rukama v kapsách a hvízdajice
smírlivé melodie pl'ihlížcli
Ani ve snu je to nenapadlo.
Odborné jejich sdružení se
k tomu, jak nekdo loví v revíru, který pokládají za svLlj.
sešlo, porokovalo o situaci a opatrilo dostatecné
fondy
Jde však o vcc vážnejší, než o eEemérní volební úspech. J dc
od clenu na protiakci. Mýlil by se však, kdo by oceká(. záchranu vrstvy obyvate1stva, která - at je ten výrok sebe
val, že válecnou svoji písen naladili na toninu: »Cukro- • otrelejší -- je páterí státu .. \ rdení této otázky není zdakka
vinky jsou zdraví prospešné
- cigareta je ,hrebem do
tak prosté, aby se tu vystacilo s nekohka flastry. P,rogram z;jrakve«. Jedna chyba nedá se dosti dobre spraviti chyrešiti všecky ne"Ílrany IllUS; co možmi. rychle a správedlive
bou druhou a tak výrobcové
cukrovinek
byli opatrni,
~náze, jež malý venkovský clovck nemlolže sám zmoci a hlavne
aby svojí kampaní si nepoštvali proti sobe snad i ostatmusí být za daných purn<crl\ us!cutecniteln.ý. A tu se nelze ube,jít
ní vyrabitele cigaret. Svoji tiskovou
kampan
omeziIii
bez strucného
rozboru prícin tétu krise. Je jich ovšem celý
hlavne na zduraznování,
lékarsky
i vedecky
doložené,
rLlženec a v tom, jakou váhu kdu prikládá jednotlivým
príciže »výkrmnost« cukrovinek
není tak silná, jak se zdá,
nám, je založen hlavnc rozpor v názorech na jejich rešení.
ovšem že nescházelo statistik, dobrozdání a p.
\'cc tedy vyžaduje širší diskuse a tento clánek má býti príspcVDenním tiskem celá tato záležitost byla dosti žive pre·
kem k ní.
trásána a pojednou, aniž by bylo dobre zrejmo jak se
Po mém suudu jsuu hlavními prícinami:
I. nedostatck vzd':to stalo, zamíchali se do této aféry ruzní reformátori,
[{Iní, 2. n:lativní prelidnení, 3. vysoké výrobní náklady pri popastorové, puritáni, pecující nejen o duševní blahobyt
11li':rnc nízkém hrubém výnosu, 4. vnitrní i zahranicní
konkusvých ovecek, pocal se zrejme tvoriti sentiment
proti
rence. Seradil jsem je tak, jak se mi jejich úvažnost
jeví 11
propagaci kourení mezi ženami. Moralisté,
zejména na
nás, na moravském
Slovácku.
západe pocali svolávati
schuze a vydávati
letáky, že
Nedostatek
vzdélání:
V historických
zemích, zejména v jedívcí obrázek na cigaretový
plakát nepatrí, že by tf) jich úrodnejších krajích není tomu snad po této stránce nij3k
melo být zákonem zakázáno atd.
. zle. Ale k republice patrí také cásti odlehlejší a celý východ,
Situace se vytvárela
tak, že to výrobcum cigaret nekde jak všeobecné, tak zejména odborné vzdelání je ubohé.
bylo práve príjemné. Cukrári se smáli do hrsti, ne snad
Al;>y se tomu odpomohlo, byla po prevratu zrízena rada hospodúskýc!1 škol, zejména nižšího typu (t. zv. odborných} práve
že by v tom meli prsty, aspon dokázati to nelze, tak ci
onak, voda šla na jejich mlýn. Cigaretový
plakát bez
v techto zaostalých krajích (v poKrocilejších
existovaly už za
svižné dívcí hlavicky je skoro nemyslitelný
- co delat?
Rakouska).
Tyto školy konají kus poctivé práce, treba že ne
Inu nezbylo než takticky
se odpoutati od neprítele! Dozdaleka tolik, kolik by konati mohly. PHcinou
toho je, že
tycný výrobce cigaret, který tuto melu zpusobil, pospíšil
jejich návšteva
je dobrovolná,
takže vzdelání dostává se jen
si a zastavil používání
»závadných
obrázku",
ale aby
zlomku zemedelského
dorostu. To je ovšem vítanou
záminaspon cástecne maskoval svoji porážku, vydal nový plakou, aby socialistické
noviny pri každé príležitosti
do nich
kát s devcetem jako lusk a asi s tímto textem: »Nikdo
bušily. Zvláštc oblíbeným sportem je vypocítávání,
kolik stojí
nemá práva predepisovati
Vám osobní záliby«, což je
stát jeden absolvent
takovéto školy. Vycházej í ovšem císlice
ovšem mnohem nevinejší, než drívejší positivní:
»Sáhni
horentní -- nekdy primerene
nacechrané
ale záver, který
po cigarete«,
se z nich dedukuje, ncní, než cirá demagogie. Bylo by dobre,
Poslední ostny, této dosti hrozivé a napjaté situace
kdyby takový žurnalista,
nebo recník, než zacne harcovat, otábyly nedávno ulomeny docela, aspon to tak vypadá,
zal se kteréhokoli ucitele národní školy v techto krajích, kolik
když jiný, práve tak veliký výrobce cigaret, jako onen
detí by mu asi chodilo do školy, kdyby návšteva byla dobrovolneštastník,
využil této kontroversální
konjunktury
a
nt Bude-li potom z tohoto poznatku dQv.ozov~lt nutnost zruoznamuje všude, i po radiu: »Vezmete si bonbon a pak
šení, nebo pronikavé
restrikce národního
školství, všecka cest
cigaretu«, což Americanka
jiste ráda uposlechne
a r::t- jeho dúslednosti. Neciní-Ii toho, pak je logickým požadavkem
dost a mír opetne zavládne na všech stranách.
ne zrušení, nebo restrikce hospodárských
škol, nýbrž povinná
návšteva pro zemedelský dorost. Tím spíše, že pro dorost živnoP. S. Jak by se podobný
boj utvárel a odehrával
stenský je povinná návšteva škol pokracovacích,
nebot uznáváu nás v Ceskoslovensku,
ponechávám
fantasii ctenáre,
li se odborné vzMlání za nutné pro jednu skupinu, platí to
jenž jest príslovecne
nejen laskavý,
ale na dán vždy
i pro skupinu druhou. Prosím, první bod progra1)1U, základní
i bujnou fantasií.
tu ...
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o
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PNtomnosL
porozumtní
a spol UpIáci drobných zemedelcu. Uznávám, že je
to požadavek hodne nepopulární,
nebot jednak by bylo nutu'>
sít techto škol ješte doplnit, jednak prekonat odpor zaostaléh,)
obyvatelstva
a umožnit docházku sociálne slabým. Ale nemocenské a starobní pojištení bylo též nepopulárním
požadavkem,
dokonce i u rady tech, jimž má prospívat a stalo se pres to
skutkem.
Relativní prelidnení:
Ponechávaje
stranou príciny všeobecne
platné (úmrtnost ve veku nevýdelecném, znacné procento duševne úchylných, zejména v krajích zamorených
alkoholismem
a
psotou) poukazuji jen na príciny specificky venkovské: drobení
selských usedlostí v hospodárstvícka
samostatné
existence' neschopná, krájení polí v dlouhé remenovité. parcely, nedostate'~né využití dosud neplodných, nebo málo plodných ploch (hlavne
zamokrených).
Z toho plyne: ohromná ztráta plochy pripadajíd
obdelávání
a
na brázdy, cesty a meze. 2. nemožnost iádného
tím i snížení výnosu, 3. stížení boje proh pleveli, živocišným
i\klldcum a nemocem, 4. obtíže pri agrárních
operacích všeho
druhu (odvodnení a pod.), S. nekonecné soudy (soudci v našem koute Moravy by mohli vyprávet mnoho). A tedy prognmove: I. Opatrení
zamezující,
nebo aspoií ztežující
drobení
hospodárství.
2. Povinné
zce10vání odvodnování
a zúrodnování
pozemku, kde je to technicky možné a hospodársky
úcelné. 3.
Potrebná
opatrení,
aby drobná, pri dnešním zpusobu hospodarení nesobestacná
hospodárství
byla privedena k jinému z;J11sobu hospodarení
(na .pr. intensivnejší
pestování
zeleniny a
ovoce blízkc ml;st, pe$tování lécivých bylin v odlehlých krajinách a pod.), 4. Opati'ení usnadnující
odbyt a prímý styk mezi
konsumenterr.
a producentem.
Ale proboha ne težkopádný
aparát s armadou úrednikú, kartotek a statistik!
Výrobní náklad a nízký hrubý vynos: Kámen úrazu, protože
tu se rozchází zájem soukromohospodárský,
vyrábet jen tolik,
co se vyplácí, se zájmem národohospodárským,
vyrábet co nejvíce. Pri tom je fatální, že vlivy, které pusobí snížení hrubého
výnosu, pusobí soucasne zvýšení nákladu: pozemky, jejich tvar,
vzdálenost,
dostupnost,
složení plldy, pocasi, zpusob a doba
obdelávání, hnojení, sorta, zpusob sklizne a uložení, pohotové
pracovní síly, pohotový provozovací
kapitál atd. A malý clovek je tu vždycky bit. Rozptýlené remenovité pozemky zvyšUjí
potrebu práce, jejíž valná cást je vynaložena
zcela zbytecn't,
nedostatek živého i mrtvého inventáre jej ciní závislejším
na
pocasí, nedovoluje mu pole rádne obdelat, vecná penežní tísen
znemožnuje úcelné hnojení, nákup výkonnejších
(ovšem dražších)
odrúd, prodej za výhodné konjunktury
atd. Težko jej pak získat vzletnými velkorysými
opatreními,
jestliže se mu soucasne
bere to, v cem 'vitií sVllj prospech. Je možno diskutovati o tom,
je-li zavedení obilních cel úcelné, ale nelze privést sebe menšího zemedelce do nadšení, usiluje-li se o nízké ceny obilí a dokazuje se mu, že nemá vla'5tne na nich nijakého zájmu.
Te
velice pravdepodobno,
že tento zájem bude úmerne s poklesem
výrobních nákladll, k nimž nutno pocítat i verejné dávky, ale
dokud se nejeví ani slabá tendence vývoje tímto smerem, ne·
možno nepriznat, že nízkými cenami svých výrobkll je drobn'ý
zemedelec okrádán.
A tu je opet jeden ze stežejních
bod"l
zemedelského
programu:
snížení výrobních nákladu všemi prostredky:
7akládáním
a podporou
strojních
nákupních
a prodejních družstev (ale nezakládejte
konkurencních
družstev tam,
kde už existující se jen tak tak drží nad vodou), poskytováním
levného úvcru, vhodnými opatreními
verejnoprávními
(uvádím
jen príkladem nutnost jednotného sortimentu ovocného a pod.).
Vše je dobré, co k tomu cíli prispeje.
Soutež: Tuto, zejména zahranicní, kladu až na místo posleu'
ní.· Náš stát je celým svým založením odkázán na vývoz a tu
nezbývá, než vydat se úcinkum zahranicní souteže, od níž nelze
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cekat milosrdenství.
Proto pokládám
za potrebnejší
opatrení,
která jsme uvedl dríve a jež jsou podmínkou úspešné souteže.
Cla, jako trvalé zarízení jsou jiste nonsens, i když se zaobalují
do etikety cel výchovných.
Technický
vývoj neustane nikdy,
takže dllvod pro ochranu by se na· el jiste vždy. To však mu.;í
platit stejne pro zemedel'5tví, j::rko vro,,.,prurnysl, což se jaksi
nerado uznává. Mame-li však na mysli jen cla zemedelská,
je v prítomné
dobe výhradnc
otázkou
ho 'podárské
taktiky,
je-li jejich zavedení, nebo ponechání úce1no. Stejne, jako ve
válce je nekdy nutno vyhoditi do povetrí most, jejž prípadne
po case budeme nuceni sami postavit.
Ovšem jako o všech
opatreních taktických, tak i o této otázce nebude dosaženo nikdy
jednotného
názoru, tím spíše, jestliže jedna strana se staví
apriori na stanovisko
odmítavé a druhá v dusledku toho na
stanovisko prestiže. Nezbude, než aby obe sestoupily se svých
povýšených stanovisek a došly po mnohém rozcilování a máván: rukama k jakemusi prijatelnému
záveru. Potom snad se
na obou stranách uzná, že tam, kde v zahranicí dnešních posic
neuhájíme
(to platí na pr. o cukrovarství),
bude treba je vyklidit rukou spolecnou a nerozdílnou,
pri cemž se podnikne vše,
aby tento ústup byl spojen se ztrátami co nejmensími. S tím
je ovšem spojen slušný rllženec ná rodohospodárských
a politických opatrení (využití aspon co nejvetší cásti investovanéh'J
kapitálu, umístení uvolnených pracovních sil, zarízení a propag<lce no\'ých odvetví a zpl'tsobu hospodarení,
zajištení odbytu
nových výrobku vesmes opatrení,
jež se už netýkají jen
zemedelství a k nimž bude zapotrebí využíti práce a zkušeností
všech schopných.
Jestliže boj proti zahranicní
souteži je nekde predem ztracen, možno naproti tomu velmi úspešne bojovati proti souteži
vnitrní, jejíž význam se dosud prehlíží, ba nekdy ani neví l,
Její existenci. Místo obšírného vypocítávání,
které by ctenáre
Prítomnosti
málo zajímalo, jen príklad: Ceny méne hodnotného
jatecného
dobytka,
dováženého
hlavne ze Slovenska,
stlacuje
i ceny dobytka chovného. (Totéž platí mutatis mutandis o vlivu
nejednotného
a netrídeného
ovoce na ceny ušlechtilého trídcného ovoce a jinde.) Výsledek: Znechucení chovatelé pozbývají
zájmu na chovu nárocnejších,
výkonnejších
plemen, jejichž
rozšírení je eminentním
státním zájmem a podmínkou souteže
se zahranicím,
chov dobytka k~sá a za težké peníze kupují se
ušlechtilí plemeníci za hranicemi,
kterí se u nás teprve musí
aklimatisovat
a mnohdy práve svých draze zaplacených vlastIlOStí ani nemohou na potomstvo prenášet. Odpomoc: pro Pl'cchodnou dobu stacilo by oddeliti na trzích dobytek chovný od
jatecného, O žádati prukaz o puvod"U( zvírete, jež se prodává na
chov, zameziti cinnost rúzných »obchodníku dobytkem«, jejichž
"alná cást se živí výhradne napalováním
jak prodavacú, tak
kupcu dobytka, a nekterá zarízení veterinárská,
jejichž podrobnejší výpocet není zde potrebný.
A last not least. Nutnou podmínkou rešení krise je prevýchova obcanu. A ješte více politických stran. Dr. Fuchs tu napsal
nedávno vystižne: Príliš se verí v politiku a instituce a príliš
málo v obnovu cloveka. Pokud se budou delat programy jako
\-ejicka pro volicstvo, pokud podpora nekteré vrstvy obyvatelstva se blJi{!e pokládat za investici, která se politicky vyplatí,
bude to s odstranením
krise dosti beznadejné.
Jestliže se do
našeho venkovského
cloveka, v nemž težká drina beztoho vypestovala nenávist ke všem, jimž se po jeho názoru darí lépe,
ješte umele pumpuje nenávist ke vlastním sousedúm jiné politické
barvy,
jak
potom
docíliti,
aby
potom
duverov:ll
a spolupracoval
s nimi na radc opatrení, kde spolupráce všech
je unum necessarium?
Prevýchovu
obcanl! si ovšem asi žádná
politická strana do programu
nevezme. Byl by to požadavek
utopistický
(tento problém je patrne jen o málo mladší, než

lidstvo samo) a nerentabilní,
ba nekde zrovna
Možno však slušne žádati, aby se stranický boj
losti.

sebevražedný.
lišil od zvlci-

Tolik k zemedelskému programu.
Ted ješte nekolik slov ke
clánku poslance ing:''Necasa.
Tu, myslím, bude radno upozorniti predem, že nejsem organisován
v žádné politické st rané,
aby se leccos nevykládalo falešne. Zrekapituluji
strucne nekteré
hlavni myšlenky zmíneného clánku: Není to jen strana reprtbli··
kánská, která pracuje pro zemedelce. Republikáni
chrání predev;ím statkárské krídlo, 'naproti tomu sociálne demoíratick.{
program chce chránit predevším drobného zemedelce. Ministerstvo zemedelství rozdává subvence a nepecuje
dostatecne
o
zintensivnení zemedelství.
Pripustme, že' tvrzení o zemedelcích
je na 100% správné.
Ale ani tu nelze nedojíti k záveru, že rozpor mezi statkárem
a malým zemedelcem, pres to, že jeho existence se nedá oddisputovat, nemuže nikdy dosáhnouti
takové hloubky, jako rozpor
mezi zemedelcem a prllmyslovým
delníkem. A protoze, jak sám
ing. Necas píše, opíraji se socialistické strany predevším o pnolmyslový proletariát,
je pri rozeno, že nutne budou zájmy zemedelcu podrizovat zájmllm proletariátu.
Tento fakt je tuze
kostrbatý, než aby se dal zabalit do kulatých slovícek. To je
stránka vecná. O politické stránce úsilí udržet pod jednou strechou tyto dva antagonistické
smery poucuje, myslím, dostatecne osud lidovcu v posledních volbách.
Pokud se týce ministerstva
zemedelství,
tu pan poslanec prestrelil. Nedostatek péce o zintensivnení
nelze tomuto ministerstvu spravedlive vycítal. Je snad, aLyeh uvedl jen jeden príklad,
ješte v cerstvé pameti jubilejní
soutež o nejvyšší výnosy, o
jejímž vlivu na zintensivnerií pestování obilí nebude asi sporu.
A neštastné subvence, puma se zaruceným
výsledkem,
nejso'l
než nezbytnou investici do požadovaného
zintensivnení,
odmcnou prukopníkllm
zemedelského
po1qroku, jež by za ministra
kteréhokoliv smeru musily býti udelovány rovnež. A jejich dosaženi není tak snadné, ani jejich výše tak ohromná,
jak se
rádo vyp rá ví.
Dh. Hradište,

17. prosince

J929.
Ing. Jos. Kremer.

Naše reparace.
Vážený

pane

redaktore,

nemužeme se divit neinfo'rmovaným
protestum
proti placení
reparací, tím méne, že vina"nedostatecné
informace lpí tentokráte hlavne na tech, Ndo opomenuJi za ta Mta verejnost náležite na vš'ecko pripraviti.
Treba že se do projevil
pletou
osobní a stranické zájmy - ale tak je tO'mu zatím u nás se
vším - jde v jádre o výraz ve r e j n é h o mí n e n í a mus~me se naucit si ho vážit a ne odbývat je posmeškem
pro
neznalost technických
podrobností.
Okrikovat
ty, kdo se zajímají o tO', co s'e pece pod poklickou, je málo demokratické.
Obcan má právo se ptát, CO< a jak. Nejde o pár tisíc, ale o miliardy národního jmení z kapsy poplatníku danemi už nesmírne zatížených, kterí prinesli velké obeti, aby naše mena byla
jednou z nejsolidnejších
na sve,te. PmstÝm zdravým rozumem
usuzuje ceský clovek, že když pla,til krví svých dobrovolníku
a postavil na svuj náklad armády
na všech frontách a celil
nemecké invasi a vykofilstení Ruska, je PO'Platek za o,svobO'~
zení zvláštní položka, která. žádá vysvetlenÍ.
Nedotýká
se to
tak trochu našich legionáru?
A ješte nesmyslnejším
se mu
zdá, že bychom si snad meli od Dohody kupovat
všechny
stá,tní objekty, dráhy, budovy atd. Lidový rozum si lo'gicky
praví, že všechny ty objekty byly zaplaceny
z našich daní, a
podle toho, jak málo se vracelo k nám z našich penez, spíše

my bychO'm meli dostat reparace ze zemí, kde se za ne stavely náMadné alpské dráhy a paláce. Madari dusili národní
vývoj podrobených
národu a z jeji:oh mozo.lu si vybudovali
nemeckého
mestecka
velkomestskou
po 1'1 1867 z nepatrného
Bud3.tpešf. Roku 1921 nás dokonce donutiH k nákladné mobilisaci, za kterou jsme dosud nedostali odškodnenÍ.
Proc máme mít práve my lví podíl na placení reparací?
Abychom se zaHbHi presidentu
ríšské banky nemecké?
Nebo
jsme skutecne tak bohatí? Není to nikde videt ~ l1lia rozdíl
od insO'lventníhO' nemeckého ,dlužníka, který se všestranne
PO
válce zvelebil. Dnes, 'kdy musíme z gruntu vybudO'vat zanedbanou východní cást republiky, právem se zdráháme
nésti
»Iví podíl« na reparacích.
Není náml známo, že by Poláci' prevzaH cást ruských závazku vuci spojencum, ac z Ruska vykrojili notný kus, ani nevíme, co za své osvobození
za,platl
treba Finsko nebo jiné zetne. Dá se poohyboV'at, že by analogie na pr. s Italií byla vhodná, že by si ltatlie v jižním Tyrolsku nebo ,dokonce v Is,trii skutecne byla vzala, "co jí patrilo«. Obnovení oeské samostatllostii,
k nemuž byly závažhé
nábehy už v r. 1848 a zejména 1870, 'je prece neco podstatne
jiného než odtržení Tyrol nebO' Bukoviny
sousedním
státem.
Právem
nás znepoko'juje,
že Madari,
na nichž lpí tO'lik válecné viny, se snaží vYzout ze svých reparací. Madarská
,propaganda nikterak nepolevila a naše styky a vliv na pr. v angl.
tisku je stále nepatrný, jak je videt z nenávistných
komentáru
i v církevních C h u r c h T i m e s, z Apponyiových
informací
v úctyhodném
S pec t a t o' r u, ve zprávách
korespo'ndcntu
ve významném
O b s e rve r u a j. Argulment p. I(. Procházky, jehož biystré o~ánky vždy cítám se zájmem, že Madarsko
území,
bylo zbaveno. dvou tretin s v é h o, t. .i. madarského
velmi prekvapii\. Tím se ohání práve madarská
propaganda.
To není nikterak ceské stanovisko.
Nebudeme prece sami potvrzovat
nesmyslnou
ma,darskO'u analogii s brutálním
rozdelením Polska. Madarské
ús,Ílí O' obnovení historického
feudálního státu je práve tak plané, jaiko by byly s naší strany nároky na obnovení historického
královsitví
ceského
s celým
Slezskem, obema Lužkemi ,a -K>ladskem, ac ani nelze vlastne
srovnávat
spravedlivé
r~hodnutí
mezinárodního
tribunálu
s koristnickou
pomikou i]JO'tentátu. Jde O' zásadní názor. Bylo
kdysi Rakousko zbaveno s v é 1, O' území, kidyž ztratilO' Benátsko, ci byIo Benátsko
zbavenO' tyranie
Ralwuska?
Prohrárli jsme umelecké poklady ve Vídni, na než jsme meli
dobré práco (rakouská
propaganda
v anglickém
tisku byla
tehdy výborná),
ale to se nedotklo kapsy
po'platníku, proto
snad verejnost nebyla tehdy vzrušena naším nezdarem.
Otázka reparací
bude težkou zkouškou
pro naše diplomaty,
ale
máme mezi nimi muže seriO'sní a schopné, kterým
verejné
zájmy leží ha srdci. Doufe,jlme, že se jim podarí objasnit a
obhájLt naše stanovisko.
Bude dobre, budou-li se moci opríti
o silné verejné mínení.
Aby nárrn na konec s.pojenci
dovat« ja)m nezaplacený
"státní
vlastnictví
bývaly za Rakouska

snad neprišIi najednou »fenobjekt« pražský hrad, o jehož
známé spory.

V dokonalé

úcte
Otakar

Vocadlo.

Odpovedi gymnasistce.
Tfebivlice,
Pane

27. XII. 1929.

redaktore,

dovoHe mi nekolik slov k diskusi mladé generace studentské. Je to zase jedna ze štastných
diskusí a je jiste mnoho
tech, kterí z ní mají radost. Pochybuji O'všem, že je potešena
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sl. Krausová, která jisle necekala takové krnpobiti. Ale je to
docela zdravá duševní gymnastika,
jen nezapomínati
ua Masarykovo
"Rozcilení není program«.
Co už jsme se nacetli a naposlouchali
tech ruzných
recí
o úpadku a krisi mladé generace - ale Itahle debata v Prítomnosti by tomu nenasvedcovala.
Tihle mladí, kterí si dovedou
tak žive (nekterí až bezohledne)
ríkati své názory, ti nejsou
úpadkovou
generací.
Máme-li jakou generaci,
které bychom
mohli (a snad ne docela oprávnene)
ríci úpadková,
pak je to
generace naše, narozená
kolem r. 1900, generace
remarquovská, ikterou válka prupravila
o ten trochu
idealismu,
který
v sobe mela, a kiterý v ní živila a udržovala
ta predešlá generace, které ríká sl. Krausová materialistická.
(Nemyslím, že
by nás byl Buh [chcete-li]
postavil
na svet, abychom tocili
ocima po nebi a () svete ríkali, že je špinavý.)
A ani bych nerekl, že my jsme generací úpadkovou, krivdil
bych nám. Jsme generací unavenou, lidmi, kterí nemeli mládí.
V tech letech, kdy nynejší mládež roztahuje kridýlka, kdy je
plna suu a romantiky, v tech letech my jsme museli premýšlet,
jak zachránit
život. Život. nikoli mládí. To už se zachrániti
nedalo. Nám chybí léta od 14 -do 19, léta, rekl b:ych mo-týlího
života duševního a ted je v nás chaos. Není mvnováhy
mezi stárím duševním a telesným, nemáme pevných linií, vyjeli jsme jaksi z kolejí. Stále cosi hledáme, cehosi je nám
lí~o, jsme uštvaní, roztekaní. Chceme být také mladí - a už
to nejde. Vy, kterí jste naro2ení po r. 1910, jste šfas~nejší a pravdu máte, že ta starší generace vám nebrala ideály (jak
myslí sl. Krausová),
'nebrala vám Boha. Bral-li vám ho kdf)',
pak to byla generace naše. Ale je-li Boha treba, vy si ho najdete. Ale nehledejte
proto, abyste na nem viseli. Vy nesmíte
být generací, která musí na necem viset, af na Bohu ci na
hrehíku. Vy mnsíte stát samostatne
- a vy stát budete.
Ruda Andrašlw, ucitel,
Trebivlice
u Lovosic.

*
Velectený

pane

redaktore!

Dovoluji si Vám zaslati tento dopis, jakožto repliku na dopis, uverejnený
pod názvem "Hlas z gymnasia«.
Já jsem rozená v roce 1910 a náležím tedy ke y;enerac~, za níž jest mluvenou sle~nou A. KrausovolI.
Ten dopis me zarazil
a chci
napsati vše o nás mládeži co nejpravdiveji.
Píší se romány
Rašení, Vinohradští,
Sextánka,
a prece to nejsme my - mládež vychovaná
strední ško'lou, v ní žijící. Není zde hrozného
stavu, zpusobeného
koedukací,
ani není pravdivou
veta, že
strední škola nevychovává.
Já jsenl ted rok po maturite a dovedli oceniti vše, co mi reálné gymnasium
dalo a jakmile si
\'ydelám tolik, chci studovati dále. Na našem gymnasiu nám
dali víru v život a práci. Slecna A. Krausová
píše, že nedostalo se nám náboženské výchovy. Jest to pravda! Naši profesori, ne vedomc, prýštilo to z jejich charakteru
do našich srdcí
a mozku,
dali nám sami,
ceho se nám nedostalo
od lidí
II tomu urcených. Mládí má své boje, nemá se rádo se stárím, ale nenávist k té predcházející
y;eneraci, jak na me z dopisu "Hlas z y;ymnasia« vane, není správnou. Já bych si prála,
abych se znala s Fr{lnou Šrámkem
anebo to do-vedla sama,
vylíciti všechnll krásll i boje osmi let, jež jsme v gymnasiu
prožili. Nebot naríkati nad vším, ceho se nám od predcházeHcí y;enerace dostalo, se mi vllbec nelíbí! Naším' lil-wlem je~t
pridati k t()lmu, co mližeme nejlepšího,
žíti pootive
s vírou
v Boha anebo bez ní. Myslím, že kniha "Zrada vzdelancll«
nemá ve všem pra vclu, když dle ní inteligence zklamala, stará
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se príliš o veci tohoto sveta, je .to tvrzení také uprílišnené.
Vždyf rvali jsme se s nejistotami, a prece vždy milovali naše
profesory, nebot vychovávali
nás s vírou v krásu života, ukazoval1.i ideály, ucilil císti Cicerona,
Catulla, tioratia
i Capky,
Shawa a F. Šrámka. Máme své bolesti, chyby, ale mezi námi
je mnoho iclealismu, snad více než potrebujeme
pro praktický
život. Stojím proti dopisu "Hlas z gymnasia«,
verím v krásu
toho,to sveta, ale království boží na zemi vytvorí lidé, zázraky
ne. Prítomnost,
Národní Osvobození, Lidové Noviny dra Strállského vzdelávají
každého, díky za ne a díky Vám.
S (,ctou a vdecností

•
Vážená

stredoškolacka.

redakce!

Dov(.1te m~ nekolik poznámek k dopisu slecny Anky I{,rausové. Jsem také z rocníku 19IO a v podstate s clánkem slecny
Krausové souhlasím.
Na nás snad nemela takový vltv válka. jako na ty pl'cd
mírni, ale mely na nás vliv pomery poválecn,~. Zakusili jsme
·útoky
smerLl a cílll v omlazeném
živote. Bylo jich mnoho,
príliš se strídaly, príliš nás mátly. Vychvalovaly
se, ale zánik
jednoho stihal zánik druhého, ty smery v~dly "do tmy a prázdna«. Pomalu obraceli jsme se k náboženství,
které se nám
Zacalo jevit v jiném svetle, než které na ne vrhDli mluvcí
onech smerll. My našli jsme \' nem dno lidských proudLI, kde
lze pevne zakotviti, pevnc se rozkrociti a rozkriknout
do svi':ta
po vetší lásce mezi lidmi. Nejsme hotovi,
cestc, jsme slabí, ale posilujeme
se. Tak
Sl1:1d až príliš, se chytáme tech ze starších,
[;omoci. V tom však nevidím nes:tlllosl;,tnust

ale jsme na dobr,'
si vysvetlíte,
proc
kterí nám chtC'j'
a du;evní lenost.

;'-Jejdeme za nimi slepe, cheme
se s:Jmi probojovat.
Lec
tomu se musíme ucit. Ve ško!c profesori nás neradi videli samcstatne myslit, ncradi videli saE10statný rozbeh do vnejšího,
mimoškolního
sveta. Vyšli jsme zmatení, zakriknuti.
Tel! chceme se nad)'chat
nového-vzduchu,
abychom
silncjší, dali se
v boj. Nemáme cestu nijak volnou. Tu mají upravcnu ti, kterí
se spokojí
s "kulturotvorným
materialismem«.
Chyba však
v nás (našich rocnících) je. Vetšina, práve vlivem materialisma,
z( ratila zájem o všechnu vyšší cinnost duševní a ta, když má
se rozhodnout konecne pro nejaký smer, jiste se dá cestou pohodlnou, vyšlapanou,
cestou predchúdcll,
cestou materialismu.
'My však neml'tžem prijmout materialism,
my neveríme ve všemohoucnost techniky, protože cítíme omezené hranice mO>.nostÍ
lidského rozumu, Toužíme po jistote a tu nach{lzíme v náboženství, u Boha.
Protivníci
z t{lbora mladých
vytýkají
casto tl:11l ze starší
gencrace povýšcno~t, nedotknutelnost,
ale sami nás s klidným
svcdomím odbudou mávnutím
luky, pokrcení",
ramen, nejvýše
slovíékem:
"inu, idealisti«. Ni':ktel'í pletou pojem náboženství
s pojmem katolický klerikalisl1l, jiní ve slovc Bllh slyší recné:
kázání A rmády Spásy.
Rozcilují vás charakteristiky
dnešních pomcdl z onoho dopi~u, rozcilují vás silná slova "blálo, hnus", ale jen se, kolegové, nebojte zmerit dnešní pomery mcr'ílky. jimiž j,.,ou mcreny
v onom 'dopise a uvidíte, zac jste se bili.
S líctou
Skarvan,
posluchac práv.

J7ranl.

Gymnasistka odpovídá.
Vážená

redakce!

Vetšina odpovedí na mtlj dopis vyšla z nepochopení, u mladých lidí prímo neuvcritelného.
Tedy predevším,
co se týce
skutecnosti a nadskutecnosti:
ríkám prece výslovne, že musíme žít st r í d a v e V obou svetech. To neznamená
uchýlit
se do toho nadskutecného
sveta a o nic se ncstarat,
nýbrž
umet se v jistých okamžicích života povznés·t nad každodcnní
všednost, bud v náboženském
hll()ubání, nebo pri pohledu na
krásný obraz, na krásnoLI prírodu atd. Není t,o tak samozrejmé,
jak to vypadá! Zpytujte jen své svedomí, dovedete-Ji se tak
stoprocentne dívat na pr. na umelecké dílo, zapomenout
na
\·šc, hlavne na ~o suché posuzování
a trídení umení, vžít se
a oddati se absolutne estetickému
dojmu. Budete-li tohle umet,
00 nemž
jsem mluvila.
ocitnete se náhle v onom nadskutecnu,
Tedy neoddeluji tak naprosto 000 svety od sebe a ncodsuzuji
llplne skutecnost. Naopak. Tak jako Nietzsche vidí v cloveku
II10st ke svému nadclo'veku, ta.\< i já vidím vc skutecnosti
mo:"t
k nadskutecnosti.
(Každé prirovnání
ponekud
kulhá.)
Tedy
nebojuji naprosto proti životu, nebot bojuji 'j)l"0 zušlechtení
tohoto života práve temi prvky vyššími. Kolego Schorschi,
nesmírne špatne si mne predstavujetc,
nejsem ani unylá, ani
za vecera nesním v klubovce, ani netonu v ncbesích! I já jsem
nalezla Boha v sobe a stavím Jeho království
ve svém srdCi
a ne v nebi. Vím, že Buh sídlí v duších tech, kterí vcrí a že
je nutno hledat lio v p,rírode, v umení, v mystickýcli
okamžicích života, kdy jeho hl1as se nejsilneji probonzí. - Vám, kolego, také radím, ayste se za lSvé mládí nestydel a neuvádel
podruhé za polehcující okolnost to, že jste teprve
oktaván.
Uvedete-li svuj pevný a rozhodný názor, o nemž jste sám naprosto presvedcen,
nikdo Vám nebude vytýka,ti naivnosti. Kolego Turnovce, generalisujeme-li,
myslíme vždy pnimer, a
je už prísl,orví velmi, velmi staré, že výjimka potvrzuje
pravidlo. Masaryka si velice vážím, ba v mnohém je mi vudcem,
ac zase v mnohém s ním nesouhlasím
(což je rozhodne mnohem lepší, než kdybych byla "masarykovcem«),
a jsem prcsvedcena, že kdyby mladí lidé skutecne
Masaryka
cetli, neríkali by asi, že náboženství
je módním heslem. Radím i Vám,
kolego, abyste si ozvLášte dobre precetl sta{ 00 náboženství
v "Sebevražde«.
COo se týce té politiky, kdyby skutecne vedou byla, jak ríká kolega Roztocil, šla bych s radostí za nÍ.
Bohužel však jí není ani trochu a zdá se, že nikdy lepší nebudc. To prece ví každý, že s poctivostí v politice daleko nedojdeš. U nás obzvláštc se politisuje pres míru. Myslím, že
i když se budeme vychovávat
co možná nepoliticky, vždy se
najde dosti tech, kterí se budou do politiky vášnive vrhat a
proto se o náš stát nijak nebojím. Nejvíce se stavím proti tomu,
aby mladí lidé se tak príliš brzy dali strhovat
do politiky a
zacínali tak svuj život ve znamení nenávisti. Ostatne se dnes
politika zatahuje i tam, kam ne'patrí.
l~ekne-li nekdo, žc vcrí v Boha, reknou mu, že je kl.erikál,
má-Ii rád vlast, rekne se mu, že je národní demokrat,
cítí-Ii
s delnictvem, je komunistou.
Není-Ii možno politiku odstranit,
tož aspon ji omezit! - .Jde-li na mne kolel!:a Turnovec s Vccerním listcm (vúbec kolcga Turnovec
používá velmi ror,-;tomilého zpusobu debaty),
pripomenu
mu, jak sám sobe odporuje, mluví-li nadšene o státu; doufám, že dosud nezapomncl
na SVtIj strach pred »výchovou k státotvornosti«.
Však on dobre vi, kde ta slova napsal. - Tak jak lící mládež kolegyne
Frantová, tak zlé to rozhodne není. Jsem skutecne
pražská
studentka a SVtlj dopis jsem také nepsala jen tak, že by mi ln
najednou bylo napadlo. Presvedcila
jsem se, že mladí lidé verí,
byt treba jinak než j,í, a že práve mezi prltm~rcm studenttl
nalézáte stúle a stále núboženské
ideály, 130hužel jsem však

zkonstalovala,
že se mnozí za S\'ou víru stydí, že ji skrý\'ají,
protože mají strach pred takovým výsmechem,
s jakým se
vytasil pan Turnovec.
Ti, kterí "si hrají s politikou a o Bohu
témer nic nevedí«, to jsou práve ti, kterí slepe následují své
vudcc z válecné generace (at už tOojsou vychovatelé,
ucitelé,
spisovatelé, politikové atd.), prejímají její ethiku v podobe politiky. Myslíte tedy ješte, že je naší nemocí odsuzování
tech
starých?
Vidíte prec, že podarí-li
se nám odstranit
jejich
špatné vlivy a zbavit bázne ty mladé lidi, kterí jsou na dobré
ceste, pak bude možno mnohé uskutecniti. Ostrutne sám pokrOk
vyžadujc
odtrhnouti
se a jíti vpred.
Anka 1(rallsov(Í, stud. gymn.
Praha.-Smíchov, Palackého 2.

•
l\Iaterialisnl v mladé generaci.
Vážená

redakce!

Podotýkám
predem, že nevím patrínl-li ua ní; žil jsem však
a cítil s tolika lidmi rlizných vekových
stupi\tl, povolání a
zálib, že jsem se cítil doma leckde, bez ohledu na rlizná t. Z\·.
generacní
delítka; ostatnc sc v nich lidé mýlí. Tak treba p.
TUrllOvec prohlašuje
vlastne
Masaryka
za vychovatele
sv~
generacc;
kdokoli prccte jeho dopis a pochopil ponekud Masaryka to ihned prohlási za poráuný omyl; ncbot argumentace
Ú la, tedy vše v inten~ích
"Vec. Listtj« a jiné zpohodliíujíCÍ
zjednodušování
kritického
jJostoje jest duchu Masarykovsk6
kriticnosti
na hony vzdáleno. Jde ale o námitky proli kredu
i polemice p. Pekárka.
Chci mluvit konkrétnc:
Je~t možné, že se vyskytnou
lidé,
kterí by probuzeného
duchovního
zájmu zneužili k zrizellÍ
která se
blížních, jest možné, ŽC sc najde kdesi buržoasie,
zachraiíuje
"útekem
k pámbíckovi«;
ale typický
prípad tn
není, není to prípad, který by dne s výrazne clHuakterisova!
dobu a životní situaci. Delat zdc závery
z literatury,
mliže
býti omylné. Literatura
nebývá jen zrcadlem, bývá i krivým
zrcadlem; v ní prichází k slovu, mnohdy k nejhlucnejšímu
slovu
lidé, kterí se do problémtl vemlouvají,
aniž by cítili životne
jejich tíživost.
Myslím, že nicím nezatížené
pozorování
skutecnosti
clává
obraz mnohem prostší. Jeví se mi takto: Teprve pri mé konversi od t. zv. moderního
svetového
názoru ke krestanství
se mi zjevilo v plné jasnosti, že u Boha "neni prijímání osob,!
a že všechny pozemské hodnoty a veliciny (nacionalismus,
demokracie,
socialismus)
jsou rozhodne
pohodlnejší
podušk)u
k tomu, aby na nich spocíval clovek se svou domýštivo',lí
a
sobectvím,
než skutecný
theismus<; celá buržoasie
(protože
nikdo rozumný nepopírá existenci
spolecenských
UrJ, c:lám
do ní,
pokud tam patrí inteligence
vubec,
podle pra vcly
i socialistické
intelektuály,
protože
mi ješte žá_1ný z nich
nedovedl vysvetlit,
proc by tam vlastne nepatril) to poznala
také a udelala z toho ve svém prumeru
opacny záver, nei
nekolik ojedinelých konvertitu:
rekla si, že »pánbícek,
(nel,:d
I)
kterQ:1 se
uživám tuto rouhavou
frazeologii
P. Pekárka,
s buržoasií delí) není pro
n i ani tím stéblem, kl1l'': by St)
mohla chytnout; a potom mi jakési residuum marxi,lDu v 1llt:111
myšlení
dovoluje
videt, ŽC predpokládat,
že by iidé, ktei"í
chtejí stlacit mzdu se pri tom chteli spoléhat na neco jiného,
než na využití konkrétní
hospodáro.ké situace, znamend sUP'-novat jim naivnost, které nejsou schopnÍ. Nebol fak·, že \ dobe, která jest od nás oddelena prí k o p e 111, kleTÍ' ji i:;:ní minulostí, lidé volající k chudákum
»modli ~e a p,'ac!:j" vych:.ízeli, aby zpracovali
jejich chléb vezdejší bledne J nes proti
frIktu, že též lidé prišli na to, že dovedou dovolí·1i t·) sitnao;;r.,
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stlacovat mzdy bez doprovodu zbožných slov. To je,t jej i c h
»konstruktivismus«,
ten jest skutecností
dnešního dllt:, kdežto
výklady
o event. možném zneužití duchovnosti
vidl ni samých »by - by - by«. úpadková
buržoasie naprosto se lIeutíká ve svém prumeru k náboženství,
které prestalo pro nt
být i konvencí; dnes jest její konvence v necem jiném; ~est(),
k terým
borci konvence
minula vydraždovali
meSfáky
minula, celá ta smes ironie, blasfemie,
paradoxu,
prestalo
být
revolucní
posou (revolucí
bývalo tak jako tak málokdy)
a
stalo se za pomoci literatury,
dramatického
i tanecního umení
atd. artiklem,
který se týmž mešfákum
anebo aspon jejich
následovníktlm
prodává. Nebof, beda, historický materialismus,
tato jediná slušná filosofie dejin ne obr á cen é h o sveta,
p I a t í, velmi doslova
platí, i pro revolucní
gesta. Ne náboženství, ale tento zakoupený
styl života, život žitý jakoby
výp~ckou,
to jest útocište i príznak úpadku buržoasie. Nedovede už proste býti svou; nic na tom nemení, naopak potvrzuje to, nazve-li se tato buržoasie
"socialismem«.
le z této masy tu a tam se nekdo zachrání "útekem k pám~
bíckovi«, jak ríká p. Pekárek,
ci obr á t í, jak bych rekl já,
(nebof nevím, proc by mel na pr. ferdyš
Pištora
míti vliv
na mou rec!), nedokazuje
ješte, že by obrácení k Bohu bylo
nejakým úpadkovým
zjevem; možné jest, že jest to pro mn·)hé jedinou záchranou
ze zmatku a chaosu proc ne? Ale nejde
prece o jejich po hnu t k y, ale o skutecnost
jejich z á e h r an y; ty pohnutky jsou tím lhostejnejší,
cím jasneji vidíme, že
lidé s týmiž pohnutkami
velkou vetšinou se chodí zachranovat ci opájet jinam,
Myslím, že muj obraz prumerného
smýšlení
úpadkového
mešfáctví,
jak se jej snažím naskizzovat
jest správný.
Dnes
nemohu doporucovat
nic více, než abychom se o jeho správnosti presvedcili
konkrétním
pozorováním
kolem sebe. Jest to
je~iná cesta k tomu, abychom vyšli z papírové hypnosy, která
nám vládne.
Nevím, jaký vztah má p. autor k technické
kulture samé
(n e k m lu ven í o ní!),; mne zajímá jen to, že jen z ní prijde
spása. Výborne;
pockejme všichni na budoucnost
té t o illuse.
Do té doby by se asi pro tec hni c k o u k u I tu r u (pro ni
samu!) udelalo více, kdyby se zdarilo pohnout na pL delníky,
aby nechali úzkého sourucenství
se zamestnavateli
v prepjaté
ochrane domácího prtunyslu. (Mluvme prece bez ornamentu!)
.lest-li kdy se našlo príkré odsouzení
pohrávání
s náboženstvím pak to bylo zná b o žen s k Ý c h rad; na pr. žádná
kritika nevyrovnala
se s HUbertovým
Druhým brehem ener·
gicteji než Hromádka
v nekolika rádcích pod cárou! Nepochopení této situace má své koreny v tom, že prumerná protináboženská
argumentace
(a ovšem s ní paralelne
udýchaná
apologetika)
lezou svorne vždy v uctivé vzdálenosti
za soucasností života.
Muj positivní záver však se shoduje ku podivu s p. Tutnovcem:
ano, je den
život, žádnou skleníkovou
"duchovnost«. Ale zrovna ten j e den život jest podroben se vší m,
Bohu, Pán u a
se svou hm o t n o stí
i d uch o V n o stí
S o u d c i. Není v nem místo pro nejaká závetrí. Ale skutecná
p I n o s t tohoto života, která presahuje
(j ve své hm o t n os ti: "verím
v tela z mrtvých
vzkríšení«)
jakýkoli
lidsk)'
obzor, jest v K r i stu.
Bez neho jest každá 1. zv. "duchovnost., »náboženství«
zrovna tak kusem hm oty
tohoto sveta
jako cokoli jiného. Zaslechl jsem nyní od ctenáru
ironické
"Amen«. Není však ješte amen, ale malá poznámka:
Tento
monismus jest dobre kresfanský;
práve rozpolcenost
h mot y
a d uch a tak, jak se jí dne s rozumí, jest príznakem
mo(j když pochází od teolo~u n. Zde
derního leptání kresfanství
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pri c h á z í návrat;
v jeho
z Vás, vy dnešní debatérI!

postupu

se setkám

s mnohými
Jete.

•
Pranýr ci oltár 1
Vážená

redakce!

"Pan poslanec", portrétovaný
v 50. císle "Prítomnosti.
sotva
by rušil idylickou
predstavu
pisatelovu,
kdyby jej skutecne
znal. Frotože p. -arvyzývá ctenáre, aby podávali "p o dob·
r; é por t r é ty - ne o vše m z kle p tI, a I e z f a k t«, spebudoucím malírum: budte opatrní ve výberu,
chám ríci jemu
v kJresbe i barvách, nebo se vám stane, že namalujete certy,
kterí neeksistují a skutecné certy necháte volné behat po svet.';,
budoucím!
,;niž uchováte jejich obraz pro výstrahu nám

i

i

A ted k našemu poslanci. Poznal jsem jej ne PIO vernost
portrétu,
ale asi tak, jako i v krivém zrcadle poznáváme podobu cloveka, kterého dobre známe. Vypadá ošklive, nepravdi·
ve, ale je to on.
Nuže, postavím
pred nej zrcadlo rovné.
V nem jeví se vytýkaná tri fakta takto:
1. Poslanec
ten se nebál hlasovati pro to, aby odnato bylo
vojákum
volební právo a dokonce už ne ze ·strachu, že by
rrišel o mandát a musel jít ucit. Souhlasil s odpolitisováním
armády, hájil jen volební právo Irotmistn:'!, dustojníku a cetníku
a psal o Itom jasne v novin:{ch. Skoly se bát rovnež nemusil,
protože ucil rád a protože už d o s I o u žil.
2. Ministerská
rada již dávno svolovala, že ti poslanci resp.
senátori - státní zamestnanci,
kterí pri stejné kvalifikaci byli
mladšími kolegy pri jmenování do vyšší platové stupnice preskoceni, mají nárok na tuto plato vou diferenci resp. na jmer:ování. To se stalo v mnoha prípadech. Našeho poslance preskocilo již na 100 kolegu, z nichž nekterí byli i jeho žáky,
nežli na upozornení
prátel, po záchvatu
podobném
mrtvici,
podal letos z ohledu k rodine žádost za tento prídavek dl)
rense zapocitatelný.
Byl mu priznán od 1. cervence 1929 a ne
od Ir. 1927, jak p. -ar"tuŠí«.

3. Dcera našeho poslance neobdržela
státní stipendium na
nekolibleté
studium v cizine, ale k podnetu prof. Mathesia
dostala americké stipendium,
záležející
v lOm, že jí byl poskytnut byt a strava v internátu
Columbijské
university a to
jenom na I rok. Druhý rok nedostala nic, cestu do Ameriky
zpet platil poslanec sám. Za týchž okolností byla tam sl. A.,
dcera neposlance z N. B. Tak vypapá využití politického vlivu
PI-O rodinu ve svetle pravdy.
'

i

Pan -arpíše též: ,,1 kdybychom
neverili hlasum, jel
odhaduji celkový príjem p. poslance na 300.000 Kc", ale tyto
hla"y cituje. Necht ledy ví, že krome gáže a poslaneckého
platu Ilemá p. poslanec žádného príjmu ze clenství ve splrávních
radách, nebot jest jen v korporacích
národních,
kde se nic
neplatí a kde úcast stojí mnoho penez vlastních.
Nyní mohl bych nakreslit portrét tohoto poslance jinak nežli
jen vysvetlením
tri zmínených "fakt«, ale to už by jej každý
poznal. Jen tolik reknu: Je-li vzácná nezištnost v politice, pak
vzorem jejím jest práve tento poslanec. Starí Cechové pravili,
že "nevinnost jest nehrešiti a mohúc.« Podle toho analogicky
"nezištnost
jest nebrati a potrebujúc«.
To jest, co u pana poslance kladu tak vysoko a proc místo pranýre žádám pro nej
oltár. A kdy/. ne oltár, tedy aspoií. pravdivý obraz.

Antonín Srba.

K dnešnímu císlu priloženy jsou 2 letácky ly Bohumil
Siegel, továrny kartonáží ve Zlíne. - Doporucujeme Je
Vaší laskavé pozornosti.

