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Spatná cesta k dobré veci.
trany národnostních minorit - i nemecké vládní strany aly v poslanecké snemovne návrh, aby podle § 22 jednaO rádu N. S. byl ustaven
výbor, který by projednával
eré dosud sporné otázky národnostních menšin a Nár.
máždení predkládal príslušné návrhy za úcelem konecodstranení národne-politických sporu.
ávrh ten vyvolal živou odezvu, která u nemecké nacionální
Ice muže býti charakterisována jako radost, u nemeckých
nich stran jako rozpacitá reserva, u ceských vládních
jako nesouhlas s podáním tohoto návrhu, zejména když
spolupodepsaly také strany vlátiní majority. - Dorozumení
I jednotlivými národnostmi v naší republice jest velká vec
nebylo by správné se zríkati žádné cesty, která by k to-·
to clli vedla. Ale nekteré podpisy na tomto návrhu nám ríI jasne, že zejména nemeckým oposicníkum nejedná se
vec, ale o pouhou agitaci. Jest tu podepsán p. Luschka za
mecké krestanské sociály. Za stranu, která byla dosti dlouho
vláde, že mohla rozvinout ve vláde a v majorite otázku
rodnostního vyrovnání. Ale strana p. Luschky a Mayr-liara toho neucinila. Ve vláde starala se o docela jiné veci, než
ty, k nimž nyní podává návrh. Ale od té doby, co strana p.
yr-Hartinga je v oposici, tvárí se velmi radikálne a naciollál. Chceme jiste poctivé vyrovnání s Nemci. Uvítáme každý
vrh, který by k tomu vedl. Ale musí to býti návrh, který je
IDlnenpoctive. Ne agitacne. Návrh spolupodepsal p. Jung, ncm.
enkreuzler. Hakenkreuzleri mají k demokracii pomer velmi
ladový a pokrivený. Pri své agitaci pracují se šovinismem
jnižšího typu. Podpis p. Junga na tomto návrhu vyjímá se
elmí groteskne. A stejne groteskne pusobí podpisy p. Scholcha, nemeckého nacionála, p. SzUl1o, p. Szentivanyiho atd. atl tu: méne podpisu bylo by více. Stacilo by, aby ten- návrh
epsaly jen strany, které možno brát politicky vážne; získal
na své uprímnosti. Iniciativa k návrhu vyšla asi z rad neecké nacionální oposice. Nejvíce asi od p. Luschky. Nemecké
dni strany nechtely dát nemecké oposici zbran do ruky,
tely pripustit, aby nemecká oposice mohla agitovati
tvrzením, že nemecké vládní strany nechtely ucinit krok,
by mohl znamenati pocátek rešení ceskonemeckého
lému.
Byly to agitacní momenty, které stály u kolébky tohoto náu. A to jej silne znehodnocuje. PP. Luschka, J ung, Scholllch,
ci, Szentivanyi atd. nejsou známi tím, že by vynikli prací
sbližení národu. Jejich podpisy na návrhu nejsou podpISY
kterí by meli zájem na rešení národnostních problému.
Luschka jiste v prvé rade myslil na to, jak by zpusobil
emnosti vládním Nemcum. K poctivému vyrovnání se neje z návrhu, který nebyl mínen poctive. Špatná cesta
de k dobrému cíli.
V. G.

tri Anglicané

v Nepalu.

Ve spolecnosti, v níž se nedávno mluvilo o Indii v souvislosti
povstáním Ohandiho, bylo také receno, že v indickém státe
epalu podle uzavrených konvencí smejí býti jenom tri An-
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glicané. Anglický ministr-president a dva jeho úredníci. Tento
fakt stojí za to, aby se clovek nad ním zamyslil. Daleko od
evropské civilisace ve státe, jehož obyvatelstvo s Anglicany
jiste nesmýšlí nejlépe, žijí tri Anglicané, poverení vládními
úkony, které skutecne provádejí. Nebojí se ve své osamelosti,
nespustnou a nesejdou vnitrne a vrátí se po case do vlasti
jako dokonalí gentlemani. Srovnejme s tím, jak u nás se bojí
každý úredník nejenom snad jíti na Slovensko nebo na Podkarpatskou Rus, ale vubec na venkov. Jak snadno ztrácí v samote veškerou mravní oporu.
V cem spocívá tajemství onech trí Anglicanu v Nepalu?
Predevším v tom, že Anglican at je kdekoli na svete, dovede
všude s sebou nosit kus Anglie. Snad kdyby v celém tom státe
byl i Anglican jen jediný, nepovecerí, aniž by pred tím byl
oblékl smoking. Toto nošení anglických zvyku s sebou tvorí
zacarovaný kruh kolem každého Anglicana, takže nic na svete
jej nemuže vykolejiti. Ríká se, že nejenom Anglie je ostrovem, ale že i každý Anglican je ostrovem. Druhou prícinou tajemství
trí Anglicanu v Nepalu jest anglická
výchova. Anglické koleje u srovnání s vysol{ými školami našeho typu jiste podávají vedomostí méne. Ale dávají
svým chovancum neco, ceho naše školy nedávají. Sebevedomí
vládnoucí vrstvy, smysl pro formu, nauku, jak býti pánem
každé situace, pevnost a jistotu ve vystupování. Naše studium
vzbudí v mladých lidech tolik komplexu, že celý pozdejší život
nestací k tomu, aby se techto komplexu zbavili. Každý z našich intelektuálu jest necím praštený. Anglické aristokratické
koleje vychovávají lidi nepraštené, lidi mekkých, ale pevných
rukou. Ve smesici hašterících se národu všech možných barev,
plemen a jazyku dovede si pomoci anglický mladík, který není
nijak nadprumerne vzdelán, ale za to vychován. Kdybychom
meli udelat praktický záver myšlenek o trech Anglicanech
v Nepalu, tedy by byl snad tento: Nebylo by možno na každé
strední škole vybrat nekolik málo elitních žáku, o nichž se dá
soudit, že budou predurceni k vudcím úlohám a tyto žáky poslat do ciziny? Na rok do Berlína, na rok do Paríže, na rok do
Londýna. Ale: výber žáku by se musil díti podle toho, zda
tito žáci jsou skutecne osobnostmi, nikoli podle toho, zda studují s vyznamenáním, protože jest známo, že vetšina žáku studujících s vyznamenáním jsou pasivní povahy, které dovedou
jenom drít, jelimánkové bez inteligence a bez pátere.
A. Fuchs.

Soudní spor a reklama.
Pred nekolika dny byl okresní civilní soud pro Nové Mesto
v Praze zamestnán projednáváním žaloby, jež zasluhuje zájmu
širší verejnosti. Spisovatel Emil Va<..hek venoval svou knihu
Pán sveta úredníku J. P. a aby svému daru dodal vetší ceny,
vepsal do knihy, jak konciliantní geniové delávají, venování,
jež podle všeho, co se pozdeji stalo, bylo asi zvlášte srdecné.
úredník P. zapujcil drahocenný dar inženýru B. a inženýr B.
s vypujcenou -knihou udelal, co se s takovými knihami delá
pravidelne, t. j. ztratil ji. Pan P. si teprve nyní uvedomil, jaký
skvost dal z ruky a zažaloval pana P. o náhradu školy ve vyši
10.000 Kc, cemuž obžalovaný se pokusil celit tím, že sehnal
jiný exemplár ztracené knihy s novým venováním autora. Ponevadž však toto venování asi nebylo tak srdecné jako venování první, odmítl -žalobce knihu prijmouti. Nyní, jak sdeluje
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Prítomnost.,
zpráva z níž cerpáme, nastala však n<1vápotíž. Kniha, o niž tu
šlo, byla rozebrána a žalovanému se nepodarilo sehnati nový
exemplár. V této chvíli, kdy nouze byla nejvyšší a kdy bylo
soudne zjišteno, že Pán sveta je rozebrán a že nakladatel muže
pristoupiti k novému vydáni této tak horecne shánené knihy,
zasáhl do veci autor sám, jenž napsal ono puvodní, srdecné
venování na druhý titulní list knihy, v níž již bylo na prvním
listu napsáno druhé venování. Žalobce pak žalobu odvolal a
v soudní síni bylo mnoho radosti. Radoval se obžalovaný, že
nemusí platit 10.000 Kc, radoval se žal obce, že má prátelství
slavného spisovatele potvrzené cerné na bílém, radoval se nakladatel, že mu soud potvrdil, že spisy jeho autora jsou hledány, a radoval se autor, že jeho podpis má cenu 10.000 Kc.
To je všechno pochopitelné. Méne pochopitelné je však, proc
práve tuto zprávu rozšírila a praž. redakcím dodala Ceskoslov.
tisková kancelár, o níž dosud nebylo známo, že je nakladatelským reklamním podnikem. Nazývá-Ii sama svou zprflvu
zajímavou, netuší ani, kolik v tom je pravdy, ovšem v jiném
smyslu než predstírá. Na té zpráve není totiž zajímavého
vubec nic než, rekneme, neostyšnost, s níž se dnes pocíná propagovat literatura. Že se dva Iicjé soudí o knihu s autorským
podpisem, není jiste vec, již by Ceskoslovenská tisková kancelár považovala za tak sensacní, že by o tomto sporu výjimecne referovala. Kdyby se touto cestou chtela bráti dále,
mohli bychom se v jejich zprávách jednoho dne také docísti
o ceském spisovateli, jemuž na ceste vlakem byl ukraden
draho cenný náhrdelník, jak se to obcas z reklamních duvodu
stává primadonám a jiným hvezdám. Zdá se nám, že ceský
spisovatel se bez reklamních metod ješte obejde a že by se
bez nich mohli obejít i ceští nakladatelé.
mz.
Praha churaví?
Karel Capek v »Lidových Novinách" psal velmi rozhorcene
o vodní kalamite v Praze. V elektrikách cteme: varte plynem;
jsme vyzýváni k tomu, abychom spotrebovali hodne elektrické
energie. Jenom vodárna nám domlouvá: šetrte vodou, myjte
se málo, nekoupejte se mnoho, zahrádky málo zalívejte. To
v dobe, kdy díteti od malicka se vštepuje smysl pro cistotu,
pro mytí.
Nejhorší na veci jest, že tahle bolest Prahy není jediná. Jest
velká, ale jediná není. Každý clovek ve meste má urcité životní potreby; v Praze jest o ne málo postaráno. Nedovede-Ii
se mesto postarati o dostatek dobré vody, pak jest to vec
velmi vážná. Ale jsou tu jiné veci: Praha nedovedla se postarati o dostatek detských hrišt, Praha se nedovedla postarati
o dostatek škol, o dobrou komunikaci a j. V Praze jsou celá
predmestí, nová mesta, kde není školy. Deti musí choditi velmi
daleko do školy; vyucování vázne. A musí-li se v Praze, kde
se bourají vagonové kolonie barákové rešiti otázka umístení
škol pomocí drevených baráku, pak jest to vec, nad kterou
nutno se vážne pozastavit. Jsou veci opravdu nezbytné: nedovede-Ii mesto dáti svým lidem dosti dobré vody, nedovede-Ii
postaviti dosti škol, nedovede-Ii se postarati o základní potreby, pak jest tu neco v neporádku.
Namítne se, že tyto problémy velkomesta jsou hlavne otázkou financní; jsou; víme také, že financní situace Prahy není
dvakrát ružová. Snad jest i hodne pravdy na tom, že Praze
se strany státu se nevychází vstríc tou merou, jak by toho
bylo potrebí. Ale pri protukání obecní správy pražské vidíme,
že tu nejde jen o nedostatky financní. Jde tu o chorobu systému, o nedostatek organisace práce.
Potvrzuje to cetba obecního vestníku hl. mesta Prahy. Není
to cetba radostná. Zápisky o schuzích mestské rady a j. orgánu jsou pestrým kaleidoskopem, který ukazuje nejruznejší bolesti pražské, ale marne hledáme mezi rádky techto zápisu
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neco, co by svedcilo o tom, že Praha jasne ví, co má udelat
dnes, co zítra, co pozítrí.
Jeden muž, který zná dobre bolesti pražské, ríká: Praha
nemá lidí, kterí mají Prahu rádi. Praha nemá lidí, kterí by
meli hlubší zájem o veci obecní. Lidé v Praze nemají onoho
lokálního patriotismu, který vymírá na nekterých predmestích
a který v jiných J:llestech jest tak silnou vzpruhou v komunální
politice. Obecní volby do obce pražské podobají se volbám
do Nár. Shromáždení jako vejce vejci; také volené orgány
mesta Prahy se pilne snaží, aby imitovaly parlament ve všech
jeho necnostech. Na neštestí Praha nemá lidí, kterí - jako
v Nár. Shromáždení - dovedou vec jakž tak skoncovat a privést k dobrému konci. Volené orgány mesta Prahy nejsou sbory, které by mely nejakou pracovní majoritu, která by mela
pevný program pracovnt; s tím pak souvisí, že volené orgány
mesta Prahy nemají autority ani v mestské byrokracii.
Lidé, kterí pricházejí do styku s úrady mesta Prahy, mají zlmšenosti velmi trpké. Na pr. stavet v Praze jest nejen otázkou
financní, ale predevším vecí odvahy nebot to není vec tak
jednoduchá v Praze stavet. Lidé, kterí mají hodne co delat
s úrady, ríkají, že radeji jednají s úrady státními, než s úrady
mestskými. Lidé, kterí mají v Praze co delat s »obcí", sejdou
se vždy v názoru, že Praha churaví.
Bylo by dobre, kdyby vodní kalamita v Praze vyburcovala
verejné mínení ze spánku. Nejen proto, abychom meli dosti
vody na umytí, abychom meli školy pro své deti, slušná hrište
atd., ale aby Praha opravdu byla matkou svých obcanu a ne
macechou. - Malický príklad z okolí: v dobe, kdy se mluví
o zeleném pásu kolem Prahy, zrušila Praha pres protesty jedno
z nejkrásnejších hrišt na Smíchove, na Santošce a pozemky
prodala soukromníkum. Za Smíchovem vyrostla celá nová
ctvrt. Sta domku tisíce lidí. A pro deti z techto míst má postaciti škola, postavená pred válkou.
Capkuv clánek by mel býti cten ve schuzi mestské rady
pražské. Každý clen mestského zastupitelstva by si ho mel
V. G.
dukladne precíst.
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V. Lesný:

Gándhí a indický boj za osvobození.
II.
Dnešní indické hnutí, druhá to etapa trpného odpont, je v tesné souvislosti s jednáním »VšeindickéhC'
o vánocích 1928 v Kalkute.
ná.rodního kongresu
Tento kongres se nemohl shodnout, jaká. má být smernice národní indické polit:iky pro rok 1929, zda svárádž má být definován jako status dominia ci jakn
úplná nezávislost Indie na Angl~i. Zdálo se, že se' obe
krídla nedomluví a že nastane v lLme kongresu roztržka, nebezpecná hlavne proto, že by ukázala slabost
k9.r:~r~s;1. Preds~da l~ongresu zavolal Gándhího, jehož
pncmemm byl sJednan kompromis, a tak byla prijata
ve výboru 118 hlasy proti 4S hlasum tato resoluce:
«

Tento fwngres, probrav ústavu doporucenoll
výborem vJech indických stran, vítá ji ja!?o velhý
náboženských
príspevek
k rešení politických
problém1~ indických a blahopreje výboru za p1hobivo~t jedno1nyslnost toho, co doporucuje. Trebas
uznává resoluci o úplné nezávislosti Indie ktero1t
prijal kongres madrássl?), prece schvaluj; ústavu

i

Pt{tomnosL
prohlásil, že nynejší pomer Indie k Anglii nesmí být
nikterak porušen nejakým stavem dominia. Než Anglie
skutecne potrebuje za nynejších pomerll v Ind.ii klid
a hlavne ho potrebuje anglický obchod.
Indové ovšem namítají, že to byl práve jejich obchod. jejich industrie a jejich zemedelství (kterémuž se
venuje pres 70'10 všeho obyvatelstva), které byly plánovite zniceny anglickou menovou politikou v Indii ve
prospech anglických dovozcu a anglické zamestnanosti.
RokU( 1924 byla totiž vládou zhodnocena indická rupie
z 16 šilinku na 18 šilinku. Od toho roku se skutecne
objevuje v zmínených odvetvích hospodárského života
indického velká deprese, kterou prý nelze pricítat jen
na vrub deprese svetové. Od toho roku také vzrustá
ení toto zjevne odhaluje nerozhodnost kal kutpocet stávek i likvidací továren a nezamestnanosti
kongresu. Radí vyckávat, ale dává anglickému
stredních vrstev znacne pribývá. Nejhure jsou na tom
entu krátkozrace príliš krátkou lhutu, v níž zátovárny bavlnené. Anglické kruhy pricítají tuto depresi
ústupek mladým extrémním \žii.vlum kongresu.
neurovnaným pomerl'tm v Indii, hlavne kongresové poani cekati na zprávu, kterou by podala Simokomise. Mezi vážnými odpllrci této resoluce bylé'. litice let posledních, jež prý nicí duveru anglického
obyvatelstva v Indii, zejména když poslední kongres
též Annie Besantová, o níž prece nelze ríci, že
prohlásil, že Indie, až se osvobodí, nebude proplácet
yla prítelkyní indické samostatnosti. Annie Bestaré dluhy umístené mimo zemi. Ale tento duvod je
, mluvila proti resoluci hlavne z toho duvodu
cástecne
vyvrácen tím, že poslední indická pujcka
d ovšem jze soudit ze zpráv daných tisku - že
6,000.000 i!-, která na vysoké úroky byla pocátkem 1. r.
ad jednání nebylo vzato zmínené usnesení výumístena v Londýne, proti cemuž z duvodu národohoYechinclick)'ch stran. který se již od brezna 1928
ých a únavn)'ch rokováních radil a tam, jai<á spodárských se Indie právem ozÝvá, byla ihned vysoko
prepsána. Pravda avšem je, že v Indii je nedostatek
Ia nejvetší míra požadavku, na níž by se mohly
out vše c h n y indické velké strany. Výbor ten- . penez a též nedostatek samostatnéha podnikání, zavinený malým vzdeláním, hlavne žen, zdedenou vírou
acoval " hrubých rysech též ústavu príští fedev karma a neekonomickým názorem lidu. Tak na pr.
, Indie na demokratických zásadách, prijal stajestliže Ind má po žních nejaký prebytek, ukládá jej
dominia jako konecný cíl náradní indické politiky
tím zpusobem, že jde k zlatníkovi a nakoupí žene šperesl se. že nejlepší cesta k tomuto konecnému cíli
ku,
hlavne stríbrných. Ponevadž pak v posledních trech
idný v~"Vo.i.V nové Indii si všichni obcané meli
letech cena stríbra o tretinu klesla, jsou tím úspory
rovni, nemelo h),t rodov)Tch výsad, nemelo být pridrobného indického lidu težce znehodnoceny.
ovaného náboženství a mela být prohlášena úplná
Ješte bezprostredne pred kongresem pozval místokrál
a svedomí i projevIl. Velkým pokrokem pro
Gándhíhq a predsedou lonského kongresu pandita Mó1 bylo, že shromáždení zástupci docílili toho, že
tilála Nehru ke konferenci, k níž v poslední chvíli byli
zákonem prohlášena úplná ravnost muže a
pribráni nacionalista V. Patel, liberál Téi bahadur
Domorodé státy mely mít možnost dalšího trSapru a vlldce Mohamedánské ligy M. A. Jinnah. Ale
a postavení jejich v nové svobodné Indii by se
jednání se rozbilo hned v pocátcích. O této neúspešné
Vilo podle dosavadních smluv. Bohužel, brzo po
konferenci se ani anglický ani indický tisk mnoho neejnení tohoto projevu pacala Indie krvácet ze
zminuje. V Anglii se totiž domnívali, že se lordu Irwirány, která se patrne ješte dlouho nezacelí: velká
novi podarí udržet v Indii klid, a kongresisté Gándhí
Mohamedánll protestovala proti usnesení výboru,
a Mótilál N ehru šli zase na konferenci s presvedcením,
vadž pr)' je k nim nespravedlivé. Tato nesvornost
že se s místokrálem neshodnou.
v téže zemi žijících národních složek je opravdoetbou zeme.
A tak kongres v Lahaur, opíraje se o usnesení lonského kongresu kalkutského, jehož požadavek splnen
do ani neocekával, že by se Indii mohlo dostat
nebyl, prohlašujt', že kongres prijímá za cíl politického
dominia v roce 1929, a obe strany jak vláda
snažení indického lidu úplnou nezávislost Indie (púrgresisté se chystaly k boji. Vlády nebylo tajno,
nasvárádž), že se nezúcastní ríšského jednání o postabude rozhodnutí príštího kongresu, zejména
vení! Indie, k nemuž melo dojíti snad letos v kvetnu, a
bengálsk)rmi svárádžisty nabývalo vrchu
vyzývá své cleny, aby se vzdali všech svých funkcí ve
1 stanovisko. Budiž zduraznena ješte to, že
státní správe a zahájili trpný odpor v celém jeho roz1 vládla Labour Party, která vždy byla Indii
sahu. Proti boji pred deseti lety má letošní kampan
, že sám l\[acdonald pravil v cervenci, »že
proto vetší nadeji na úspech, protože je obecnejší. Jedolika nikoliv roku, nýbrž mesícu bude pri• dominium k ríši a to Indje«, že v londýnnak je Indie po drívejším boji uvedomelejší a jednak
se ho úcastní vedle nacionalistických vrstev vyšších a
Office lorda Birkenheada vystrídal Wedgmuž demokratických zásad a širokého
vedle nižší trídy obyvatelstva, vždy k revoluci více
naklonené, téži vrstvy obchodní. Nechtel bych verit
jilStenení náhodné, že nynejší místokrál
, jehož uprímná snaha a dobrá vule je uznáv zasahování vlivu cizích, ruských nebo japonských;
stranami indickými, vrát:iv se z Londýna
to by znamenalo snižovat morální úroven boje, který
vém poselství 31. ríjna 1929, že také
má tolik svatého zápalu už z let predválecných. Ale vylouceno není.
po duje za cíl své indické politiky status doVýbor »Všeindického národního kongresu« byl pak
kterýmžto prohlášením nesou.hlas~li an:i konzmocnen, aby podle svého dobrého zdání vyhlásil proci, am nová strana lorda Rothermera, který
naVrŽC1l0lf v.Vbore1n jako velký pokrok v politickém v.\'Voji, 11Cbot ústava tato predstavuje
nejvetší míru toho, na cem se shodly velké strany
zem(\ ,)'c :::retc!em k politické situaci zlšak tento
kongrcs prijmc tuto ústavn, bude-li prijata britským par/amc/ltem ·do 31. prosince I929 nebo toho
dne. Ale /lebl/dc-li do toho dne prijata nebo budeli pred tím ::;alllítllltta, kong1'es znova nvede v Žf-·
ot trpll.v odpor a doporucí zemi, aby odmítála
dane a kédou ji/IOn pomoc 1,láde. V souhlase
tím nic v této resolnci nebude
prekážet,
aby
ménem kO/lgreslt nebyla provádena
p1'opaganda
Q úplnou Ilczávislost«.
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gram abcanské nepaslušnO'sti. Je zajímava, že a haspadárském pragramu, t. j. a bajkatu cizíhO' zbaží a damácí venkavské pradukci laciných textilií, caž byla
hlavním pragramem prvníhO' abdO'bí baje pr~d 10 lety,
-se tentakráte ani tak mnahO' nemluvila.
Usnesení kangresumá
vykanávat tlak na angEckau
vládu,. aby zavedla nekteré úlevy hlavne rázu hcspadárskéha, které již pred lety žádal Gándhí cd lorda Readinga, nebat indický svárádž je více prablémem l1Ospadárským než pO'litickým, jakO' úplnau prahibici, cdstra
není umeléhO' zhadnacení rupie, zmenšení dane pazemkavé na palavici, zrušení dane ze sali, zmenšení vajen.
vydání nejméne a pO'lavici, zavedení cla na cizí zbaží,
propuštení palitických veznu a davalení nasit strelnau
zbrall prO' asabní bezpecnast. Ackali tedy lze pavažO'vat
usnesení kangresu spíše za taktický krak než za skutecnau vuli adtrhnaut se úplne od anglické ríše, prece je
atázka, zda tatO' taktika pasledních dvau let pavede
rychleji k uskutecnení indické svO'bady. Ješte radikálnejší byl návrh mladých živlu, najme bengálské skupiny, aby ihned byla zrízena v Indii revalucní vláda.
Návrh tentO' avšem velkau vetšinau hlasu padl, ale
prece jen je príznacný prO' palitické smýšlení apasicní
skupiny kangresu.
Anglie jiste chce mít v Indii klid, patrebuje ha prO'
svuj indickýabchad,
jehaž se nemuže bez velkých
vnitrních atresu vzdát, a vubec prO' své haspadárské
styky s ní. Uvažme, že 55 pracent všehO' indickéhO' davazu prichází z Anglie, že 75 pracent všech ladí v indických prístavtch pluje pad anglickau vlajkau. Indie je
pramenem bahatství prO' Anglii, kteráž zase je jiste
achatna k dalekasáhlým pO'litickým ústupkum, aby si ji
udržela cO' nejdéle. Taha si je také Indie vedama, ale
není jednatna ve své taktice. Jedni, jakO' liberálavé,ji<chž
celným mluvcím je Sir Tej bahadur Sapru, jsau presvedceni, že se práve utvarením nejakéhO' velkéhO' adpavednéhO' blaku, jenž by zarucaval stabilitu indické
pO'litiky bez výstredních výkyvu, ukáže Anglii, že Indie
je schapna sama se avládat.
Druhým je cesta tato
zdlauhavá, ukazují stále na ta, že Anglie neplní, cO'slíbila, a chtejí v baurích a nepakajích dát se zradit indické svabade tvrdíce, že Anglie, ztratí-li na Indii
zájem abchodní a hO'spadárský, ztratí i zájem palitickS'.
Pacítají' astatne i, s tím, že se takavý tlak pravede bauremi mnahem úcinneji. Prvý smer chce v první rade
zlepš,ení haspO'dárských a saciálních pO'merll indických,
smer druhý chce nejprve úpravu palitickau a haspadárské a saciální pamery prý si upraví pazdeji, trebas bez
Anglie a bude-li tah a treba, i prati ní. Ukazuje na ta,
že také jiná daminia získávala svau svabadu silnÝm
tlakem, ba, i válkau, a že prec pak rešila svuj pamer
k Anglii v rámci anglickéhO' imperia. NevedO'mky, ale
snad i vedame a úmyslne, prehlížejí, že v Kanade,
v Australii, v N avém Zealande a znacne i v Jižní Africe šla O'bílé pristehavalce, kdežtO' v Indii jde a abyvatelstva padstatne adlišné. Je také pravda, že, je-li mínena resaluce lahaurskéha kangresu vážne, a padle vývO'je událastí se zdá, že je mínena vážne, zavazuje její
staupence a celau Indii k velk~'m asabním abetem. Je
atázka, zda je snesau l,idé a zda je vydrží zeme. Zkušenast z raku 1922 ukazuje, že jich lidé nesnesli, ale
musíme avšem pripustit, že dnes, pa 10' letech, je Indie
k baji pripravenejší.
Nelze ani ríci, že by s usnesením kangresu sauhlasila
celá Indie. Vidíme ta z'taha, že návrhu, aby se kangresisté vzdali, svých funkcí, všichni neupaslechli. Tak pa212

dle únaravých zpráv ze 34 svárádžistu v ústredním
snemu resignavala jen 25. Ješte méne resignací je
v Madráse a v Bambaji ..Pamerne nejvíce jich je v Centrálních pravinciích. Mahamedáni - Pársavé a krestané jsau pocetne velmi slabí, aby jejich hlas padal na
váhu - atevrene prati resO'luci kangresu prattstují a
neverí v úspech nynejšíhO' baje. Ale mezi nacianalisty
sbírají vudcavé dabravalníky, nebat právem se damnívají, pauceni nezdarem pred deseti lety, že jen tenkráte
bude mít hnutí úspech, bude-li mít v širakých vrstvách
hajnau adezvu. Pa celé Indii byli razesláni paslavé, aby
jménem presidenta kangresu pandita Javáharlála Nehru
získávali dabrovalníky prO' »armádu' náradní služby«
(hindustánísévádal),
kterí skládají tentO' slib:
a) Úplne sauhlasím s prohlášením» Vše indickéhO' náradníhO' kangresu « dasáhnaut úplné nezávislasti Indie
všemi zákanným i a pokajnými prastredky; b) dakud
zllstanu clenem armády trpnéhO' adparu, nebudu se dapaušteti násilí ni slavem ni skutktln; c) budu padparavat, sec stacím, jednatu a bratrství mezi všemi kastami
a vyznáními v Indii; d) budu užívat, pakud jen budu
maci, damácích výrabku; e) budu nosit jen rucne tkaný
šat; f) jsem achaten prípadne i jíti dO'vezení za nezávislast svéhO' nárada, trpet anO' i zemrít; g) v tam prípade nebudu požadavat ani od »Všeindickéha náradníha kangresu" ani ad armády náradní služby nijaké
náhrady prO' radinu; h) jsem achaten paslouchat všech
razkazu svých nadrízených.
A chat Gándhíha arganisuje
ženy prO' náradní
službu.
Výkanný výbar »Všeindi.ckéha náradníha kangresu «
dal pO' úrade s Gándhím 8. brezna 1. r. padnet k cinné
nepaslušnasti. Prvním krakem na dráze tétO' nepaslušnasti má být výraba sali - dan salná je apravdu v Indii velmi tíživá. Gándhí dal se padle zpráv 12. brezna
s 80' svými vernými na pachad k mari,aby vyrábeli sul
a razdelujíce ji mezi abyvatelstva rušili státní manapaL Cestau vybízí starasty v abcích (starastavé v abcích jsau tatiž dasazaváni vládou), aby se vzdávali
svých funkcí, a rada jich se již svých funkcí vzdala.
Raste také kalem Gándhíha zástup pastav adených
v hrubau tkaninu damácí výraby, adhadlaných i živat
palažit za svabadu své zeme.
,
Tichý pochad Gándhíha k mari je demanstrací, jež
má pusabit jak na mínení anglické a fa rum svetavé, tak na duši indickéhO' lidu. V »Yaung
India« Gándhí vykládá, že v Indii zlá vule a
nenávist visí ve vzduchu a že abe mahau vypuknaut
ve zbesilé rádení, jestliže by se nevybily vcas. N árad
prý chce cítit svau sílu a akusit sladkéhO' avace své
maci. A takavau výhadnau príležitast prý mu podává
práve zahájená nepaslušnast zákanu.
Snad velebný vudce tétO' demanstrativní
revaluce,
který patrne brzO' bude uveznen, pasuzuje správne saucasnau náLadu zklamanéhO' indickéhO' lidu, \Snad se
mýlí, ale jista je, že jak z· nekterých prajevu jehO'
tak i z jiných prajevu indických vane jakási tísen,
pesimismus a neduvera ve vítezství, zejména když se
na anglické strane stále hlasiteji azývá valání pa silném
místakráli, který by hnutí rázne patlacil. Razhadne
Gándhí svým razhadnutím
nepaslouchat zákanu neulehcil úlahu ani lardu Irwinavi ani Wedgwaadu Bennavi, jimž anglictí kanservativci i liberálavé vycítají
príliš smírlivau palitiku vuci Indii, a je se abávat, aby
jim nebyla pavalena. Než také vudce indické revaluce se
padle zpráv stává nedackavejším, z jehO' recí se pacíná
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ozývat nejen buricský, nýbrž i nenávistný tón a tím se
ono veliké a jedinecné, co jsme vždy na boji Indie videli a cemu jsme se divili, znenáhla ztrácí. Ovšem dlužno se zeptat, zda my Evropané vubec dovedeme pochopit duši Inda, odkojeného tisíciletou odlišnou kulturou, snad se ani nedovedeme vmyslit v jeho postavení
a díváme se jen svým okem na jeho ciny a jeho pohnutky.
Ze na anglické strane je presvedcení, že bude nutno
dát v dohledné dobe Indii znacnou samostatnost, trebas se to nestane z dobré vlEe, nýbrž pod stále vetším
a vetším tlakem událostí, dá se castecne soudit z toho, .
že cím dále tím d{hazneji se ozývají hlasy, aby bohatá
Burma, která je dosud spojena s Indií, byla od ní oddelena. Není pochyby, že se Burma od Indie zcela odliuje geograficky i národnostne a že byla s ní spojena jen
proto, že jí z Indie bylo dobyto a že po mori (nikoliv
po pevnine, nebot ji od východního Bengálu oddeluje
ežko prístupné a rozervané horstvo) je k ní snadný
rístup. Pacifikace a anexe Burmy se dála postupne
rve v 19.století. První trenice mezi Burmou a Indií
nilda r. 1794a vyvrcholila v tak zvanou první burmOUválku 1824-1826, která skoncila mírem v YendaU 24. února 1826, podle nehož byly postoupeny Ara, Assám a pobreží Tenasserim a na burmský dVLlr
1 dosazen anglický úredník. Tretí burmská válka
r885 ucinila konec samostatné Burme vubec. Král
ibaw v Mandalay byl sesazen a také horní Burma
ta privtelena k dosavadnímu britskému territoriu.
ení pochyby, že financne Burma tímto spojením trpí.
dická verejnost, která je proti odloucení, namítá, že
urmy bylo dobyto indickými, penezi a za druhé že PO'ebuje též vojenské ochrany, kterou jí dnes dává In'e. ež Indové reklamujíce pro sebe právo sebeurcení,
ohou je dobre odpírat Burmanum. Je snad prav, že volání po odluce nevychází od Burmanu
otných, nýbrž od obchodních kruhu, bud prímo anických nebo aspon od tech, které jsou pod anglickým
livem. Ale at je tomu jakkoliv, jisto je, že si Anglie
eje, aby prebohatá tato zeme byla od Indie oddelena.
Je nepochybné, že Indie má právo bojovat za svou
ostatnost. Má právo žádat, aby rízení vecí jejích
10 vloženo do jejích rukou, nebot Indie není obycejkolonií. Znacná cást anglické verejnosti také sama
je temto osvobozovacím snahám - ovšem verejnost
'Oemít sympatie, ale od p o ved n o s t bude mít
- a sympatie Evropy budou jiste na strane InV jejím cestném a dustojném boji. S Evropou je Inpojena nejedním svazkem. Z Evropy dávní predIndu, zbratrení s našimi predky, vyšli dO' Indie,
ji osídlili. Styky Indie s Evropou se stávají od 16.
ti tesnejší a tesnejší. Nechceme, aby se tyto svazky
ovaly, nýbrž naopak si prejeme, aby svobodná,
e a pokojne se vyvíjející Indie spojení s Evropou
utužovala. Z asijskS'ch národu jsou nám Indoejbližší. Stará indická filosofie zaujala evropmyslitele a zustáváme dlužníky Indie. Nepujde o to,
snad Indie prijímala krestanství, jak chtel lord
erston, když pri hostine, dávané na poce"t lordu
ingovi, odcházejícímu do Indie, pravLI, že je angliudelem, aby nespocetným milionum Indie byl dán
'Oja vznešenejší dar, to jest krestanstvÍ. Krestanství
o náboženský útvar v Indii celkem zklamalo. Ale
v hrejivou a blahodárnou moc kultnry, ne Dorící
puzující, ale hojivé a získávající. A jiste nezustane
<>.pa
vždy jen cástí dávající. l.eccl)s i nám bude moci
'e dát. Nepujde pri tom o neprátelské stretnutí dvou

kultur, nýbrž o bratrské jejich pusobení na sebe. Bojím se isolace Indie od Evropy a proto stav dominia
v rámci imperia britského po spravedlivé úprave
vnitrních pomeru v Indii by se mne aspon zdál býti
pro obe strany dnes východiskem nejlepším.
Rudolf Procházka:

Dva velcí proti sobe.
I,

Poslední
Clemenceauovo':')
je to
dokument
vzácné
historickédíloi lidské
hodnoty, Není
cetba vždy
radostná a naprosto ne pohodlná. Je to v podstate tragické
divadlo, které se nám tu staví pred oci: Dva velcí muži
proti sobe. Ale ne proto, že by si upírali místo nebo že
by meli ruzné cíle, nýbrž proto, že chtejí totéž ruznými
prostredky, že jsou oba stejne proniknuti presvedcením
o správnosti vlastní cesty - a že o bam a j í p r a vdu.
TakovÝ je život. Vetší než kterýkoli clovek, složitejší
než jakákoli myšlenka, silnejší než individuální vule a
jednotlivé argumenty, Je plný protikladu - a trvá a
roste jenom jimi, jejich konflikty a rešením techto konfliktu, at již smírným ci násilným. Výsledek musí býti
kompromis, ponevadž nic se neztrácí, ani slabší nemizí
v silnejším, v novém jsou obsaženy všechny predcházející rozpory a nic není konecné.
CI e m e n c e a u a Fo c h, státník a voják, jakobín a
katolík, cinorodý filosof, unášený rozmachem své myšlenky a své planoucí vule pres hranice casu a prostoru
- a prísný methodik svého krutého válecného umení,
ovládající stejne jeho theorii i praksi, znepokojený o výsledky, kterých práve s takovými obetmi dosáhl - jen
aby je vydal do úplne jiných rukou. Pritom oba nesmírne
sebevedomí, tvrdí a dravÍ. Meli ovšem ruzné obory, ruzné oblasti pusobenÍ. Jeden politiku, druhý armádu. Ale
o b a v e d I i v á I k u, a tab y I a z j e dno h o k u s u.
Bojište bylo stejne v poli jako ve snemovne a ve všech
stycích mezispojenecké a mezinárodní diplomacie. Jedno
záviselo na druhém a bylo težko vyhnouti se vzájemnému zasahování a presahování kompetence. Tak se
stalo, že generalisimus Foch si mohl stežovati, že Clemenceau si ve své funkci ministra války osobuje mu poroucet, a ministerský predseda, po prípade predseda mírové konference Clemenceau zas, že Foch neposlouchal
jej v tom, co jako odpovedný správce resortu a chef vlády
ci rady od neho vyžadoval. Snad by se mohlo ríci: dobre
to dopadlo, nac rekriminovati, jest-li v té ci oné minuvší
krisi se názory urcitých cinitelu lišily, jestli jeden opomnel udelati nebo naopak udelal neco jiného nežl druhý.
Ale není tu jen válka, je tu mír a ten je stále aktuálnÍ.
Zde se však karta obrací: ma r š a I Fo c hne ní s p ok oj e n stí m, j a k sed e I á mír. Je presvedcen, že
bez rýnské hranice nebude zajišten. Nemlcí, chce si zjednat sluchu, u ministerského predsedy, u presidenta republiky, u parlamentu, u mírové konference. Soudí, že
se mu neposkytlo sdostatek príležitosti, aby vyložil své
názory. Chápe se svépomoci. Poskytuje velmi uprímné
interviewy, a co je nejhorší, zanechává své »pameti«.
Není to sice vlastní spis, ale tím hure. Vybral si jednoho ze svých žáku, komandanta B u g n e t a, aby lej
ucinil svým Eckermanem. tlovoril s ním volne o všem,
co mel na srdci, žaloval, vytýkal, odsuzoval. Odsoudil
zejména celou mírovou smlouvu, ponevadž Francie tu
*) Velikost a bída jednoho vítezství.

Praha. fr. Borový.
213

Pt{tomnost,
nedosáhla Rýnu. Ctyri nácelníci vlád: Wilson, Lloyd
George, Clemenceau a Orlando se uzavreli spolu a vítezného generalisima nechali za dvermi: "Vzkážeme pro
vás, budeme-li vás potrebovat.« A Poch rekl pak Clemenceauovi: "Chápu, že spojenci nesdílejí našeho stanoviska ... ale že vy, i vy je opouštíte.?!« Odcházeje s Julesem Cambonem a Andréem Tardieuem, prohodil: "Prijdeme všichni pred nejvyšší soud, ponevadž národ nikdy
nepochopí, jak z našeho vítezství mohla vzejíti taková
porážka.«
. Kniha komandanta Bugneta "En écoutant le maréchal Poch,"') která vyšla krátce po smrti Pochove ac se o ní zminuje vždy jen pod neurcitým titulem M émor i a I a Bugneta jmenuje pouze jednou mimochodem
- dala Clemenceauovi prímý podnet k tomu, aby napsal
své "Grandeurs et miseres dune victoire«. Nemá to by ti
nic jiného než odpoved. Ale když již byl jednou nucen
vzíti péro do ruky, a ne aby psal o klasické historii a životní filosofii, nýbrž o tom, cemu se zarputiIe vyhýbal,
ponevadž chtel odejíti stoicky, vzkypel znovu celý a
je hroznejší neprátelum a divnejší práteli':tm, nežli byl
kdy v tom pohnutém pulstoletí své politické aktivity. Je
osobní, ovšem, je kousavý i zlý, ale není malicherný,
malý, nízký. Nic lidského není mu cizím, vzteká se bije,
nešetrí nikoho a niceho a pri tom zajíká se již prímo
ve stareckém hnevu, cítí, že už nemá sil, zásob energie,
ba ani casu. Smrt má stále na ocích, každou chvíli cítíme
prímo v textu, že je si vedom její prítomnosti, i když na
ní nenaráží výslovne, což casto delá. Myslí už také namáhave, výraz je težký, na)nnoze násilný. Je to vzepjetí
na smrtelném loži, není pochyby, ale jaká mohutnost,
Jaká vule v tom málem devadesátiIetém tele, odpírajícím
poslušnost geniu! Jaká mravní velikost a intelektuální
povýšenost, která tu ci tam zablýskne v nakupených
hnevech jako v mracích! Je plný pohrdání, posupný ponevadž silný, nedotknutelný, ryzí. Opravdu clovek,
který mohl ríci o sobe: "Prednosti i vady, vše ve službe vlasti, pri úplné lhostejnosti k poctám a dobre placeným hodnostem, které padají na váhu úspechu. Není nikoho, kdo by mel moc se mi odvdeciti. Je v tom síla,
neocekávat nic, lec od sebe.«
Mezi ním a Pochem bylo hlub oko v povaze cosi, co
je vzájemne odpuzovalo, ale Clemenceau aspon dovede
se pres to prenést. V zápiscích Martetových, * *) který
byl osobním tajemníkem bývalého ministerského predsedy, cteme tento nanejvýš príznacný projev "tygruv«:
"Vy víte, jak se Poch ke mne choval, znáte všechny ty
hlouposti a zlomyslnosti, které mi vyvádel, jaká opatrení
jsem musil proti nemu delat - a prece byl jen on muž,
jakého bylo treba. S Pétainem - který je clovek spolehlivý a loyální a který se ke mne vždy choval dokonale byla by válka trvala o rok déle. Kdybych mel vše prodelat znovu, vzal bych Poche zase, treba bych vedel,
co od neho mohu osobne ocekávati. Nelituji niceho.« To
j~ on. Dovede se brániti a nezustane nikomu nic dlužen, ale nedovede se mstít, to jest n e vší m á s i n ic e hon e ž vec i s a mé. Nezáleží mu na nicem než
na správném jednání. Chce pravého muže na pravé
místo. Rídí se jedine úcelem, kterým je prospech vlasti.
Za války to bylo vít e z s tví - pri co možno nejmenších obetech na nenahraditelných lidských statcích po válce mír, který by Prancii prinesl spravedlivou na*) Paris Grasset, 1929.
**) Jean Martet: Clemenceau peint par lui meme. Paris,
Michel 1929.
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hradu škod a jistotu pred opakováním prepadu, ostatnfm
národum svobodu a spravedlnost. Myšlenky jsou takrka
obecným vlastnictvím, ale provést je! Ucinit je telem!
Z toho jsou rozpory a srážky, které ucinily mnoho
súcastnených na tomto díle doživotními nepráteli.
J. Ed. Šrom

(Moskva):

Židé

V

sovetském Rusku.
II.

Ctvrt
milionu
židovských
nepmanu
náleží k nejprotivnejší, nejprohnilejší a nejprohnanejší
a také nejpronásledovanejší vrstve obyvatel, jaká vubec
v SSSR jest, ac nelze na príklad ríci, že by nepmani
jiných národností byli sympatictejší, ci snad savetským
rež'imem méne štváni, než nepmani židavští. K tétO'
vrstve náleží jednak nekterí potamci bývat)"ch bahatších domu židovských, jednak revolucní "nouveaux riches «, kterí konjunkturou prvních let N ep-u, pohyblivostí, vynalézavostí, spekulativní obratnastí, velkolepým systémem všemožných podvodu, abratným manévrováním pred orgány financními, geniálne-dovedným vyhýbáním normálnímlL zdanení dosáhli vskutku
znacného jmení, vesmes ovšem movitéhO', aby se dalo
snadno skrýti pred nepavolanýma ocima. Obsah tohoto
imení se postupem doby menil. Na pocátku Nep-u cást
JehO'byla uložena i v nemovitostech, tatiž menších domech, které pro svuj nepatrný rozsah nepodléhaly naciona]isaci a municipalisaci. Pazdeji toto jmení, stále
silne se zvetšující ze všemažných spekulací, bylo ukládána dO' drahocennastí, zlata, platiny, briliantu, umeleckých predmetu, neproduktivne v nich uschováváno,
nebo pri vhadné príležitosti dapravováno do bezpecí,
to jest dO'ciziny. Žádný židovský i nežidavský nepman
nepavažuje totiž SSSR za stát, v nemž by chtel umríti,
každý doufá, že veci se prec jen jednou nejak zmení,
nebO' že se mu nakonec padarí prec jen se dostati za
hranice a pokracovati ve své cinnosti tam, kam se mu
již; dríve podarila ukrýti výtežky svých kombinací.
V tom smyslu jsou všichni nepmani nejzurivejšími
protirevalucionári
a jako s takovými je s nimi téŽ nakládána, jakmile se jen trochu ukáže stopa jejich pravé
tváre, pred verejností pak peclive skJ.-ývaná. V dobe nejposlednejší, kdy i nejak nádherné zarízení bytu, nebo
luxusní zpusob života uvádí státní orgány pátrací na
stO'pu a ucí je podezrení, že se zde neco skrývá, ukládají nepmani výtežky svých operací vetšinou do cizích
valut, které se jednak lépe schovávají, v prípade nouze
jsou snadno likvidní nekde na »cerné burse« a v prípade mažnosti odjeti dO' ciziny, jsou nejlepším pamocníkem k založení nové existence tam, kde se saukromým
majetkem se lépe zachází než v SSSR. TatO' vrstva
lidí, v níž Židé tvorí znacné procento nejen poctem,
nýbrž i svou rafinovaností, spekuluje se vším, co jen
trachu ke spekulaci se hodí. Organisuje u státních obchodu dlouhé fronty na jeden artikl, zkoupí jej ve vel·
kých zásobách, skryje na cas a až se ukáže najednou
jeho nedostatek, prodává jej pod rukau za ceny bohate
vynahražující veškeru námahu i drívejší výlohy. PUsobí se umelé krise takrka se všemi predmety prvotní
spotreby, vymÝšlejí se kombinace jdoucí až dasmešnos ti, které však nakonec prec jen vynesou svuj groš
a sovetské vláde zpllsabí aspon na nekolik okamžiku
težkou hlavu, než se zmuže na novou repressi. Za tech
nekoNk let Nep-u meli jsme pusobením techtO' výtecníkú

Pt{tomnost,
nedostatek cukru, chleba, masa. ki'L:Ee.zápalek, hrebíklt,
všech drl1hLItextilií. puncoch. kapesníkLl, cišteného benzinu, oleje, másla, vajec, dríví, zkrátka všeho druhu
zhoží exportního i importního. at si je ho v H usku
mnoho ci málo. Rozumí se, že tyto vyumelkované krise nepricházejí ve všech artiklech najednou. nýbrž he'"Lky po porádku, podle toho, co urcitá klika mocných
nepmanLIsi piráve vzala na mušku. Není tedy divu, že
boj proti nim je veden na nuž, nebot takov}' nepman
nejen že mívá obrovské výdelky, on z nich také neodezrláv;Í(státu žádné dane, skrývaje se pod nejak)rm fiktivním družstvem, akciovou spolecností a podobne. FiskálnÍ politika sovetská je takového druhu, že vlastne
nejakýchbohácu a financních magnáti't ani nepripouští.
Zdanovací progresse je neobycejne príkrá a dane vzaly
by na dvakrát ci na trikrát celé veliké jmení. Proto práve ti. kdož neco mají, snaží se to všemi ZpLlsoby utajiti,
žijí na venek celkem nuzne, mají fiktivní zamestnánícko v nejaké instituci, jen aby oku financního inspektora a rady jeho dobrovolných pomahaci't a udavacCl
(k udávání majetkov.ých pomeri'l svých spolubližních
se sovetští obcané prímo a verejne nabízejí!) unikli.
Ovšem veškeren takový život je vlastne tancem mezi
vejci, nebezpecnou hrou s ohnem, která dríve ci pozdeji
koncí u vetšiny v oné ponuré budove na n~mestí Dzeržinského,drívejší Lubjance, která nese jako firmu ctyri
hrozná písmena OGPU, to jest Sjednocená Státní
práva Politická. Tato budova je však jenom pri'tchodním domem, z nehož se jde bud na soud a odtud dl)
vezení a na smrt, nebo do nekterého z koncentracních
táboru a vypovezeneckých osad daleko na severu.
A v techto o adách, táborech a vezeních nalezneme
takové procento Židi't, že kdybychom
je navštívili.
upadli bychom do druhé krajnosti:
místo abychom
tvrdili, že sovetské Rusko je stát »židovský", rekli bychom, že je to vyložene stát zoologického »antisem~tismu". Ovšem jako všude, i zde pravda bude ležeti
tak nekde uprostred.
Zmínky zasluhuje také geografické rozložení a usídlení ŽidLIna území SSSR, nebot i zde nastoupily za
revoluce velké zmeny a vynorila se rada zajímavostí.
Za carismu byl živel židovský soustreden takrka výhradne v »hranicích usazení" (certa osedlosti), to jest
ponejvíce ve mestech a mesteckách západní a j;hozápadní Ukrajiny, v guberniích beloruských, cástecne na.
Krymu a v Zakavkazí. Nejvetší cást byla usídlena, rozumí se, 'v dnešním Polsku. Byla místa, která byla povestná množstvím židovského obyvatelstva, jako 113.
príklad Gomel, Berdicev, Minsk, Kiev, Mogilev a podobne.Revoluce zpusobila mezi Židy pravé »stehování
roduc• Již okolnost, že Žid byl najednou co do stehování úplne volný a postaven na roven všem ostatním,
zpusobila,že stehování Židu prijalo obrovské rozmery.
Ukraj;nští prejíždeli na Krym, krymští na Ukrajinu a
Ka'vkaz,kavkazští zase nekam jinam, v užším merítku
pak berdicevští do Charkova, gomelští do Smolenska,
minští do Leningradu, kievští do Povolží a všichni do 1\1oskvy.V hlavních mestech a ve stredním Rusku
nebylo pred revolucí témer \Í~bec žádných ŽidLI, nebereme-Ii v úvahu tech nekolik set privilegovaných bohácu v Moskve a Leningrade.
Dnes však máme
v Moskve pres sedm procent židovského obyvatelstv.l.,
to jest na 200,000 lidí, z n;chž jist.e více než polovina
náleží ke tríde obchodníku a nepmanu, menší cást pak
k sovetským státním a verejným zamestnanci'Jm, jakož
k príslušníkLlm svobodných povolání, lékar LIm, advo-
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kátLtm, umelcLlm, žurnalisti'tm atd. Není divu, mluví-li
se o p1replnení Moskvy Židy, když ješte pred nekolika
lety jich zde vubec nebylo a dnes je jím každý trináctý.
Pri tom predstavíme-li si opet nekteré specifické vlast. nosti ž~dovské, které u trídy nepmanLl vystupují tím
více na jevo, totiž jejich prLlbojnost, vtíravost, dovednost, schopnost býti troufalým pánem i podlízavým
služebníkem, nepomerne vyšší standart of Me, neŽ!
u prumerného obcana ruské národnosti, soudržnost a
stádnost, která je ciní na venek tím nápadnejšími, vynalézavost v opatrování bytu a snahu po lepším bydlení - predstavíme-Ii si toto všechno, pak si vysvetlíme
mnohé z tech zjevu otevreného antisemitismu, kterých
v ruské spolecnost;, i delnické, vyverá v posledních
letech) víc než by bylo treba.
Presídlování Židu z drívejších jejich sídel, houfné
a živelné, našlo svou ozvenu i v pre cetných anekdotách,
z nichž aspon jednu zde uvedeme: Ke 5talinovi, dnes
uznanému vudci komunistické strany, prichází star}',
velmi starý Žid. Podává mu starobylý, velmi podivný
klíc, jakým se kdysi otvíraly pevne okuté brány mestské. Na tázav)' pohled a rozpacitý pohyb rukama povídá Žid-starec StalinO'vi: »Pane muj, prišel jsem sem
poslední za všemi svými rodáky a prináším ti klíc od
našeho staroslavného mesta Berdiceva.« -- Jak známo,
Berdicev byl osídlen vetšinou Židy.
Anekdota tato charakterisuje výborne pohyb židovského obyvatelstva, jak se za revoluce dál. Ovšem pro
všechny Židy se místa v sovetských velkomestech nenašlo. Jak jsme již uvedli, veliká cást židovského obyvatelstva zustala v tech zapadlých a chudých mesteckách, nemohla se zvednouti a najíti si sídla výhodnejší,
nemela k tomu ani zpusobilosti, ani prostredku. Tato
cást zvedne se teprve v budoucnu, ne však k parasitické
invasi do velkomest, kde by se dalo loviti v kalných
vodách, nýbrž k životu plnému piláce, a to težké práce
v prumysll.1i a zemedelství. Ovšem úkoly, pred kterými
zde židovská verejnost stojí, jsou nesmírne težké, nebot
pozvednouti bríme tak velké chudoby, jakou je v Rusku práve chudoba židovská, není malickostí. Napjetí sil
jak židovské verejnosti sovetské, tak i sourodáki't, žijících v flepomerne lepších podmínkách za hranicemi
SSSR, tak i sovetské vlády bude musiti b),ti nepomerne
vetší, než bylo dosud, v prvním tuctu let sovetského systému. Zvednutí židovské chudoby k životu podle lidské dustojnosti musí se díti soucasne se zvedáním celého zaostalého massivu sovetských národností, pocítajíc v to i národnosti nejsilnejší, ruskou a ukrajinskou.
Jen tak bude možno ulomiti hrot výstrelkum antisemitismu, který jiste byl vyvolán, kdyby se pomoci dostalo
jedine Židum, byt by ta pomoc šla trebas i výhradne od
sourodáku z ciziny. Sovetský lid je dnes materialistický
až do morku svých kostí, takovým jej bolševické ucení
a komunistická ideologie udelaly. Musí tedy ti, kdo
dnes v SSSR vládnou, býti velmi opatrni, aby nevyvolali svou politikou vuci Židovstvu i nejchudšímu síly,
které by dílo pomoci mohly vážne ohroziti.
Nyní, když víme z jakých asi složek se skládá židovské obyvatelstvo v SSSR, mužeme pristoupiti k strucnému vylícení celkového jeho života, k zjištení jeho
váhy v souhrnné symfonii všech precetných národLl
sovetského Ruska.
Židé ani pocetne nenáležejí v dnešním Rusku k národum nejmenším. Pouze jejich teritoriální rozptýlenost
pusobí, že neteší se takové samospráve, jako mnohé jiné
národy menší, žijící v kompaktních celcích. Ovšem
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Prítomnost,
mnohé nadšené hlavy židovské, kdesi v úkrytu svých
myslí zapálené touhou po jakémsi samostatném státe
židovském, rády by uskutecnily tuto svou touhu v rámcích SSSR, kde prec jen je tolik geografických a jiných
možností k tomu, jako v žádném jiném státe. Nutno
ríci, že sovetská vláda v dLlsledku své národnostní politiky by proti podobné myšlence nebyla, jen když by ji
její fedrovatelé nesta"veli na úzk.ý základ sionismu, který jako každý nacionalismus se oblibe u vedoucích kruhu sovetských a komunistických neteší. Je jisto, že kdyby nejaká židovská autonomní republika jen trochu po_
mohla k tomu, aby bývalá kakofonie národnostní v drívejším Rusku zmenila se v symfonii po obrazu sovetském, již dávnO' byla by tato republika založena. Neboi
ani sovetské vláde není príjemno, vyvolává-li se pouhou prítomností vetšího poctu ŽidLIna místech, kde jich
dríve nebylo, jakási nespokojenast jiných vrstev abyvatelstva, at již duvodná nebo bezduvodná. Pokusy
v tomto smeru byly již ucineny, na Ukrajine existuje
dokonce jeden vetší, ciste židovský okres, tak zvaný
rayon, s ústredím ve meste Kalinindorf, v bývalé Chersonské gubernii. Pokus vetšího rozsahu má býti ucinen
na Dalekém Východe v kraji zvaném Biro-Bidžan, jak
dále uvidíme pri lícení židovského zemedelství.
Ale pres všechny tyto nábehy zustává faktem, že
Židé, tak jako nemají svého samostatného státu na celém svete, tak také nemají své autonomní jednotky
v Sovetském Svazu. To ovšem pusobí jisté obtíže hlávne ve smyslu kulturním, nebot zrizování nacionálních
škol židovských je tím velmi ztíženo a Židé musí se
vzdelávati v prevážné své vetšine ve školách té národnosti, v jejímž prostredí ž:ijí.
jinde ve svete jsou
v romto ohledu pomery podobné a židovská mládež
vzdelává se ve školách nežidovských. Avšak tam na pomoc pricházejí náboženské obce židovské, které do znacné míry jsou nositelkami také národnostního uvedomení židovského. V SSSR tohoto surrogátu není, náboženský život ŽidlI je zde ve velikém úpadku a udržel
se jen u nejzapadlejších vrstev na periferii státu, v rodinách tech nejubožejších Židu a to ješte jen u generace starší. Udržel se ovšem i v rodinách židovských
nepmanu, ale tam jen jako cosi, co pusabí jakO' kotva,
spojující s dávnou minulostí. 1Jpadek náboženského života u sovetsk)'ch Židu je tak velký, že židovství n~znamená zde již príslušnost náboženskou, nýbrž výhradne príslušnost národnostní. Mohlo by se zde docela dobre státi, že bycham se setkali s pravoslavným
Židem, kdyby nábaženský život zde nebyl vubec ve velikém úpadku, stejne jako v Zakavkazí se mužeme setkati se Židem mohamedánským.
Pomerne asi u žádné národnosti sovetské nebude
dnes tolik atheistLl, jako práve u Židu. Ai si nikdo nemyslí, že sovetská vláda, v jádre svém bojovne atheistická, ruší jenom p'ravoslavné chrámy, bourá je tam, ~<de
ve mestech prekážejí frekvenci a mení je na kluby i
jiné 'verejné místnasti, kde nenachází se náboženská
obec, jež by za jejich nájem náležite platila! Tentýž
osud stíhá bez rozdílu i židovské synagogy, když si je
náboženská obec židovská nepronCl.jme od príslušné
obce, nebo když mladá generace židovská, vyslovene
atheistická, prohlásí se prati synagoze a žádá za její
odstranení. V Charkove na príklad nalezneme v bývalé
synagoze výbarne zarízený delnický klub s knihavnou
a divadelní scénau, v Gomelu práve v techto dnech bylo
celých pet synagog odnata svému náboženskému úcelu,
na základe prý žádasti židovského abcanstva. Víme,
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jak tato žádost bý:..-á vyvolána. Stací k tomu nekolik
aktivních židovských komsomolcu, to jest clenu komunistické organisace mládeže, kterí zagitují radu svých
známých Židu v kruzích delnických, napíší prípadnou
resoluci a zašlou ji místnímu sovetu. V prípadu Gomelském bylo usnešeno, že jedna synagoga bude prímo
zmenena na zasedací sín sovetu, ostatní pak na kluby,
biografy a divadla. Není sice presných dat, kotik vlastne synagog v SSSR slouží ješte náboženským úcelum
židovským, ale jisto je, že od pocátku revoluce se pocet
jejich znacne zmenšil, možná i pomerne víc, než chrám'u pravoslavných a jiných. V tom smyslu o nejakém
šetrení nebo dokonce protežování sovetských Židu naprosto mluviti nelze.
Jinak však kulturní život ŽidLI vyvíjí se celkem nerušene. Bohatší vrstvy mestské mají k disposici nejen
radu soukromých vyucovacích stredisek pro své menší
deti, nýbrž spolecne s vrstvami úrednickými i radu kulturních zarízení, pocítajíc v to i speciální, ciste židovská divadla, velmi znacné umelecké úrovne. Je jisto,
že procento židovské mládeže v ruských a jiných školách velkomest je neobycejne vysoké. Nese to s sebou
jednak síla oné vrstVy státne-zamestnanecké,
z velké
cásti organisavané v komunistické strane a tudíž tešící
se znacné privilegovanosti
co do pripuštení do škol
vlastních detí, jednak pak sociální síla bohatších židovských vrstev mestských, které svou houževnatostí, sem
tam i s použitím hmotných prostredku, jako úplatku,
prec jen dovedou své díte propašovati na strední i vysobou školu a udržeti je tam pres všechny prekážky,
které tomu dnešní režim klade. Na venkove je oVšem
situace daleko horší, ale ta je horší nejen pro Židy,
nýbrž pro všechny. Elán, s nímž revoluce prikrocila
ke školnímu vzdeláván'l širakých vrstev v prvých sv)'ch
dobách, zmenil se v letech posledních v povlovný postup, velmi casto brzdenÝ katastrofálním
nedostatkem
prostredku. Ješte dnes máme v SSSR kolem 46 procent negramotného obyvatelstVa, ac již k desátému výroCÍ revoluce mela b),t negramotnost
úplne likvidována! Mezi Židy mestskými je negramotnost sice menší, ale mezi venkovským obyvatelstvem židovským je
približne stejná, jako mezi venkovany národností jiných.
Pres všechny vnejší okolnosti, které by nasvedcovaly tomu, že Židé, postavení dO'podobných kulturních
pomeru, musí se postupem krátké doby assimilbvati
k svým okolím, lze ríci, že tomu tak není. Assimilace
sice zde v jisté míre jest, ale je celkem tak nepatrná,
že nestojí zatím ani za zmínku. Ovšem lze pocítati, že
v budoucnu bude pokracovati rychleji práve proto,
že odpadá stále víc a více náboženská složka židovského života rodinného i verejného. Ochlazení náboženské
se soucasnou výchovou a vzdeláním v cizím jazyce svého prostredí, tedy vetšinou v jazyce ruském, beloruském a ukrajinském, nutne ponese s sebou vetší prilnutí
k okolní spolecnosti, privodí. smíšené snatky, vyvolá
nové pokolení bez výrazné národnostní a náboženské
tradice a tudíž bude mí ti za následek postupné rozmeliíování všeho toho typicky židovského, co pusobí, že
Ž~d i v obklopení sebe silnejším je prec jen výraznou
individualitou. Proces tento v Rusku sovetském bude
dlouhý, ale nastoupí rozhodne a assimilace bude pak
silnejší, než kdekoliv jinde. Od assimilace zachrání se
ty vrstvy," které budou žíti v kompaktnejších celcích,
hlavne pri zemedelství a v prumyslových strediscích,
ležících na území, kde Židé již odedávna" byli usídleni,
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tedy hlavne na Ukrajine a v Bel0'rusi. Zde mažna bude
totiž jistá kulturní autonamie, jaká sama seb0'u prísluší
jisté pocetnosti a tato autanamie nejvíce muže prispeti
k národnostní svébytnosti i v abklopení jinonáradním.
Assimilace se také uspíší mizejícím antisemitismem.
A že antisemitismus pastupne v SSSR zmizí, respektive bude zatlacen úplne da padzemí, O' tam nemllže
býti pochybnosti, trebas že dnes jeho prajevy jsau ješte
dosti casté.
Nejnápadnejší a nejvlivnejší vrstvau v živate savetkém jsou židovští funkcionári a tO' jak v nejruznejších
úradech, tak i v nejrl'tznejších arganisacích a podnicích. Jsou koncentrováni takrka výhradne do mest a
prumyslových stredisek a v sovetských velkomestech
jakO'je Moskva, Leningrad, cástecne Charkov a nekterá
jiná, jsou opravdu velmi nápadní. Nalezneme je v administrativních úradech státních, nalezneme je v odborO'výchsvazích, ve správe družstev, v ob·chodním
paráte státním, v precetných filiálkách státní banky,
kulturních institucích, všude tam, kde phchází.
úvahu bud organisacní talent, nebo schopnosti koercní, nebo jistá prubojn0'st. Velmi pocetné jsau v této vrstve i ženy židovské, zamestnávané vetšin0'u jaka
retárky, kancelárské pracavnice, prekladatelky, steografistky, v nemocnicích pak jakO' vrchní ašetrovate1ky, v sanatoriích jako reditelky haspadárství a pone. Všechno toto datuje se, jak jtÍiž byla recena,
etšinou od pocátku revaluce. Kádr židovskéhO' Medictva a verejných funkcionáru udržuje se pomerne
ále na téže výši, tendence je pri tom spíše sestupná,
ž vzestupná. Židovství samo o sabe není zde žádnou
záminkou k nejakÝm výsadám, ale, charakteristický rys
'dO'vsképsychy, to jest pomáhati s0'urodákum, i zde
dO'sticasto vyskytuje a udržuje tak židavsk0'u držatémer neztencenu. CO'do výkonnasti jsau titO' Židé
i z nejlepších, jaké sovetská administrativa vubec
, pracavití, houževnatí, schopní a z prevážné vetšiny
poctiví. Tak jako lze ríci, že mezi židavskÝmi obodníky nalezneme pomerne n e j víc e ménecennéhO'
'vlu pokud se poctivosti týce, zejména pak mezi nepy, tak lze i tvrditi, že židovské úrednictvo a ve·
jní funkcionári dodávají kantrolním 0'rgánum státu
komunistické strany pomerne ne j m é n e materiálu
zakrocení a stihání. To je také jednou z prícin, prac
jich státní a verejná správa váží a prac svau pasici
žují stále na stejné takrka výši.
liv této vrstvy není nepatrný. Je dasti pacetná,
mohla obsaditi znacný pacet míst, je dasti saturokomunisty, aby mohla držeti místa relativne velduležitá, i když ne prvníha rádu. Obycejne bývá to
že stojí-li v cele nejakého úradu ci instituce neb
ánu osobnost nežidovská, nalezneme jiste v její
osti bud jako námestka, nebo sekretáre jednaha,
rípadc nekolik ŽidU. Ovšem není ta všude, ale
tredí státu je ta zjev velmi a velmi castý. A práve
okolnost ptlsobí, že neinformovanÝ cizinec poddá
snadno dojmu o jakési invasi židavské v s0'vetských
ech a celných institucích.
TO'to znacné množství židovských funkcianárl't zeéna v Moskve je zpusobena prítamností znacného
ocenta Židu v komunistické strane. Padle nekterých
t je v této strane 7 ažl 9 pracent ŽidlI, caž pri pactu
1.5 milionu znamená kolem 100'.0'0'0' asab. Pri syu diktatury, provádené práve komunistickau str a, je jasno, že tito lidé stají v prvých radách a že
tedy nejvíce patrni. Vec byla ješte pred málo lety
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tím nápadnejší, nebot tehdy pracovali ješte ve strant
dnešní aposicníci, ad razhadnutí b0'je prati Trackému
ze strany vylaucení. Nelze ovšem ríci, že by trockistlcká opasice byla výhradne židovská, avšak mezi jejími
ved0'ucími asabnostmi
a idealagy shadau akalností
byla Židu velmi mnaho, trebas\ že ta byI,i lidé, v nichž
skutecne židavskéha a rekli hycham arthodaxne-žid0vského nebyla již témer niceha. Dnes se situace panekud
zmenila, na nejvyšších místech Židu témer neuvidíme,
ale hustata jejich na místech o jeden nebO' nekalik stupínku niiŽších rozbitím trackistické apasice nijak neutrpela. Dnes mezi vynikajícími funkcianári a savetskými palitiky ze Židu lze jmenavati Litvinava,. dále
zástupce Kalinin0'va v Ústredním Výkanném Výbaru
Smidovice, vynikajícíhO' kamunistu a puvodce myšlenky nepretrž'itého pracovního týdne Larina, bývaléhO'
komisare financí a dnes velvyslance v LandÝne Soko1nikova, predsedu hlavního kancesního výboru Kameneva a nekolik jiných. Ovšem príznivcu a verejných
tajných ochráncll mají Židé mezi vynikajícími komunisty vdmi mnoha, na prvém míste samého Kalinina,
jemuž se za jeho péci zejména o židavské zemedelce odmenili tím, že mesto, stající v cele jediného zatím samostatnéha správního celku žid0'vského, nazvali Kalinindorf. O Stalinovi se ríká, že Židum nejak zvlášt
nepreje, avšak není také o nem známo, že by jim nejak škadil. Nic není v SSSR pro claveka verejne cinného tak zahanbl1j\cí, jako debas pouhé podezrení
z antisemitismu.
to je 'Ovšem príznacné pro celk0'vO'u
situaci Židu v sovetském státe.
Ve1mi znacný je VliiVžidovských príslušníku svobodných povolání, lékarll, aclvokátu, l<iterátu, umelcu a
pod. Ve verejné službe lékarské nalezneme jich ravnež
takové množství, že na pohled neO'dpovídá ta ocekávání a vzbuzuje pozornost. Zejména nemocnice a ldiniky hlavních mest jsou jimi dl'tkladne obsazeny. V seznamech verejných soudních obháj clI nalezneme ŽidlI
ravnež velmi mnah0', stejne tak mezi funkcianári státve verejných právních poradnách, jež
ního notariátu
jsou zrizovány témer na kaži:lém míste, kde soustredí
se vetší frekvence lidí. Mezi sovetskými spisovateli je
Židu velmi mnoho, stejne jako sovetský film je jimi neabycejne zaplaven. To všechno ovšem je následek nikaliv nejaké speciální -protekce, nýbrž 'prosté jejich
zdatnosti, podnikavasti a skutecné dovednosti, která
potírá všechnu astatní konkurenci v težkém sice boji,
ale prec jen vítezne.
Je tedy celková váha Židu v s0'vetském živote pomerne velmi znacná, i když tuto váhu pusobí fakticky
jen neco málo více než polovice žid()Vských príslušníku, tO'tiž žid0'vské úrednictvo a zamestnanectvO' státních i verejných podniklI, židovští príslušníci svoboclných povalání ,a židovští nepmánkové i nepmanavé.
Váha tato je nejen dusledkem prvních let revolucních,
kdy Židé se ze zna,cné cásti k bolševické revoluci pri~
klanili, nýbrž i dusledkem ostrého existencníhO' boje
v SSSR, v nemž jakO' všucltj vítezí zdatnejš_í, silnejší a
méne nárocný. Židé v celku revalucí získali, ac je mezi
nimi rada l~dí, kterí jsou sovetským režimem tak pranásledováni, jakO' snad nikdO' jiný a to práve pro svou
spekulativní povahu a individualistické zalažení, kteréžto vlastnosti jsou v nesmiritelném pomeru s linií,
kterou práve hlásá a provádí vládnoucí strana kamunistická.
Široké vrstvy sovetské a casto i neinformavaná cizina nevidí toto minus revaluce pro Židy a vidí pouze
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to, že rada ŽÍidu hraje ve verejném živote roli, kterou
dríve nikdy nehrála, že má prístup ke vláde jako každý
jinÝ; obcan, že tedy také vládne a rozhoduje a to i nad
obcany národnosti, jež dríve sama vládla a Židy ani
k nejmenšímu rozhodování o verejných vecech nepripouštela. Z toho pak vzniká tl ciziny nesprávná predstava o ovládnutí SSSR Židy a u sovetského nespokojeného obyvatelstva nezrízená nenávist proti Židum,
tedy aktiJvní a passivní antisemitismus.
Obé spocívá
na nespráÝných predpokladech. Židé v SSSR nevládnou
výhradne, vládnou jen do té míry, která prísluší jejich
pocetnosti spolecne s jejich kvalifikací k vládnutí a
schopností ke spravování verejných vecí. Vláda s nimi
nejedná nejak v rukavickách z jemné kuže dancí a pri
tom s ostatními v rukavicích železných. Vláda chce
se zbaviti príteže, která vzniká tím, že rada Židu žije
nepomerne ht.lre, než proletári jiných národností a proto nejchudší vrstve jejich pomáhá ponekud víc, než
snad mnohým jiným. Pomoc ta není však trvalá, nýbrž
pouze do té doby, než ochuzený revolucí židovský lid
si najde a založí novou existenci .. FakJticky tato pomoc
sovetské vlády není ani pomocí reálnou, nýbrž spíše
pouhou organisací pomoci. Vláda však soucasne drakonicky krácí proti tem z Židu, kdož podle jejího mínení jednají proti zájmum proletárského státu a nedbá
pri tom ani v nejmenším na národnostní jejich puvod,
ani na tak zvané revolucní zásluhy. Otázka židovská
je v SSSR jen proto otázkou, že je nutno se nejak vyrovnati s minulostí. Nemeli-li Židé pred revoluCÍ/oz lidských a obcanských práv takrka niceho a mají-Ii nyní
z nÍJch aspon neco, neznamená to žádné bezpráví vuci
druhým,
nýbržArogance
pouhou restituci
toho, troufalost
ceho se neprávem
nedostávalo.
a nezrízená
Zidu je
dnes v SSSR stejne kárána, jako tentýž zjev u kteréhokoliv národa jiného. Residuum všelijakého rasového
a národnostního antagonismu ovšem v SSSR zustalo
v míre dosil:Íznacné a vypuditi je mohou ze znacné míry i Židé sami, spokojí-li se s temi posicemi,' které jim
prísluší po právu.
u nich musí nastoupiti revolucní
prevýchova, i oni musí se vzdáti mnohých rysu své prý
»prirozené« povahy, má-li nastoupiti po dobe velikých
perturbací mírné spolu žití s ostatním obcanstvem.
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Karel Vanek:

Svet v zrcadle insertu.
Práve
pred rokem
mel jsem
prícinu,
vin insert:
"K úklidu
malého
bytu abych
za v edal
I mdo
i dnoob r Ý p I a t prijmu cistotnou a rádnou ženu. Nabídky pod
znac. "Smíchov« do adm. 1. 1.«
Insert byl uverejnen soucasne ve "Vecerním Ceském
Slove« a v odpolední »Národ. Politice«. Na b í d k a n epri š I a ž á d n á. Dal jsem jej v obou casopisech znovu
dvakrát opakovati, a pak z obou administrací nesl jsem
domu 57 dopisu.
Pri prohlížení však ukázalo se, že jednapad~sát tech
obálek má sice znacku "Smíchov« , ale že insertní císlo
je jiné; a že nabídky v nich obsažené týkají se insertu,
jímž nabízeno bylo inteligentu znalému kancelárských
prací odpolední zamestnání za 400 Kc mesícne. Vrátil
jsem 51 ofert inteligentu, kterí stáli o puldenní práci za
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ctyri stovky mesícne, administraci, a zustalo mi šest dopisu žen ochotných za 50 Kc týdne otríti za hodinu s nábytku prach a ustlati postel. Jiná práce v mém byte krom
umytí oken, které se denne nedelá, totiž nebyla. A premýšlel jsem mnoho o tom zjevu: Že na insert otištený
jednou v jednom Iiste, prijde pul stovky nabídek lidí se
školním vzdeláním, a že na insert otištený šestkrát, insert v nemž je udáno "za velmi dobrý plat«, pokouší se
o to dostati to zamestnání, jen šest žen. Pri nákladu obojích tech novin a pri sociálním složení jejich ctenáru byl
to úkaz jiste pozoruhodný. A protože ty dve lžíce vody
nabrané vedle sebe v jednom mori, vykazující ale množství soli tak rozdílné, podnítily mou zvídavost sociologickou, odhodlal jsem se k eksperimentu. Ne už z prícin
praktických, ale jen proto abych zjistil, jak a nac ctenári
insertu reagují, zasondoval jsem si znovu v tech rubrikách n'1 zadní strane novin. Dal jsem znovu insert.
Byl otišten v obrázkovém, velmi rozšíreném týdenníku
a mel tento tekst: "Starší, churavý pán, jedoucí do Italie
autem, vzal by na cestu a na dvoumesícní pobyt na své
útraty bystré, príjemné devce s vrozenou inteligencí
vtipné a chápavé, se sklonem k humoru. Intimní styk a
snatek absolutne vyloucen. Nabídky pod znac. "atd.«
V úterý vecer je ten list ekspedován a ve ctvrtek mel
jsem v administraci pres tri sta dopisu. Prišly nabídky
z míst, kde nemohly jej ctenárky dostat do rukou dríve,
než ve stredu odpoledne, a psaly na ten insert v té minute, rekomando a ekspress. Dvema stovkami dopisu,
z nichž vetšina byla vhozena do administracní schránky,
reagovala samotná Praha; a po téhle prutrži mracen následoval silný liják precházející casem ve vytrvalý déšt.
Ješte za ctyri nedele po vyjití toho císla, v nemž byl
insert otišten, odevzdávala mi administracní víla ruzné
obálky, na nichž byl vedle adresy nápis: "K znacce
mladší sestra" ríkajíc: "Ježíšmarjá, kterou ten pán by
mel sebou vzít, co si ty ženský myslej? Pár takovýchhle
insertu a muže z toho žít pošta.« - Nebyla s tím odhadem od pravdy daleko; prišlo tech dopisu 614 (šestsetctrnáct) a já každý vecer do pulnoci je procítal, špendlil
k nim vypadlé nevyžádané sice, ale prec jen zasílané fotografie, a trídil to podle obsahu, spolecenského stupne
a inteligence z nich zjistitelné na hromádky. Nebylo to
nijak úmorné; naopak byla to práce velmi zajímavá.
Ctyri petiny (približne) te'ch dopisu bylo opatreno
plnou adresou pisatelky, anebo udána v nich, nekdy dost
pruhledná adresa krycí; jen asi 140 z nich žádalo bud
zpetné zaslání fotografie nebo odpovedi pod nejakou
znackou a poste restante. A jen u 18 dopisu popud k napsání vyšel z duvodu eksistencních; to se nabízely k doprovodu diplomované ošetrovatelky nemocných. Z toho
ostatního znacne mnoho bylo diktováno touhou po luks usním cestování, po požitcích a dobrodružství.
Vedle dopisu z nichž dalo se nahmatat, že jejich autorky jsou príslušnicemi polosveta vyslovene, ležely ovšem
snahé, nekdy i prísné listy ucitelek mínících použít jen
dobrodiní auta a podtrhávajících, že na dodržení té zmínky o stycích jim nejvíce záleží; ale vetšina nabídek, psaných dívkami ze všech vrstev spolecnosti, dávala znát,
že, jde-Ii o velký vuz a Italii, autorka poletí do všeho po
hlave. Z dívek necím a nekde zamestnaných témer každá v ruzných obmenách slovních vyznala, že budto s tím
sekne hned anebo že "po dojití odpovedi požádá okamžite chéfa za neplacenou delší dovolenou«. Každá,
která psala, snažila se o to, aby list vtipem a humorem,
který do nej dávaly, podporoval vyhlídku na ten výlet;
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e zoufalá snaha s níž to delaly, cinila ty dopisy dutými
falešne znejícími. Že by pak nekterá projevovala nadbytek tech vlastností, které se v inserte vyžadovaly, to
rdit bych se neodvážil.
Erotická stránka vztahu, které by sousedstvím tím
znikly, byla v mnohých dopisech vystrkována do poredí. Patnáctiletá žacka z gymnasia, která zaprísahala,
e nesmí se o tom dozvedít rodice napsala, že »neverí
to, aby mezi dvema lidmi, když se ztratí svému okolí,
necemu nedošlo, ale na snatku bych netrvala«. jiný
opis potvrzoval starou skutecnost, že kultivovanou recí
eci ošklivé dají se ríci velmi hezky: »Jsem dvaadvace'Jetá, teprv ctvrtý mesíc vdaná. Jsem hezká, to byste
musil posoudit sám. Muj muž me zbožnuje; ale náš byt
e tak chudický, že všecky obrázky - i ty, co zdobí
zníci - nemají rámecek, jaký by potrebovaly, aby jech krása plne vynikla«. Naproti tomu žena vyššího státo úredníka podškrtla: »Verím ve vaši cestnost. Neci pochybovat o tom, vezmete-li me sebou, že vrátíte
e manželizrovna takovou, jakou jste me od nej prijal«.
Její nabídka byla sociologicky také zajímavá tím, co
jejímu dopisu pripsal její muž: "Vím, že je to proti
rálce, ale pustím ženu s vámi. Ve vrstve spolecnosti
níž patríme, je prímo povinností znáti slunnou Italii,
já ze svých prostredkLt bych své žene, duševne všenne rozvité, cesty tak nákladné dopráti nemohk Doy vdaných žen list mužuv doprovázel trikrát; dva
užové psali sami, nabízejíce k doprovodu své ženy,
erým prý by to oznámili až tehdy, když by k realisaci
šlo. Dopisy matek nabízejících dcery, prišly ctyri, a
iednom z nich šlo o devce tuberkulosní. Od devcat,
(cích touto chorobou, prišlo také dopisu nekolik; ale
o tri matky dcerek zdravých byly toho názoru, že
delání, jehož dcera, ted osmnáctiletá, nabyla ve škomusí být doplneno znalostí sveta, aby se mohla uplatpak ve spolecnosti.« Témer všecky dopisy byly preeny ódami na tu zem, kam melo se jeti a v žádném
slove "Italie« nescházel prívlastek »slunná«. (Tvá
a, Josefe Horo?) Melo to stejnou magneticnost, jako
automobil; aspon jedna švadlenka napsala: "jak to
sí být rozkošné v šíleném letu pod palmami a kvecími pomeranci houpati se na kyprých polštárích«, a
a služka uprímne prozradila: "Nejela jsem dosud niv automobilu. Jezdím nekdy autobusem, ale to muže
dý«.

poctu dopisu roztrídených podle zamestnání autoprispely nejvíce komptoiristky; a jejich nabídky, cavelmi špatne stylisované, plné pravopisných chyb a
ých prechodníku, zastinovány byly nekolika listy
ch a velkých dopisních papírLt. To psaly dámy na
é veci již zarízené: »0 tom, jakou dovedu být diprítelkyní muže podat informace pan N. N., jehož
tecnosti zajisté znáte; Detaily vypisovati nebudu;
by bylo, kdybychom se setkali. Vždyt víte, že
ezi ženou a mužem závisí od dojmu osobního.« Nadostavenícka anebo návštevy v byte opakovala se
e zhusta.
dy jsem nevidel pohromade tolik lacnosti a hladu
lecenském pozlátku, po pár dnech ze života vrchdeseti tisíc, po príležitosti k chlubení, jako v tom
vody, nabrané insertem namátkou z reky, tekoucI
našimi okny. Ze všech tech nabídek, sesmolených
dy tak, aby uchvacovaly a nekdy tak, aby budily záa soucit, vzbuzovala respekt jenom jediná. DopIs
advacetileté ucitelky, která psala, že by byla spolec-

llicí a že by se snažila zpríjemnit cestu za to svezení, objednávajíc si ale a platíc si všecko sama. A to jen tehdy,
když by videla na vlastní oci, že ten inserující mecenáš
je opravdu churavý dedek, a až by jej také znali její rodice .. Ostatní oferentky tu podezrívavost neprojevily a
a dokázaly, že tam, kde jde o prepych, jsou ženy slepé.
Šest set témer mladých žen, nedávno vyšlých ze školy,
nemelo tu soudnost, že ten, kdo by hledal spolecnici na
pul roku bestarostného života, nemusil by to delat insertem. Patrne sosny pro jedle nevidí, že jsou v lese; a je
rozhodne v nem lehceji najít autodámu, než posluhovacku.
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Jarmila Kroschlová:

Tanec a kritika.
Režisér
liilar napsal
v minulém
clánek "Herec
a kritika«.
Mluví císle
v nem»Prítomnosti«
o tvurcí sugesci
a nervové moci, již má kritik na tvorícího herce. Clánek
naplnil mne novou nadejí. Stežuje-li si do dnešní kritiky
režisér i herec, pak nejsme s naší bolestí tak osamoceny
- i jiní dovolávají se nápravy - a proto snad spojenými
silami presvedcíme pány kritiky o jejich moci a tím i zodpovednosti. - Tanecnice práve jako herec tvorí ve stavu vzrušení, vedena silou nadvedomí, 1. j. inspirací. Vedomá práce tanecnice je pruprava k tvorbe. Denne cvicí
techniku. Vyspelost techniky usnadnuje zvládnutí instrumentu, zde tela, avšak k tanci ješte neopravnuje a nevede k vlastní tvorbe: Tanecnice pripravující se k tanecní tvorbe zahloubává se do hudby, kterou tancí. Vssává
ji zcela do sebe, hledí ji obsáhnout formálne, dynamicky
a melodicky. Cím je v hudební forme melodie, tím je
v tanecní forme prostorová linie. Tanecnice hledá priléhavý pohyb, odstupnuje jeho sílu a napetí, dává mu
výraz. Nové tanecní motivy razí si cestu k formálnímu
zpracování. Pohyb se obohacuje ode dne ke dni, výraz
stává se intensivnejší, telo poddajnejší. Víc a více splývá
s hudbou, neb tancí-li bez hudby, poslušne a oddane sleduje vlastní fantasii. Na jevišti pred zraky všech dosahuje tvurcí napetí vrcholu. Krivka za krivkou odpoutává
se tanec od tela tanecnice a ZLtstává v prostoru co nehmatatelná krehká stavba pohybu pro oci, které dovedou
videt. - Potom prijde velké prázdno a horecka ocekávání. Tentokrát bude snad vysloveno slovo, které
jI osvítí. Tanecnice hledá ujasnení samy sebe pomocí
kritiky. Práve jako herec potrebuje, aby byla kritikem
spatrena. Kritik musí verit v zázrak, který jedine ona
dovede uskutecnit a vybicuje tím její tvurcí schopnosti
až za hranice vlastních snu a prání. Nemáme vlastne ješte tanecního umení - my, kterí
odhodivše tradici baletní, chceme staveti na nových základech. Máme mnoho tanecnic a tanecníku, z nichž každý se pokouší o dosažení cíle, ale jsou to vesmes pokusy
a zacátky. Každý z nás má svuj sen o dokonalosti tanecního umení, není zde však dosud jednotný, všemi
prijatelný názor o tom, jaké muže a má být. Proc to?
Proc nám chybí jednotná orientace, bez které se žádné
umení nemuže vyvíjet a není ani života schopné? Myslím, že z velké cásti je to chyba kritiky. Ve své objektivní schopnosti srovnávací a analysacní má nejen moc,
nýbrž i povinnost sjednotit a ustálit pojmy a kriteria. Je219

Prítomnost,
jím úkolem by bylo: objasnit si to, co je tanci vlastní,
co jiné umení tak dokonale vyjádrit nedovede - a podle
této míry merit tanecní výkony. Je to hudba tela? Jeho
oduševnení a odhmotnení? My tanecnice to nedovedeme
vyslovit, vycifujeme to jen z tanecních soch starých kultur. Recko, Egypt, Indie, Cína, Japonsko - všude jdeme
po stopách tance - tehda byl tanec složkou kultury a dnes?Divadelnímu kritikovi je naprosto jasné co žádá od
herce. Zádá, aby zhmotnil duševní charakteristiku dané
rele. Ideální herec musí sestoupit až do temných hlubin
osobnosti, již predstavuje, musí zvládnout i tyto hlubil}y,
aby si každý projev nalezl formu gesta, sílu výrazu, modulaci hlasu, rytmus slova. Gesto, výraz, slovo, vše musí
vycházet až od korene duše. lierec musí zvládnout hlasový a výrazový instrument, aby si razilo zcela niterné
tvurcí dílo lehceji cestu. Od kritika cekáme, že rozezná
»pouze hrané« od prožitého a rutinu od pravé tvorby.
Cekáme, že pozná chyby, jež nadaného herce sráží
z pravé cesty, že mu tím pomuže, prinutí k práci, vyšvihne jej nad sebe samu.
Hudební kritik zná svuj úkol ješte presneji. Musel studovat harmonii a kontrapunkt práve tak jako hudebník.
Poznal dokonale všechny klasické hudební formy a jak
dalece se hudba ruzných dob odchylovala od prísných
pravidel. Ví až kam sahá solidní technika a kde prechází
ve virtuositu, t. j. v nadrazení techniky nad tvorbu samu. Zná všechny odstíny melodické a dynamické linie
v hudební tvorbe - a takto pripraven pristupuje k svému úkolu.Nemtižeme ješte žádat takové prohloubení tanecní
kritiky, protože tanec sám dosud neposkytuje kritikovi
dosti látky k premýšlení. Ale lhostejnost kritiky k tanci
není oprávnená. Kdyby se trochu více premýšlelo
o smyslu tance za prvé a o jeho pravidlech za druhé; tu
by se vztah mezi kritikem a tanecníkem rozhodne prohloubil a zintensivnel.
Behem práce vykristalisovala se urcitá tanecní pravidla, jichž znalost by rozhodne usnadnila posudek o formální stránce tance. Chci zde nekterá naznacit. Vyžadujeme samozrejme od tanecníku a tanecnic techniku tanecní, t. j. zvládnutí tanecního instrumentu, tela. První
bod k posuzování tanecního výkonu by byl: je zQe
technika opravdu pouze prostredkem k tvorbe nebo
hlavním a nejduležitejším cinitelem? Myslím, že chceme-li aby tanec byl umením, musíme podradit techniku
a nadradit tanecní formu a posuzovat, dovede-li technika prispet k formálnímu odstínení tance a k odstínení
tanecního výrazu. Bohate odstupnovaný tanecní výraz
'je jedním z požadavku. K takovému odstupnování patrí
cisté nasazování pohybu, jeho vibrace a vyznení. Sem
patrí i dynamika: dynamická linie tanec poutá, dává mu
intensitu a spád. Dynamika a rytmus jdou nerozlucne
spolu. - Dále prostor. Nemluvíme jen o prostoru,
v nemž tanecník tancí, a který musí vclenit v celkovou
formu tance, ale mluvíme též o prostoru v tele samém.
Plynoucí pohyb míjí výšky a hloubky, každý úd sleduje
svuj cíl, casto protichtidný, tím vzniká boj, napetí, protipohyb - mysleme jen na tancícího Šivu z indické plastiky. - A forma: forma jednotlivého pohybu a celková.
Na príklad není lhostejné postavení paty pri tom, když
sledujeme linii pohybu hlavy neb paží, a podobne. Vše
je duležité ve forme jednotlivých pohybu, má-li zde by ti
harmonie menících se tvaru. V celkové forme tance prejímáme více méne formy hudební - též tancíme-li bez
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hudby. Pro hudební motiv máme tanecní motiv a jeho
variace, rozvíjíme jej, opakujeme, zakoncujeme fráze.
Fráze varírujeme, rozvíjíme, privádíme k záveru. Na základe hudební formy ucíme se stavet formu tanecní. Konecne mluvíme o potrebe ruzného duševne-fysického
napetí, z kterého se tanec tvorí a jež se mení dle ruznosti tanecních námetu. - Jak jsem naznacila, objasnujeme si cestu k tanecnímu
umení, vyplétáme se z labyrintu subjektivních citu a žádáme si kritiku, která by naše úsilí brala vážne, zahloubala se do problému tvorivého tance a pomohla nám
rozluštit hádanku.

Bude hrát Chaplin Napoleona

a Krista ~

Ch aplin
film »Svetla
v nemž ahraje
opet práve
úlohu dokoncil
tuláka, majícího
radume,ta«,
nepríjemností
nedorozumení se str-ážníky. Je to opet ciste Chaplinovský kus
a až pobeží na plátnech celého sveta, vyvolá boure radosti
a smíchu. Nyní chystá uskutecnení svého dávného snu, k sehrání dvou velikých rolí, jejichž charakter je úplne odlišný
od úloh, které Chaplin až doposud vytvoril.
»Jsou dva velké charaktery, jež bych chtel zahrát,« pravil
Chaplin u príležitosti nedávného interviewu, »a to Kristus a
Napoleon.« Samozrejme, že toto prohlášení zpusobilo ohromné
prekvapení. Chaplin, nejvetší soucasný komik, muž, který si
do1Jyl svetové popularity a získal milionové jmení umením vyvolávati smích, by chtel nyní portretovati Spasitele lidstva a
velkého dobyvatele sveta, malého Korsicana Napoleona. Nikdo
si to nedovedl proste predstaviti. Vždyt v techto rolích není
komických scén. Vždyt v nich nejsou možné clownské extempore! Ale Chaplin pokracoval ve vysvetlování;
»Míním to zcela vážne. Chtel bych hráti obe tyto role.
A jsem presvedcen, že by moje zidealisování techto úloh dalo
lidstvu novou koncepci techto dvou velkých mužu. Vezmeme
na príklad úlohu Napoleona: Nikdy bych ho nepredstavoval
jako velkého, mocného generála, ale zavalitého, uzavreného,
mlcclivého, místy až nevrlého cloveka, který je stále na štíru
a v nesnázích s cleny své rodiny. Pro boha! Je prece tolik
humoru ve všech vecech na svete!
Jeho snaha oženiti své bratry, vdáti své sestry, synovce,
netere a podobne, býti zadobre se svoji matkou i ženou, svádeti s nimi obcas rodinné šarvátky a podobne dává prece tolIk
príležitostí, tolik motivú k zajímavé hre. Nechtel bych ho sesmešniti, udelati z jeho života komedii, ale chtel bych prípadne vystihnouti nesnáze, které musil zdolávati, aby udržel
mír se svoji rodinou a príbuzenstvem.
Zachytil bych jej na ceste do Italie, aby se zde dal korunovati na krále; ukázal bych, jak krácel na trún s Josefinou po
boku. Víte, že Napoleon byl více méne pompésní. Proto bych
jiste nezapomnel na prípadný pathos v rade okamžiku, stejne
jako na dramaticnost situací. Vezmete na príklad jeho rozchod
s Josefinou. Nejprve by si dal Josefinu zavolat, aby jí rekl, že
se s ní musí rozejít; s Josefinou, která pri nem stála vždy tak
verne, která v nej tolik verila a která mu tolik pomáhala. Pak
bych zachytil scénu, která by vystihla duševní boj Josefiny
v poslední noci jejího pobytu v císarském paláci; Josefinu, pocítající úzkostlive nejprve hodiny, pak již jen minuty povolené
jí k prodlení v míste jejího štestí a posléze loucící se posledním, nekonecne bolestným pohledem se všemi milými vecmI
" komnatách, které prestaly býti jejím domovem.
A až by nadešla minuta jejího odchodu, videli byste ji prehodit odevzdane plášt, odcházet zvolna dlouhou chodbou, vyjít
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do noci a vstoupit do cekajícího' vozu, který by ji tryskem odvážel pryc.
V jiné scéne bych zachytil dav, poslouchající
výstrely,
oznamujicí narození Napoleonova
syna a úzkostlive
pocítající zda
jich je dvacet - což znamená zrození dcery - anebo dvacetjeden - zrození syna.
Po dramatické stránce by bylo nescetne
príležitostí
k mohutným scénám. Vezmete
na príklad
Napoleonuv
návrat
z ostrova Elby, shánení armády
a pochod na Paríž. Videli
byste staré granátníky, družící se mu po bok a nesoucí s nevyslovitelným nadšením jeho prapory.
Na jiném míste bych
zas ukázal starého jednorukého
vojáka vysloužilce,
s drevenou nohou, a slepého na jedno oko. Stál by na výšine a vida
v dáli pricházeti Napoleonovy
voje, volal by varovným
hiasem: Napoleon prichází! Napoleon je zpátky! Táhne na Pariž!
Zarazte ho! Zabte ho drív, než požene vaše syny na smrt!
A takových scén by se dalo zachytiti
velké množstvÍ. V Napoleonove živote bylo jiste nekonecne
mnoho dramatických
situací a není proto duvodu, proc by nemohly býti ve filmu,
zachycujicím tento život. Premýšlel
jsem o jednotlivostech
již nescÍslnekrát a udelal jsem si velké množství poznámek.
Myslím, že mi budou velmi užitecné, až se dám do natácení
Napoleona. Kdy k tomu dojde doposud nevím.« .A jak hodláte portretovati
Krista?«
byla další otázka.
Chaplin chvíli rozvažoval, než odpovedel. Vypadalo to, jakoby
s krajní pozorností hledal slova, jež by nejlépe vyjádrila
a
zobrazila jeho myšlenky. (Je známo, že precetl
celou bibli
s velikou pozorností, svazek za svazkem.) Pak konecne pravil:
.Myslím, že svet má zcela špatnou koncepci nejsilnejšího,
nejdynamictejšího, nejmohutnejšího,
který kdy žil na tomto
svete. Kristus byl osobou ciste lidskou. Byl zosobnená
síla.
A zatím již od nejstarších dob, na nejstarších
malbách a kresbách od prvních dob krestanských
až po naše casy je znázornován, jako vyhublý muž s dlouhým vlasem a vousem, nosící
dlouhou tuniku, mluvící mekkým hlasem a hledící tak strašne
smutne, trpitelsky. Podle techto obrazu si jej predstavujeme
Ješte zasmušilejšího a ztrápenejšího,
než Shakespearova
rIamleta. Já však neverím, že tak vypadal Kristus. Predstavuji
si
Krista jako vyspelého, mohutného,
silného muže, který jedl
dobrá jidla, pil dobré víno a tešil se rád se svými práteli, jichž
.bylo jiste dostatek. Byl osobností, nemající v historii rovné.
Proc si jej predstavovati
jako smutného,
ztrápeného
cloka chatrné postavy, chodícího mezi lidmi a vzbuzujíciho
lše strach než pritažlivost.
Tak bych nikdy Krista nelícil, tak bych si ho nikdy nepredvoval. V mé predstave byl mužem velké síly fysické i duvní. k nemuž byl každý instinktivne
pritahován,
k nemuž se
dý obracel v prípade potreby s velikou duverou a v preedcení, že jeho prosba bude vyslyšená.
Predstavuji si jej jako clov~ka, jehož pouhé objevení
doo zjasniti každou líc. Jako cloveka, který žil príjemným
t:m a dovedl jej uciniti i jiným stejne príjemný, cloveka,
k1ého ovládati každého a vše v každé situaci. Nemyslím

bych Spasitele
Lidstva jako velmi silného, mohutného
muže,
získávajícího
si rázem sympatie lidí práve svojí silou a mohutností. Predstavoval
bych si, že jeho príchod kamkoliv musil
instinktivne
vyvolati
u všech lidí, mužu, žen i detí projevy
ohromného
a srdecného
nadšenÍ. Lidé pritahováni
silou jeho
osobnosti se k nemu hrnuli, chtejíce mu býti co nejblíže. Jeho
silný osobní magnetismus
je pritahoval.
Tento Kristus by nemel žádný starecký
dlouhý vous ani zlomený, trpitelský
hlas.
V jeho osobnosti by nebylo ani nejmenší stopy po necem, co
by mohlo vyvolávati
strach v srdcích jeho prátel a pruvodcu.
Naopak, musí delat dojem nanejvýš
laskavý, milováníhodný,
mocný a vzbuzující nejvyšší duveru.
Nevím, zda se nekdy odvážím uvésti tuto historii na plátno.
Myslím, že by vzbudila úplnou bouri kritik. Vždyt náboženství
ucí, že Kristus byl clovek láskyhodný
a ryzího charakteru.
Videl jsem jeden z mnoha jeho obvyklých portretu. Nechci videti
již další. Vypadal tak, jak Kristus jiste nevypadal.«
-

snad nic nepravého, ani urážlivého.
Rozumejte
mi! Chci
Hci. že si predstavuji Krista jako cloveka, který žil pine
žIvot, který nalézal zalíbení v spolužití se svými práteli
rý lim dovedl jejich život pripraviti stejné dokonalý.
verím, že by Pilát byl mohl odsoudit Krista na smrt, kdyby
byl znal a kdyby bylo záleželo jen na jeho vuli. Pilát vyhl obžalobu, vznesenou na Krista,
a otázal se "Co mám
ti s tímto mužem?« A tu nejaký blázen z davu vykrikl
ižuj ho!. Nekdo tento pokrik opakoval, a brzy se pridal
omaticky celý zástup. Jan tak se mohl stát Kristus muced-

Z dob pred pocátkem našeho letopoctu uvádí tleindl
právnickou formuli, rozlušten0u z nápisu babylonských
a asyrských. Tam koncí se záznamy o právnických
smlouvách heslem: Stlpur . .
kima kunukkishu, což
se prekládá: »Otisk nehtu
na místo peceti«. Nad
tímto textem nalezá se na destickách vyrytý obloucek,
vypadající jako malý srp nebo malý mesícek v první
ctvrti. Je treba si uvedomit, že se do hlinenÝch desticek
ryl text ve stadiu, kdy desticky nebyly ješte pálené, cili:
kdy se na ne dalo psát. Obloucek pochází nesporne od
vrytého nehtu a dlouho se nevedelo, proc by práve
nehet mel býti náhražkou za pecer. Nehet - útvar tak

i

em.
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Gel:

o dalrtyloslropii.
II.

BylO receno, že základem daktyloskopie jsou dve
ve~y, z nichž první obsahuje thesi, že "0 r n a m e nt
papilárních
linek
na posledním
clánku
I i d s k é h o prs t ti j e u k a ž d é h o c lov e k a ji n ý«.
Bylo receno, že velký policista (ve skutecnosti má mnoho titulu, jako» tajný rada«, doktor atd.) Robert Heindl
nastoupil a provedl dukaz, že daktyloskopie, jako praktická a užitá nauka, j e s t a r á a s i pat n á c t set let.
K formulaci této these a k jejímu oduvodnení, jež dalo
vzniknout nejobsáhlejšímu a nejskvelejšímu dílu kriminologie, dal popud výrok ríšsko-nemeckého ministra,
pronesený roku 1911. Tehdy usvedcil dr. Heindl, tenkrát
výkonný policejní úredník, na základe daktyloskopie
ženu z dvojnásobné loupežné vraždy provedené v Dráždanech ukrutne na dvou starenách. Ministr odmítl navrhnout císari potvrzení rozsudku a oduvodnil své zdrá·
hání poznámkou, že »eine so junge Wissenschaft« nemuže sloužit za podklad rozsudku.
Uplynulo patnáct let a kniha »System und Praxi s der
Daktyloskopie« se dockala nejen trí rozmnožen:('ch a
zvetšených vydání, ale byla preložena na náklad a poukaz dvou evropských státu. a stala se, jsouc mimo jiné
i trestí 949 citovaných policejne-vedeckých
pramenll
všech jazyku evropských, základním dílem o této »mladé
vede«, jíž bylo rázem zapocítáno nejakých patnáct set
služebních let.
*
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ríkajíc k nerozeznání a prostý individuality náhradou za
zosobnenou individuálnost peceti?
lieindl našel v díle »Babylonien Expedition« XIV.,
strana 25 od Claye potvrzení své teorie: Clay prekládá
jako jedin~T slovo »supur« slovem: thumbmark, t. j.:
otisk palce. lieindl soudí: zub casu ohlodal desticky s
nápisy, takže dobu stoleti preckala stopa jen nejsilnejší,
totiž stopal nehtu. Ve skutecnosti však šlo pri overování
listiny o druhou cást pritisknutého prstu, totiž o papilární linky na konecku prstu a nehet! byl vryt do desticky jednak proto, že precníval a pak proto, aby prst,
jenž musel do hlíny být pridržen delší dobu, neklouzal
a nerozmazával ornament papilárních car. Jako další
doklad pro duležitost toho »supuru« uvádí lieindl texty,
kde ,se lze docíst, že poplatky za overování »supuru«
byly dosti znacné. Cte 'se velmi casto: ... zaplacen
byl jeden sekel stríbra za jeho »supur«. Z toho soudí
lieindl, odvolávaje se na odvekou prakticnost obchodníku a právníku, kterí neplatí za zbytecnosti, že »supur"
otisk prstu, byl individualisacním znakem velké prukazní ceny.
'
lieindl pripouští, že tento prukaz není absolutní a neklade také velkou váhu na to, že v klasické staroegyptštine slovo »pecef« (db-c-wt, samohlásky jsou, jak známo, neznámé) obsahuje kmen: db, což znamená prst.
Pro zajímavost však prece jen uvádí, že sanskrt má
slovo »anguli mudra", což znamená doslova: pecet
prstu. '
lieindl tím vším chce jen ukázat, že je odveká souvislost mezi prstem cloveka a jeho pecetí. Tedy souvislost dvou pojmu individualisace.
*
Jednomu dokladu však pripisuje velikou historickou
cenu. Jeto babylonský protokol o civilním soudním lícení, chovaný nyní v Britském museu. Datum na desticce není bohužel zachováno, podle místa nálezu lze je
však bezpecne položit dal e k o do doby predkresfanské. Nápis obsahuje výpoved žalovaného muže jménem
Nabu-ušibši a zní v prekladu P. S. P. liandcocka takto:
»Nabu-etir,
muj bratr, poslal z venkova (vzkaz): Pet a
pul min stríbra
Nergal-iddinovi,
veriteli Bel-lumura
dej.
Pak Bel-lumura
a jeho syna uchop a tabuli (t. j. zápis)
o vzetí jeho domu jeho rukou zpecef. Pet a pul min stríbra
jsem z vlastních
(penez) Nergal-iddinovi
dal. Bel-lllmura,
jeho syna a jeho manželku, abych je odvedl, jsem uchopil
v dome Daddiove.«

Zde jde ,zrejme o cesi pohledávky. Nabu-etir chtel
strednictvím svého bratra Nabu-ušibši prevést na sebe
nárok, jejž mel Nergal-iddin vuci Bel-Iumurovi. Proto
dal ~ neho zaplatit dluh, ale chtel sám dostat do svého
majetku Bel-Iumiruv dum. K potvrzení 1éto transakce
bylo treba »podpisu« Bel-lumirova. Jaký podpis uznávalo babylonské právo? Soude podle tohoto textu byl
uznáván otisk ruky. K ruce patrí ovšem prsty. Uznávali-li babylonšt'í soudci pravost otisku ruky a prstu
museli si být vedomi toho, že otisky každé ruky se od
sebe líŠí.
* .
P r a m e n y h i s t o r i c k é pro ancienitu daktyloskopic mezi vedami zacínají se podle lieindlova zkoumání
rokem 650 po Kristu. To je doba pro nás strední Evropany hodne, hodne· mlhavá. Ale v té dobe napsal moudrý
Cínan \Kia Kung-yen pojednání o drevených tabulkách,
na kterých se pre d v y n ale z e ním pap í r u psalo.
Ctihodný Kia Kung-yen lící stará opatrení jichž se uží222

valo proti podvrhování smluv. Smlouva se napsala na
desticku, desticka se opatrila krížem krážem vruby a
zárezy a pak se nejak klikate rozlomila nebo rozrezala.
Každá smluvní strana dostala polovicku té desticky a
když byla nejaká tahanice o znení smlouvy, musely obe
strany na rukovat k soudu, každá se svojí polovinou
desticky. Nacež se Pll1ky daly dohromady a musely k
sobe »pásnouk A moudrý Kia Kung-yen jiste nevedel,
že poslední odstavec tohoto rík<:1ní mu dopomuže k
evropské nesmrtelností.. V tom odstavci totiž dodává
populárne: »Vruby a zárezy v destickách mely za dávných 'dob tentýž úcel, jako dnes (roku 650.) je úcelem
narízení, že se na :smlouvy pHpojují otisky prstu obou
smluvních stran«. (Papír byl vynalezen už ve 2. století po Kr!)
Tento historický doklad o identifikacním prukazu
otisku prstu je asi nejstarší. - Pak jich, postupem dejin,
pribývá.
Jak takové doklady vypadají? Prosím, zde je prípad:
ve zríceninách cínského chrámu liu-Kuo se našly svitky
zápisu. Mezi nimi zajímavý doklad obchodní. Datován
je »Tretího roku Chien-chllng«, co~ je, jak je známo z
jiných pramentt, rok 782 po Kristu.
Text zápisu zní v prekladu porízeném drem lieindlem
a M. A. Steinem takto:
»Ve tretím roce Chien-chung, dne 12. mesíce sedmého
obrátil se vojín Ma Ling-chih, jenž potreboval rychle
peníze, ia nemel 'možnosti si je opatrit, na Ch'ien-yinga,
mnicha chrámu liu-Kuo a vypujcil si od neho 1.000 kusu
penez. Tato cástka nomem vydá na úrocích každého
mesÍCe 100 kusu Ipenez. Kdyby Ch'ien-ying sám potreboval rychle peníze, muže (kdykoliv) od Ma Ling-chiha
vyžádat peníze i s úroky zpet. Nebude-li pak Ma LingChih moct peníze ,vrátit, smí Ch'ien-ying vzít místo penez jeho všechen nábytek a jeho ostatní movitý majetek.
Avšak jen 'tolik, kolik odpovídá pujcené cástce vcetne
úroku. Aby bylo zabráneno omylum a podvodum byla
ucinena! tato (písemná) smlouva. Oba úcastníci to uznali
za správné a spravedlivé a pripojili jako podpis otisky
svých ',prstu:
Majitel penez: (otisk prstu)
Dlužník Ma Ling-chih, stár 20 let: (otisk prstu)
Osoba, kterou si privedl: jeho matka Tang, stará 50
let: (otisk prstu)
Osoba, kterou si privedl: jeho sestra Ma, stará 12 let:
(otisk prstu)
*

me, daktyloskopie je jako lierkules, jenž, jsa ješte
v kolébce, zaškrti1 hady. Po dvanácti stech le~ech je
ješte možno honit pana Ch'ien-yinga pro lichvu, kterou si
sám dokazuje: pujcoval na stod vacet procent.
A nejen vojínu Ma Ling-chih-ovi. Našel se další svitek,
kde si Vypujcuje od mnicha pri chrámu liu-Kuo jménem
Ch'ien yih »úredník lio lisin-yieh«, stár 37 let, sedmnáct mer obilí (jaké míry to byly, nebylo lze už precíst).
A zas je' na konec formule: aby bylo zabráneno omylum
a podvodum .....
pripojili oba úcastníci otisky svých
prstu. I
Vlastník obilí: (otisk prstu)
Dlužník, úredník lio lisin-yieh, stár 37 let: (otisk
prstu).
S ním jeho žena Ma, stará 35 let: (otisk prstu).
Osoba, kterou si privedli: jejich dcera lio, stará 15
let: (otjsk prstu).

Pt{tomnost,
POVOLÁNí

A ZÁLIBY

Dr. ing. A. Ceruín:

ynejší uenové - budoucí tovaryši

a mistri.
II.

predbežném vzdelání závisí dost i veci, o které
ucnové zajímají, jakmile se cítí po práci a zvlášte
nedeli svobodnými. (Kapitola jak ucnové tráví neeli, by stála za samostatné zpracování.) Dríve než si
šimneme~toho,co je baví, mimo jejich remeslo, pteje se, baví-Ii je jejich povolání. Zaopatril jsem si dosti
ojný materiál v. tomto smeru a to nejen z Kutné Hory
II; rocníku a I pararelky I. rocníku), nýbrž z J parelky 1. rocníku pokracovací elektrotechnické školy
Praze. (Data jsou z tahoto školního roku 1929--30).
a základe dat, jež jsem si opatril. mohu mluviti
vít c z n é ž i v o t h í z k o u š c e techto mladých
hu. Já aspoi'í mám ten dojem, že to není pro I4ieté
hy lehká zkouška rozhodnouti se pro urcité pavoL C'1ovekby si myslil na základe zkušeností s poláními pracujícími intelektuelne a zvlášte na záde toho, že tak mnohý stredoškolák pres to, že má
hodování.o své budoucnosti odsunuto prúmerne na
, rok svého stárí, votil špatne své intelektuelní povoI (casto již na vysoké škole selže a nebývá ani pak
svém povolání spokojen), že mladí ucnové budou se
'ti nespokojenými ve svém remesle. Opakuji: není to
O ne lehká zmena prejíti z doby rajských prázdnin
pousty volného casu po škole do 8 hodinové denní
covní doby a být zavren v dílnách. A hle, oni jsou
ojeni. My, šedí theoretikové, se obáváme, že;to vše
pro ne težký prechod a zatím si život zde zase zarídí
sám. Snad;práve pomerne mladý vek, v jakém vstuí do remesla, ciní je prizpúsobivejšími a protO' oni
ty zmeny, spojené se vstupem do remesla, nenesou
težce, jak bychom se obávali. Ovšem dovíte se od
, že se v leccems zklamali, ale pres to resultát je:
pokojen.
jímati nás tedy budou predevším data o spokoje, s jejich remeslem u ucnú 1. rocníku. V Praze
dené pararelce 1. rocníku elektrotechnické pokra• školy, z 24 hochú cítí se spokojenými v remesle
jen I se cítí spokojen pouze cástecne. Chcete-li
neco bližšího o tom, zda se zklamáli ci nezklasv)'ch predstavách, s jakými do remesla vstui, je výsledek již více skeptický: z 24 hochú jen 9
zklamalove svých predstavách, 13 odpovídá, že
nadeje se splnily jen cástecne. 1 se vúbec zklae sV~'chnadejích a 1 ješte neví, smí-li ml1uviti
ání ci splnení nadejí.' Srovnejme s tím 1 paraI. rocníkuv Kutné Hore stojící nejméne na stejvkolskéhopredvzdelání jal<o praŽská pararelka
každ~'ucen v obou tr~dách má celou obcanskou
4. Na

i

i

i
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I hochi'1cítí se jich 30 úplne spokojenými ve
rernesle, jeden je nerozhodný. Nadeje, s jakými
vaH ho~i do remesla, splnily se úplne ve 14 prí, I4 UCnt"1
prohlásilo, že se jejich nadeje splnily
tecne a 2 prohlásili, že se jejich nadeje nesplnily.
vnáme-li projevy o splnení nadejí ucnú pražucni venkovskými, mohlo bTse nám zdáti, že
pražskými je trochu více nespokojenosti: z 24

hocM jen 9 prohlásilo, že 'jejich nadeje se splnily.
Ale myslím, že proto nejsou pražští ucnové v nejakém smyslu horší než venkovští, pražtí mají totiž
v jistém smyslu horší situaci než venkO'vští. U nich
lze mluviti padle mého mínení o težším splnení jejich
nadejí proto, že jsou v~astne víc e z a m e s t n á n i
než ,venkovští, kterí mají svých 8 týdenních školních
hadin na pokracovací škole 1 všední den v týdnu
av nedeli mají v0'lno, kdežto pražští mají školu v sobotu ,odpoledne a v nedeli dopoledne. Myslím, že tato
okolnost má nepríznivÝ vliv na nadeje, s jakými hoši
vstup:ovali dO' ucení: zdá se mi, že jsou príliš zapraženi. Ted si k tamu predstavte, že i do pražské školy
dojíždí mn0'ho hochll z pražského akolí a to dost zdaleka: z Kladna, Lysé, z Ceského Brodu. Nedele, den
odpocinku, pak vypadá pro takové ucne velmi nevlídne: jeden z nich na pr. se dostane domú až ve 1~/)
vecer. Pad0'týkám, že ive venkovských mestech, pokud p0'kracovací školy nejsou v nich spojeny se školami prllmyslovými (v tomto prípade se i na pokracovací škole ucí ve všední dny) ucí se na pO'kracovacích školách v nedeli. Myslím, že tato akolnost i na
tak0'vých školách Pllsobí nepríznive na nadeje, s jakými hoši vstupovali do ucení.
Zeptejme se hochl1 z II. rocníku na jejich spokojenost s remeslem a na to, zda se jejich nadeje spln;ly.
Vezmeme si z II. rocníku 2 pararelky, které navštevují uci'íové kovoO'brábejících remesel. Z 39 hochú je
jich s remeslem spokojeno 33, nespokojen 1, cástebe
spokojeni 4, 1 je nerozhodný. Nadeje se splnily zcela
u 19 hochú, nesplnily u 9, jen cástecne se splnily u 9,
2 jsou nerozhodní.
Soudím, že právem nazývám spokojenost ucnú s jejich remeslem hrdinskou zkouškou životní. Prece jen
dost znacná cást jich prožívá jistá zklamání. Jestliže
pres to jsou konecne s remeslem spokojeni, musíme
to kvitovati s uznáním. Je zrejmo, že i u mladS'ch
ho cM je dosti rozvahy, která jim pomáhá prenášeti
se pres prechodná zklamání.
Zajímavo je ptáti se na spokojenost u zednických
UCi1Ú.Ze 30 zednických ucnú II. rocníku, je jich všech
30 s~okojeno se zednickým p0'voláním, nadeje, s jakými do neho vstupovali, splnily se úplne tt 24 ucnú,
nesplnily u 3 a !Cástecne se splnily také u 3. Fakt, že
jejich nadeje se v tak znacné míre splnily, nutno vysvetliti tím, že zednictí uCl'í.ové d0'stávaji již mzdu,
což u O'statních remesel nebývá pravidlem, a pak že
mají v dobe, kdy se nestaví, mnoho volnéhO' casu,
který ovšem hledí také využitkovati pomáhánim doma ve vesnickh pri domácí práci a vúbec príležitostným výdelkem (na pr. prací v cukrovarech v d0'be
kampane).
Konecne ptejme se i tech, kterí mají ucnovská léta
za sebou, jak jsou spokojeni s remeslem a jak se splnily jejich nadeje. Opatril jsem si po této stránce data
z 1. rocníku mistrovské
školy strojnické
v Kutné
Hore. Hle, jak znely jejich odpovedi. Z 37 hochl't je
spokojenO' se svým povoláním 34, 2 jsou spokojeni
jen cástecne ,a jednomu se jeho povo~ání nelíbí. Ve1mi
poucné jsou jejich odpovedi o splnených ci nesplnených nadejích. 19 prohlašuje, že se jejich nadeje splnily, 13 prohlašuje, že .se splnily jen cástecne, 5 odpovídá, že se jim nadeje vllbec nesplnily. Tyto odpovedi mladých mužu 18-23 letých jsou po psychologické stránce jiste poucné. Fakt, že se znacné cásti
jejich nadeje nesplnily není v podstate necím zvlášt223
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ním, je tomu tak jiste v každém lidském podnikání
a v každém povolání, ale lichotivý je záver, který mllže z toha vyvoditi i o ucních i o techta budoucích mistrech: d o v e d o u a patrne i c h t e j í se prenésti
pres prechodná zklamání a cítí se spokojenými ve
svém povolání. Dost poucné pro príslušníky inte1ektuelních povolání.
5. Nyní mohli bychom zkoumati, jaké záliby mají
uclí.o'vé ve volném case. Pražští elektrotechnictí ucnové v uvedené již pararelce I. rocníku nám dají tyto
odpovedi. Z 24 hochu I je ctitelem jen cetby, 9 jen
sportu, 14 je pro cetbu i pro sport. Z cetby se zajímá
10 hlavne o cetbu dobrodružnou
a cestopisnou,
u ostatních jsou sympatie rozdeleny na jednotlivé
knihy, jež se jim zvlášt líbi~y. Celkem ty knihy patrí
také mezi dobrodružnou a cestopisnou cetbu, ale najdeme mezi nimi i »Psohlavce«, »Babicku«, »F. L.
Vek.a«, jeden bude jiste již dosti politicky vyspelý:
líbila se mu zvlášt kniha »Terezínští katané«.
Pararelka 1. rocníku pokracovací školy kutnohorské, a které jsem již také výše psal, zdá se být trochu
hlubší. Z 31 UCl1Umá 5 rádo jen cetbu, 12 jen sport,
cetbu i sport 14. V tom by ješte nebyl znáti nejaký zvláštní rozdíl proti Praze, ale dosti poucné je všimnouti
si blíže knih, které se uci'íum zvlášt líbily. Pro dobrodružnou cetbu výslovne hlasují jen 3, ale aspon u 17
spadají' knihy, jež se jim zvlášt líbily, také do tohoto
druhu cetby. Ale za to vám odpoví 5 ucnu, že se jim
líbila zvlášt »Babicka«, 3 že milují dejiny, vedle toho
jednotlivcum se líbily »Staré povesti ceské«, »Pantáta Bezoušek«. Dost prekvapujícím je, že 2 výslovne
se prohlašují za milovníky básní, z nich jeden uvádí
W olkerovy básne jako knihu, která se mu zvlášt líbila. Jeden našel zvláštní zálibu i v knize »N a západní
fronte klid«. Nemohu si pomoci: zdá se mi z tohoto
srovnání Prahy s venkovem (podotýkám znovu, že
obe tyto trídy mají celkem stejné predbežné vzdelán~), že venkov v I. ro~níku je prece jen trochu
hlubší. Ovšem jsem ochoten uznati, že vetší roztríštenost pražských hochu mllže býti zavinena tím, že mají
vlastne málo s v é h o casu a klidu i k vážnejší cetbe.
Jaké jsou záliby UCl1Uve II. rocníku? Z 39 ucnu
dvou pararelek kutnohorských, v nichž jsou soustredeni UCl10vé remesel kovoobrábejících a UCl10véelektrotechnictí v celku spíše vyšší intelektuelní úravne,
jsou 4 jen prO' cetbu, 16 jen pro lsport, 19 pro cetbu
i pro sport. Ale zde nás knihy, jež se jim zvlášt líbily,
nenaplní spokojeností. Prirozene na 1. míste je zase
dobrodružná cetba, ale místo Wolkera se setkáte se
6 ctiteli detektivek. Zde lze vskutku mluviti o neuspokojivé roztríštenosti,
kterou bych vysvetlil takto: u
hochú v I. rocníku lze zrejme mluviti o v t i v u š k o1y, kterou ješte pomerne nedávno pravidelne navštevovali, tento vliv v nich ješte doznívá, u jednoho jeví
se silneji, u druhého slabeji, za to v II. rocníku se všeobecne ríká, že je »nejhorší«. Nechci tím ríci, že je
to s ním opravdu príliš zlé, ale je jisto, že hoši se vyvíjejí všestranne, škola již na ne tak nepllsobí, spíše
život se sv)rm chvatem a svými lákadly, je to nesporne doba prevodu s jeho rozstríšteností a s jeho stíny.
V pararelce II. rocníku kutnohorského v níž jsou
soust redeni ucnové t. zv. umeleckých remesel (nateraci, calouníci, rezbári, knihari atd.) o približne stejné intelektuelní úrovni (prumeru predbežného vzdelání odpovídá II. trída obcanské školy), je z 18 UCl1U
I jen pro cetbu, 4 pro sport a 13 pro cetbu i sport.
224

Mají. opet zálibu hlavne v cetbe dobrodružné a cestopisné, ale prí jemne mne prekvapila u jednoho ucne
záliba v Jiráskových spisech vubec a u druhého féjkt,
že se mu zvlášt líbil »Rok na vsi«.
Ze 30 zednických UCl1UII. rocníku v Kutné Hore
je jich pro cetbu 6, pro sport 7, pro cetbu i sport 16.
Také zde se tešS pozornosti hlavne cetba dobrodružná
a cestopisná, ale shledáváme se pres to i s hochy,
kterí zvlášt rádi cetli »Babicku«; 2 rádi ctou »Malého ctenáre«, ale našel jsem pak nekolik ctitelu detektivek a jednoho ctitele »Buffalo-Bil1a«.
Konecne bude paucným zeptati se i hochu v prumyslové škole, dokoncivších UCl10vská léta, na jejich
zábavy.
Z 37 hochú v 1. rocníku mistrovské školy prumyslové miluje jich hlavne cetbu 15, ovšem císlo tech,
kterí milují sport, také: tech je 14, konecne sport
i cetbu miluje 8 hochu. Uvedomuji si pri premýšlení
nad temita císlicemi, že nejlépe by byro vystihnouti
tentO' pomer mezi 3 skupinami císel spíše záverem,
že s pribývajícím stárím ucnO'vé ci pak již tovaryši
ci budoucí mistri se specialisují i v tomto ohledu. Neutrální, kterí mají lásku k O'bema podstatným zájmúm
dnešního mladého cloveka: k cetbe i sportu, zustávají v menšine a v duších hochu se rozhoduje boj
o vítezství mezi temito obema zájmy: slušný pocet
prohlásí se pra knihu, ale podobne slušný pocet i pro
sport. Zdá se mi, tedy skutecne správný záver z techto císel je ten, že mládí nerado zustává neutrálním,
nerozhodným ci talerantním: ona zkrátka miluje rozhodnost a rozhodne se tedy konecne urcite bud Wavne
jen pro knihu ci hlavne jen pro sport.
Všimneme si cetby, která zajímá ty ta budoucí mistry. Je zde zastoupena ovšem také cetba dabrodružná, ale také cetne i cetba vážná, na pr. 5 hochum se
nejvíc Ubilo »Temna«, líbila se jim i »Dagmar«, »F.
L. Vek«, »Zvoník od Matky Boží«, »Križáci«, »Jan
Cimbura« »Bídníci« »Psohlavci« »Krakatit«
»Mezi
proudy«, '»Zapadlí ~lastenci«, »Dáma s kam~liemi«,
Kniha džunglí«, ale hlásí se mezi nimi i cistí odborári: jeden prohllašuje výslovne, že rád cte knihy odbarné, druhý, že rád cte strojnické knihy, tretí cte rád
knihy a letectví, ctvrtý má' nejradeji casopis »Práce a
vynálezy«. - Soudím, že možno být spokojen se zálibami v cetbe UltechtO' budaucích mistrú.
;>

K dnešnímu. císlu jsou priloženy složenky pošt. úr. šel~. Prosíme pány odbe'ratele, aby. vyt'ovnali n e d op lat k y a
p"-'edplatili II. ctm·tletí.
Administt'ace.

ZVEDAVÝ

NOVINÁR

dobre vidoucí a pozorný všudybyl, poutník po rozhraní
BASS predliteratury,
umení a žurnalismu
EDUARD
kládá nám své zralé umení rychlého pozorování,
velké
životní zkušenosti a citlivého srdce, sbírku causerií

POTULKY PRAŽSKÉHO REPORTERA
Je to kniha nerudovské
tr2dice, avšak otevrenejší
roucnejší. Ve Vaší knihovne bude v rade nejmilejších

({DI

a hoknih.

úprava Svolinský) 30 Kc, v plát. vazbe 42 Kc.
U všech
knihkupcu.A. Hoffmeistra,
Brožovaný
výtisk
(frontíspíc

N AKLADA TELSTVf

KARLOVO

J. OTTO,
NÁM.

PRAHA

II.,

