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PRAZE

Parlaluellt a Národní divadlo.
1. Yd o jev

i n e n?

Letos popn'é hoyorilo se v parlamente o Národním
divadle jako podnikn st{ttním, poprvé se jednalo
o jeho financní a clo jisté míry i umclecké basi. Práye
toto pop r v é nutí k úvaze.
Referent y rozpoctovém y~'boru poukázal na nepomer v)'dajll k príjmum. Tento fakt zaráží již na prmí
pohled a stojí opravdu za uv;tženou. Je klíc k tomuto
nepomcru v chyhrtch administrativních?
Nebo snad
umclecj-}-ch? Tejde o podnik[.ní pochybené v celém systému?
Jednou se zaclo deJ atont o 1 [lrodním divadle. Dobrá, projdtme trochu jeho S) stémem a poukažme (po
našem n;lzoru) na z[ kladní nedostatek v celé soustave
árodního divadla, Jder)' v prítomném
okamžiku
ohrožuje vflžnc její cinohru. Parlamentní zpravodaj
ádal na príl'lad, ahy bylo zmírneno rozpetí mezi príJmy a vydáními
[trou ího dh'adla; pripustil, že toto
divadlo nemllze hS-ti podnikem v)'delecn)'m, ale žádal,
aby nehylo podnikem proclelavajícím.
Kdo je vinen? Nuže, rozhodne to není cinohra Národního divadla, Herá je hospodársky
sobestacná
(otázky umelecl'é ponechme prozatím stranou). Cino~ra zamestnáv[l asi 70 lidí a vydeJává rocne 3% mihonu, zatím co na druhé strane je opera a balet, které
zamestnávají více než 450 lidí, ale jejichž pracovní
fekt není a ani nemúže snad býti vetší. Praxe ovšem
ukazuje, že každé divadlo s operou a baletem je závislé na subvencích. Ve svctle nekolika dat narychlo
sebr~nS'ch :
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Srovnáme-li celkovS' príjem s núkladem na osobní
položky, 1. j. na gúžov ~ a honorárové platy, dostaneme
tento zajíma\'~' pomer:
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.....
· Kc 5,067.000'y}d..í na o,obní nt.J-.Jady
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8,2J7.000'3,435.000'2,162.000'-

Konecnc docela stejný systém a pomer miHeme
konstatovati v menším merítku na konkrétním prí-
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klade v)'prav. Tak opera »K r á I a u hl í r« vynesla
za 6 repris úhrnem - 85.000 Kc, dekoracní v)'prava
stála 76.800 Kc, takže náklad na dekorace i kostýmy
když tu
se témer kryje s celkovou hrubou tržbou.
jsou vybrány prípady nepríznivé, prece je patrný zpusob kalkulace. Ovšem nekteré lidové opery dosahují
velikých císel reprisových, ale spíše výjimecne. Neríkejme to jako výtku: nemlI že existovat dobré operní
divadlo, které by nepotrebovalo znacné subvence.
Na druhé strane nekteré cinohry:
})Vel b I o u d
uch e m j e h I y« pri 27 reprisách vynesl 264.000 Kc,
náklady dekoracní a kostymní cinily asi 21.000 Kc,
ted y necelou desetinu výnosu. Veselohra slabého úspedm, jako je »L i b u n s k ý je m n o s t p á n«, vynese
58.000 Kc, obojí výprava hry stojí jen 11.000 Kc. Tím
spíš lze mluvit o rozumné kalkulaci výpravy pri hrách
tak úspcšných jako je »N á Š pan
far á r«, »P op e I k a Pat s y« nebo P I u k o v n í k Š v e C«. Tento stál asi 30.000 Kc, ale vynesl 1,377.000 Kc. »N á Š
pan
far á r« stál dekoracne
a kostýmove
asi
22.000 Kc, ale vynesl 1,259.000 Kc.

I

2. J e š t e n e k t e r á s r o v n á n í a dat

a.
Mluvilo-Ii se v referátu o »zbytecn)Tch hercích«, je
jiste nutno zcela souhlasiti s temi slovy. Jenom náš
v)'klad by byl trochu jin)', protože pro divadlo nejsou
zbytecni dobrí herci, a není duvodu, proc by práve
Národní divadlo nesmelo mít vubec nejlepší možný
ensemble. Opravdu, v Národním divadle jsou zbytecní
herci, herci neproduktivní, príliš jednostranní - a je
to práve jen stranický interes, který svazuje ruce umelecké správe, pokud vím.
Ale snad by bylo na míste vyslovit dve zásady, které by mely být opakovány vždy znovu a do úmoru:
1. prevzal-Ii stát fi n a n cní
9dpovednost
a péci
o Národní divadlo, neznamená to prece, že starým politickým klícem se budou i nadále rešit jeho u mel ec k é otázky. To byla prece prední snaha, když správa
divadla byla odnímána povestnému Zemskému výboru,
respektive úradu. V urcitých osobách ministerstva
školství byla spatrována dokonce dobrá záruka pomeru nových a slušn)Tch - a nyní by se padalo nazpet
do pomeru stejne nebezpecných a nekulturních?
2. Státní divadlo znamená representativní
divadlo.
A representativní - to znamená opravdu umet a moci
zahrnout všechny klady soucasné divadelní kultury.
Tady nejsou nic platny zájmy a ambice politikl\ nýbrž
práce umelcu. Což nebudeme nikdy národem tak vzde-'
lan)'m, že už nebude docela každý ve vlastních ocích
divadelním odborníkem?
K tomu ješte nekolik poznámek o o t á z c e k as o v n í hor e per t o i r u. V parlamentním referátu
se totiž na jedné strane mluvilo o »kulturní cinnosti«,
jíž prý »není tolik, jak se u nás tendencne bájí«, na
druhé strane se volá po zvýšení príjmu. Znamená to·
tedy zavést jen kasovní hry, když už jednou je jisto,
že práve hry vysoké umelecké úrovnc mají u nás nejmenší ohlas, to jest nejmenší návštevy? Nezapomen-
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me, že ti nás na príklad dosud porádne neprorazil ani
takOV)Tautor dávno ne tvarove výbojný, jako je treba
Eugen Q'Neill, a že bychom meli vyt)Tkat representativní scéne, že vubec hraje bežné kasovní hry a neponechává jejich místo bud velk)!m umeleck)'m hodnotúm nebo hledání hodnot nov)Tch.
Zde jde o sám princip. Je to otá>-:ka odbornosti a
suverénosti umelecké práce, pro kterou zde mluvím,
a je vecná škodaj když se sem mísí i hlasy jinak nepochybne úctyhodných lidí, aby komplikovaly a zaplétaly otázky, jejichž težište leží nakonec zcela jinde.
Jde o vec neobycejné duležitosti práve proto, že jde
o vytvorení tradice v pomeru Snemovny k Národnímu
divadlu - prece nikdo si nemltže prát vytvorení nejaké nezdravé závislosti?
Není pochyby o tom, že existuje divadelní krise ve
svetovém divadelnictví a že existuje i u nás. Mužeme
ji konstatovat na poli hospodárském i umeleckém, a
doložit si ji na krisi osob, která dnes jest. Umelecká
verejnost berlínská po úporném boji dosáhla resignace
generálního intendanta Jessnera, ve vídeií.ském Burgtheatru stejne odchází Herterich, reditel Fabre z Comédie Fran<;aise je bombardován
útoky a nedávno
jsme cetli veliký projev adresovaný umeleckými kruhy
ministerstvu, aby na Fabrovo místo byl dosazen Jean
Copeau. Varšavský Teatr narodovvy zmenil nedávno
vedení pro financní krisi. Ano, krise tu je, umelecká
krise pospolu s hospodárskou. Krise o to komplikovanejší, že nemuže b),ti rešena experimentální cestou pro
velikou konservativní sílu, která spocívá v samé podstate divadelního projevu. A v této chvíli by melo býti
vázáno necím to divadlo, které je dnes v mezích svých
možností umelecky nejcí levedomejší?
A záver?
Již na zacátku jsme ukázali na to, že lví podíl na
schodku Národního divadla má opera s baletem. Pokud vím, jedná se o zavedení oddeleného úctování,
které by ukázalo pravý pomer. Jedno je jisto: že nic
by neprospelo cinohre tak jako tato samostatnost v ncjaké slušne vybavené tretí budove. Není pochyby
o tom, že by jí v tom prípade postacila pomernc nepatrná subvence, zdaleka nesrovnávatelná
s dnešními
cástkami.
Moderní cinohra, jíž by Národní divadlo dovedlo
jiste být, nemuže a nemá být zapojována do telesa tak
operne nehybného, a deje-li se tak, je to škoda pro naši
divadelní kultu rn. Snad se namítne, že pro vÝvojové
snahy je místo na jin)'ch scénách, ale figura ukazuje,
že nikoliv, a všechny ty druhé scény jsou iešte méne
tvárné a pracovité.
A na konec ceterUl11autem censeo: Národní divadlo
potrebuje pro své úkoly specielne a výborne vyškolen)! dorost. Cinohre ho konservator dodat neumí. Pretahování herdt je káráno v parlamentní rozprave. Co
tedy zb)'vá než vlastní studijní scéna? (Ale ta zatím
v rozpoctu nebyla.) ~ení potrebí nic jiného než opatrit
možnost, než ji zaj istit, a to znamená vetší zásluhu
o divadelnictví než mluvit o jednotliv)ich premiérách
v parlamente.
Ano, tretí scénu. Tretí scéna, která by komercne využila a vy težila cinoherní práci (jež se musí dát prekotne v dCtsledku špatného abonentního
systému).
Scénu cinoherní. Opera af si žije ve svém svete, na
kter\' I11Ú právo i Il/trok - je prece jasno, že nemlu82

víme proti opere (její pr:lce nemuze se dít jin)-m systémem a je nespornft), ale pro moderní cinohru a její
moderní podmínk)·.
j'"11'1 f'"rc] 'k'a.
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o tom sociálfašismu.
] ak je obecne známo, jsou slova lacinejší než myšlenky, a
jak je rovnež známo, ucinila tento objev i komunistická
strana již pf'ed mnoha lety. Byly casy, kdy se· nervosní lidé, jimi.
fráze pusobí na žaludek, obávali otevrít Rudé právo, ocekávajíce, že se tam zase doctou o motorisaci
nebo mobilisaci
sLrany. Dnes by tito lidé mohli stejným zpusobem reagovat n)
všechny možné variace sociá1fašismu,
jenž se stal nejoblíbenejším šlágrem komunistického
tisku. Po Iikvidátorech
a refornustech,
kter-í v tomto tisku ostatne také ješte nevymreli,
pricházejí
nyní na radu sociá1fašisté,
c.ož jsou všichni lidé,
l:terí neprisahají
na Lenina, pres to však sledují zájem delnické trídy. Co však sociálfašismus
znamená ve skutecnosti,
definoval za nás práve v techto dnech dr. Fr. Polák, jenž vystoupil z komunistické
strany
a v odí'lvodnení tohoto svého
kroku píše: »Tato (moskevská)
politika vede k proklamováni
všech stran socialistických,
krome komunistické,
·za strany t.
zv. sociálfašistické,
ackoliv, muže-Ii se mluviti o spojeni fašismu
se socialismem, možno jej nejspíše spojovati s dnešním kursem komunistické
politiky, která plnou parou pracuje pro zesílení fašismu, jak o tom svedcí celá rada prípadu prestupu
komunistických
radikálll do rad fašistickÝGh.« A nejen to: dalším svedectvím
je ohleduplný
postup lI1ilJulé vládní vetšin:,'
oroti komunistum,
kterí svými hlasy, reservovanými
pro vyevoluce, marili všechno, co Zamýšleli provést socialistf.
hlášeni
Od kolika doktorll
Poláku
uslyšíme
ješte
podobnou
interpretaci slova s o c i á I fa š i s m u s, až jejich jazyky nebudou
mz
vázány stranickou disciplinou?
J

Nedodelané

vitezství a Kf'amárova kolej.

Predminulou nedeli konala se v Praze valná schCtze, Svazu csl.
studentstva
v Cechách. Svaz jako záj~ová
studentská
organisa<;.e probral na valné schuzi obvyklý program, který se ostatLe
ne t};ká jen studen 111 a který noviny odbyly konstatováním,
zprávy jednatele,. predsedy,
pokladníka
atd., byly bez debaty
schváleny
a výboru
udeleno jednomyslne
absolutorium.
Pak
ovšem prišly volby. Studenti jsou temperamentní
národ, prišly
tedy bourlivé volby a konec všeho by!, že po kandidátu levice
byl za predsedu Svazu cs. studentstva
v Praze zvolen národní
demokrat.
Tato skutccnost
ovšcm stai'ila k tomu, aby se studentská
hlídka v národnedemokratických
listech zezadu prestehova:a
na první stranu' a tak vyšel Národ s blokovým výkrikem
-Opetne veliké vítezství nár03ního
studentst'/a
- a s textem
(ucne prokládan}'m
o nezadržilclném
po~tupu národního
(I. j.
národne-demokratického)
studentstva. ),";irodní Listy mely úvodník o novém duchu v našem .studentstnl.
v kterém bC v podstate ríká, že studenti, kterí byli
ješte pred dvema lety ovládáni bolševismem, dali se na cestu kOllSolidovaného vlastenectd.
-'dhlVí se tam o národním idealismu, který ~e opet stává heslem
a význánim cs. studentstva, jež sc vzdává materi::1ismu a obrací
se k narodnímu
idealismu. A konce clánku radí, jak udržet
knto idealism:
Chudí studenti
potrebují
podpor, stipendii,
fondiL Je toho všeho málo a tak nyní, po radostném obratu
1. j. po zvolení
n;lrodních dernokratl~1 do "};k nacionalismu,

boru pražského Všehrdu a Svazu, nastává prý národní verejlJosti (jež od doby kriku o socialismu ve studentstvu
má kapsy
na tri knoflíky) povinnost, aby studenty, ideove i materielne
podporovala. Národní demokracie tedy zacne studenty podporovat. A první podnet, ~ kterým se prichází po vítezství ve studentstvu je tedy - Kramárova
kolej.
ýzvou k založení této
koleje koncí úvodník Národních Listu.' I když to bohatým lidtrn v národní demokracii prijde dost draho, j.e to prece jen
velmi levná koupc národního idealismu mezi studenty.
Dívat se dnes na studenty není žal ani radost. Studenti, stejnc jako mladá generace vubec, jsou desorientováni.
bezbarvi
a v celku bez zájmu o ty veci a myšlenky, které zajímaly ge'
nerace starší o nejakých šestnáct let a ješte o víc. Zápas mezi
levými a pravými mezi studentstvem
se jeví jen a jen ve volbách a pri volení. I ty zprávy o valné schuzi Svazu a Všehrdu
to jasne ukazují. Tam bylo pr)' socialistické
vedení a nyní
je tam prý národní vedení. Nuže, všimneme si, že na všech
tech schuzích, kde jednou dosáhnou
drtivé prevahy socialisté
a jindy ul!rží skvelé vítezství národní
demokraté,
se hlasuje
o absolutoriu jednomyslne.
Není debat o zprávách.
Sociali,té celý rok spravovali hlavní studentskou
ógranisaci v Cechách,
organisova 1
která má 10.433 cleni1, jménem všeho studentstva
sociální péci, jednali o vysokoškolské
tísni, pracovali na návrzich úpravy školních rádtl a vyucování,
socialisté delali celý
lok všechnu studentskou práci v Cechách a delali ji tak, že
na celern valném shromáždení
se neozval hlas kritiky
nebo
protestu vubec odnikud. zprávy vzaty na vedomost a absolutorium udeleno jednomyslne a bez debaty. Z toho zrejme plyne,
že socialisté nic socialistického ve Svazu nedélali. Kdyby byli
socialisté delali socialistickou práci ve Svazu, byl by se musil
národní demokrat proti tomu ozvat. Neozval se. Ale o clenství
výboru Svazu div pracka nebyla a vyhrál to národní demoNrat.
A tcn precetl své programové
prohlášenÍ. 'Nic vyslovene na"
cionálního ani národne demokratického
v tom nebylo. A dek~
gáti se na socialistické ~trane nezvedli s kritikou a polemikou
proti národne demokratickému
programovému
prohlášení,
protože takO\'é prohlášení nebylo. Svaz cs. studentstva
a student~
~ké spolky jsou nestranické a nepolitické,
ale když se navolí
výbor z pravice, je to oznacováno jako vítezství pravice, i když
se pak nic pravicáckého v tom spolku nedeje. A když se do
výboru dostanou socialisté, rekne se - socialism ve studentstvu na postupu, ale mat1le byste hledali v práci toho sociali!olického \'ýborll nejakou socialistickou tendenCÍ.
Xejde tu o ideje a boje programtl. Ve studentských
odborových a zájmových organisacích jde o totéž, oc jde jinde v na~un zpolitikareném živote: Mít naše lidi tam, kde mohou pro
na-e lidi neco· udelat. Že to je za stara nemoc a za mlada skoro
disposice k mrzáctví, je smutná pravda. Vítezství
mezi studenty dosáhne ten. kdo si cleny nebo delegáty lépe zagituje.
O tom vítez::,lví nárooního idealismu
ve Svazu rozhodovalo
215 delegátu, studenttl, kterí se interesují
o oragnisacní
veci
studentské a sil venia verbo o politiku, ale zbytek celé organisace' tech 10.000 ostatních clentl z toho nemá ani potešení ani
rármutek, protože studentst\·o ve svém celku je politicky bez
zájmu a jak ríkají studenti, nedelá do politiky. A aby tedy ta
chudoba vítez,t\'Í lech národních ideáltl ve studentstvu
tolik
nekricela, potrebuJí slrany neco tah z toho studentského
lidu,
kter): se neinteresuje o sjezdy a volby !e\"ých nebo pravých.
Klerikální
"trany mají Arnoštovu kolej, agrárníci
Svehlovu
kolej, v které ji te líhen socialistu zarízena není a národní
demokracie práve zahajuje akci pro Kramáro\'tl
kolej,

árodní demokracie a vetšina politických
stran od svých
studtntl~ nic ncchce, B)'t národní student nebo socialista je dnes
pohodlné jako cl1aisc longue. Strana chce mít 'representaci
" T

mezi studentstvem,
agitátora,
odberatele
tisku a dve dlane.
ochotné aplaudovat
do zmozolení.
Tady by se strany mely
zamyslit, je-Ii vhodnejší chlubit se fiksí nejaké posice ve studentstvu nebo neco delat pro zlepšení špatné situace duši a
mozku dnešní mládeže. Ovšem ne delat jen úvodníky nebo stavet prelejvárny,
koleje na kupovaní mladé inteligence a okrtcné jménem vedoucích politiku stran.
Bylo by hezké, nikdo by se proto nermoutil, kdyby bylo ve
Svazu nebo vubec nekde ve studentstvu
zvítezilo nejaké hnutí,
at náJrodní nebo socialistické.
Zatím se, žel, politická situace
ve studentstvu
projevuje. jenom tím, že totéž ideové Nic delají chvíli jedni a chvíli druzÍ. Stavbou Kramárovy
koleje národní ideály nezískají, zvlášte když se vlastne neví, co temito
dvema slovy Národní listy dneska myslí. Získat muže jenom
ješte mezi mladými ta smutná ochota dát se korunovat,
která
je mezi stal ými tak doma, že do".edou ve zbudování
podniku
na politickou korupci studenttl spatrovat
dokonce nejaké aktivum pro jedny nebo druhé politické myšlenky, nebo dokonce
PIO národní
ideály. Národní
demokracie
se už musí smírit
s tím, že nejsou národními studenty jenom ti, co se za národlli
demokracii dali zvoliti do výboru nejakého spolku, ale také ti,
e m a 1,
en spor UJI, UCI se, C ou, aVI se a JSOU roc u
r,ež studenti let již uplynulých a certa se starají, chválí-li Nóárodní Listy jejich ducha, nebo jej pomlouvají.
FKZ.

Nepoucitelní.
Diskuse o Haagu a reparacích
ukázala poznovu, jak nepoucitelní jsou nekterí v národní demokracii. Zdálo se, jako by
po odjezdu Dr. Kramáre,
prevzal vedení národní demokracie
r.a cas Jirí Stríbrný. Vláda - a v ní jest i národne demokratický ministr -- ocenila práci haagské delegace a dr. Beneše,
ale "Národ" se tím nedal mýlit a lícil Haag jako neštestí pro
csl. republiku. Tím položil slušné prekažky pre5 cestu mluvcím
národní demokracie v parlamente
a potom musil "Národ" vykládat svým ctenúum
velmi složite, že sice pp. Hajn a Dyk
byli reclJÍky "pro", ale že to nebylo tak jednoduché, že pp. Hajn
a Dyk vyslovili celou radu výhrad a nesouhlasu. Což naplat:
tomu všemu národne
demokratický
volic prestává
rozumet;
nejprve se jeho strana rozjede, pO,uští kalafunové
blesky, a
když ceká národne demokratický
volic od svých poslancu a se·
r:átoru cin, rázné slovo, tu slyší opatrné
natahování
backor.
~árodní
demokracie
,i nasype nejprve na cestu hodne klestí,
a když potom klopýtá, neví hone,ll, jakou by si mela vymyslit
výmluvu pro volice. Pred volicstvem národní demokracie
radikálne tluce do stolu; ale u zeleného stolu to vypadá jinak.
Xárodní demokracie
pomalu zacházi na to, že má" dve tváre.
Volic neverí již am té, aní oné. Když clovek cte »Národ«,
cekal by, že národní demokracie druhý den neco vyvede. Treba
nepredloženého,
ale prece jen neco. P~ozati
však národní demokracie nedovedla splnit nic jiného, než že nehlasovala
pro
zvolení presidenta Masaryka presidentem. To byla jediná velká
duslednost národní demokracie
ale i na tu doplatila. Diskuse
reparacní ukázala poznovu, že národní demokracie
dávno již
K. T.
zapomnel.a, že i s volicem možno mluvit
- poctive.

Osvedcil

se ministr Mayr-Harting?

Byla jednou otázka, jak se osvedcili ncmectí ministri. Už
tehdy bylo receno, že Mayr-Harting
se osvedcuje daleko méne,
než Spina. Ale Mayr- Harting selhal dokonale v tom okamžiku,
jakmile prestal být ministrem.
Selhal tak dokonale, le bolest,
~ jakou se loucil ministl' Mayr-Harting
se svý:n ministerským
kreslem.
byla pr-ílis pozorována
a rozmenena
v celou radu.
dobrých i špatnýr.1t vtipu. Jakmile Mayr-Harting
odešel z miJ~isterstva Spi ;Ived! nosti, umlnil ~i, že bude délat oposici. Jako
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ministr dovedl mluviti optimisticky;
tu a tam sice klopýrl na pr. interview v "Journale
de Genevo«, ale jinak chválí val,
že se zmenila atmosféra
mezi Cechy a Nemci. Od té doby,
co není Mayr-Harting
ministrem,
nasadila "Deutsche
Presse«
ostrý tón oposicní, a jest dobre znát, že se tak deje se svolením a souhlasem,
ba za pomoci Mayr-Hartinga.
"Deutsche
Presse« proste hází blátem tam, kde dríve sedíval jejich mir.istr. Byla-Ii dríve úcast Nemcu na vláde vecí dllležitou, jest
dnes prohlašována
"Deutsche Presse« za vec nicotnou. Docíli-li
dríve aktivisté mnoho úspechu ve vláde, pak ujištuje "Deutscl1e
Presse«, že úcastí Nemcu na vlide se nyní niceho nevymllže.
Chválil-Ii dríve Mayr-Harting
majoritu,
že byla konservativní,
snáší nyní "Deutsche Presse« celou radu sociálních požadavku.
Vyslovil-Ii se kdysi. Mayr-Harting,
tak mu hylo vycítáno, zle o pensistech, ujímá se jich nyní "Deutsche Presse« krajnc
srdecne. A vypocítává-li
se, že za Mayr-Hartinga
se konfiskovalo co nejvíce, horuje nyní "Deutsche Presse« pro svobodu.
Pri tom "Deutsche Presse« ztratila jakoukoliv
rozvahu v oposici. Docela šmokovskv
vzpomíná na Rakousko
a riká, to že
byla rakouská armáda, která nás uchránila pred záplavou války.
To jest již zcela duch opata Helmera, který za války prohlclšoval, že nikdy neuzná csl. stát, opata Helmera,
který zná
všechny intervencní cesticky, jak uchránit Mariánské Lázne pred
záborem dle zákona o pozemkové ,reforme. A to vše pod aegidou Mayr-Hartinga,
nedávno ješh~ ministra. V tom okamžiku,
jakmile
Mayr-Harting
opouštel
ministerstvo
spravedlnosti,
selhal dokonale; osobní bolest ze ztráty sice leccos vysvctlu je,
K. T.
ale pres to u politika Mayr-Hartinga
- neomlouvá.

Starý gentleman mlcí.
Deset let jsme nevedeli o nejakém
problému
reparaCl1lll1,
poslouchajíce
v klidu pod flekovskými
kašlany, jak ptáckové
šveholí. Deset let jsme cekali, že dostaneme za své zásluhy ncjakou tu miliardu. Jak to prijde, že máme ješte platit? Do. konce za své osvobození! Prece jsme se sami osvobodili.
Ach ten Beneš! Ješte dobre, že máme nezávislý tisk, jenž UnIj
najíti souvislost a príciny. To jmenování
do francouzské
akademie nebylo jen tak neškodné. Nutno kricet, demonstrovat,
abychom byli slyšeni 1000 km daleko. Nutno· se· opíti hallsnumery šarlatánu,
lží vedomou i eskamotérstvím
slov. Vzíti
si príklad z bývalých bankovních
reditelu, kterí dokonce doporucují bolševické heslo: Kradte na~radené!
Jen jeden muž v tomto chaosu mlcí. To je práve ten, který
ve financní komisi versailleské
sjednal tento poplatek za osvobození. Mohl by ríci, jak došlo k tomuto pokorujícímu
poplatku, mohl by mnohé vysvetliti a usvedciti šarlatány ze lži. Ale
tento muž mlcí. V dobe, kdy se hlasovalo
v parlamentc
o
Haagské úmluve, odejel na výlet do ciziny. Znáte toho muže?
V. Hc.

Ješte Pdncipova oslava.
Sotva jsme vyslovili své mínení o bclehradských
oslavách
Principa a o stanovisku našeho tisku k nim, došla z Belehradu
zpráva, ukazující, že i tam se cítilo, co necítil náš tisk, že totiž
t2tO oslava je nevhodná a nevkusná. Belehradská
zpráva totiž
praví, že censor, jenž propustil oznámení
o této oslave, byl
suspendován.
Toto opatrení je schopno rozptýlit poslední pochybnosti ceského novináre, jenž neví, s kterého hlediska o této
veci má psát. Praví mu, že o ní má nebo mel psáti s hlediska
prostého l"Ozumu. Snad se k tomu po tomto poucení odhodlá
napríšte casteji.
m::.
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Dr. Jirí P okorl1ý:

Sto let reckého

státu.

Letošní
rok je jubilejním rokem zeme plné slunce,
antických zrícenin a jedinecne dobrého lidu. Zemc,
o jejíž dnešní tvárnosti nevíme u nás zásluhou špatné
cestovhí propagandy nic víc, nežli co nám o ni osm Id
na gymnasiu ríkali a lidu, na který se záslnhou jistého
lživého prísloví díváme podezírave s úkosem, ponevadž
osobní seznámení s ním leží jaksi na tiché pcšince príliš stranou od turisticky vyšlapaných, pauš<Í.lních silnic.
A prece práve to neznámo chová v <;ohc tolik dráždivého puvabu a kouzla.
Den 3. února 1830, to jest den podpisu t. zv. londýnského protokolu, pokládá tedy nové f\ecko za úklad
svého samostatného státu.
Tedy takový jejich 28. ríjen, reknete si.
Obávám se, že to srovnání pokulháv~l. 1'\[lln Z!nCl
28. ríjny vždy jubilea z n o v u v z k r í sen í na~el1l)
starého státu. l~ecký 3. únor jest jen juhilejním dnem
z a 1o žen í státu. Znovuvzkrísiti lze jen ncco, co tu
již bylo, ale usnulo. Recký stát mohl b},ti pouze vytvoren, zakládán - jako asi byla po necelém století zakVldána Albánie _. ponevadž bylo lze krísiti kulturní rcminiscence, nebylo lze znovu vzkrísiti státu, který nikdy p:red tím nemel své politické existence.
Ci chcete dokazovati opak? Král Agamemnon? Mel
peVll}r hrad v Mykénách, mel titul kosmétor láon -vládce lidu -, mel zlou a vášnivou ženu, mel ješte
mnoho jiného, ale nemel království. Jeho stát - to bylo
tak slušnejší okresní hejtmanství. Takovým okresním
hejtmanem byl v téže dobe ve Sparte Menelaos, ve Fthii
Achil1eus nebo na Ithace Odysseus.
Doba klasického rozkvetu Recka?
Ano, tehdy zde bylo mnoho kulturních hodnot, které
jsou nesmrtelné a které recké trojveslice rozn[lšely po
Euxinu i po Stredomorí do všech dalekých hellénsk}'ch
kolonií, kde byly pak roubovány na nové barbarské štepy. Byly tu obcas i posvátné a úctyhodné v)'buchy vrouího enthusiasmu - u 1\Iarathona, u Thermopyl, u Salaminy, u Plataj - ale nebylo tu jednoty ani v dobách
techto výbuchu. Jeden cas byla jakás takás jednota náboženská!; jednoty celonárodní nebylo nikdy a o jednote politické, jejímž zevním výrazem by byl jednolit},
stát, se již vubec nedá mluvit. Byl to jen shluk více
méne nezávislých obecních republicek se svými žoldnéri, soudci a ovšem i obecními tatíky, kterí pod názvem demokracie ve skutecnosti nedemokraticky provádeli ze sV)'ch gerusií, snemLl .a radnic qádavou, sobeckou
a oportunistickou
politiku nejžalostnejší
krátkodechosti, bez nejmenšího smyslu pro nejakou vyšší státne-politickou koncepci.
Chairomeia ucinila konec této politické džungli, zvané reckou samostatností, a Recko prvne bylo strženo
rachotící rotackou státního stroje, ovšem již jen jako
nesamostatná soucástka.
Šly za sebou éry Makedoncu a RímanL!, pak invase
SlovanLl, nadvláda Byzance, križácké císarství latinské,
episoda Benátcanu a konecne Turci. Sble jen (až na
poslední epochu) sice nadvláda recké kultury a jazyka
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·v okruhu široko presahujícím i dnešní territorium Recka, ale prece jen politicky nikde a nikdy žádný samostatný recký stát.
Až prvne pred sto lety. Je težko ríci nekolika rádky,
jak k tomu ke všemu došlo. Okolností, jež spolupúsobily ke vzniku nového státu, byla celá rada. Je možno
yzpomenouti jen nektedch.
Puscbila tu v prvé rade francouzská revoluce. i\1n()ho nekt't studovalo na západních universitách a prinášelo odt.amtud svá srdce naplnená romantickým fCljgajstovstvím. Nebylo tu sice historické právo, ale byly
tu 11Jstorievzpomínky na episodu reckoperských válek a na kulturní hodnoty, jež zeme vytvorila a lidstvu
darovala. Probouzelo se vedomí veliké kulturní minulosti a burcovalo se vedomí - jiste svaté i pri své nepravde - že krev dnešního hellénského národa je t{lŽ,
jako krev Períklea a Platona. Byl tu barbarský útisk
krestant' moslemíny. Byl tu i jižní temperament, poddajn) revolucnímu vrení a výbuchl1l11. Byla. tu morální
podpora FiIJhellénu z celé ostatní Evropy. Byl tu lOzHad Osmanství. Ale hlavne byl tu pro zrízení nového
st:'ttl1zájem nekter)'ch velmocí (Ruska, Francie a Anglie), což znanlená vždycky víc, nežli všechny
nejnáruživejší domácí boje o svobodu. Srovnejme Irsko se
s\'~'m domácím odbojem, ale bez velmocí, a naproti
tomu Albanii bez vnitrního probuzení a osvobozovacího
boje, ale za to se samostatností zájmem velmocí tal<rka
proti vúli vnucenou. Což také in memoriam oclp{ll-d'nn
naší zahranicní agitace a revoluce.
Nemyslím aspon že by za heslem boje za osvobození
lnlkánsk)'ch krestanú byl býval tehdy jen platonick)'
zájem o vítezství kríže nad púlmesícem, hodný jiste doby a smýšlení krížových výprav, ale težko srovnateiný
již s ostatní velmocenskou politikou Evropy pred sto
lety. Zdá se, že znamení kríže tohoto nového križáckého tažení bylo jen dobrou morální zásterkQu pro jinak "dobre pochopený zájem« Ruska na své balkánské
a Anglie a Francie na své orientálské politice.
Spád událostí je jinak znám: nezdarené Ypsilantiho
povstání (r82r), nové povstání na Peloponesu (Morci), první londýnský protokol ze 4. dubna 1826 Í) autonomním reckém knížectví Porte poplatném, námorní
demonstrace velmocí a porážka turecko-egyptského
lollstva u Navarina (r827) a konecne po vítczné válce
rll~ko-turecké druhý londýnský protokol ze 3. února
I~30 o samostatném reckém království.
Pred sto lety tedy byl nový recký stát založen) ale
nikoli vzkríšen. N uance, kter~ má b}",ti vyjádrena temito dvema rúznými pojmy, nemá býti však na úkor
ani toho, cím bylo Recko kulturne v minulosti, ani
toho, co pred sto lety samo pro svou svobodu vykonalo
a h necnc ani toho, co kulturne i politicky tu vidíme
hmatatelne dnes. Naopak, století v dejinách státu není
mnoho a 1"eckoaž ukáže v letošní panhellenské výstave
v . thén{\ch, co za to jediné století vytvorilo, múže
k tomu práve jako své plus dodati hrde ješte: Prosím,
p<Ínoyé.a tohle všechno od piky, bez jakékoli predchozí
politické a státní tradice. Doplnte si k tomu ješte ta sta
1'1aC/{1 a prekážek, jež nám toto jediné století stále házelo pod nohy - a vidíte, prece žijeme plným životem
kulturního národa a státu, hodni nejen své kulturní lll'I1Il10sti, ale i politické svobody dnešních i príši:lc11
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Václav Koenig:

Boj sovetu

O

vesnici.

II.
Sovetský ofi'ciální smer ocenuje ovšem postupující
),kolektivisaci« venkova jako hnutí živelné, jako tíhnutí
mass k socialismu. To je pochopitelné, nebot predevším prání je otcem myšlenky, dále treba potírat skepticismus oposice a udržovat v komunistické armáde
bojovného ducha a konecne nutno ve všech podporovat
víru, že to, co se deje, je prerod spolecnosti.
My ovšem nemáme tech úkolu a musíme se obrátit
ke zkušenosti, logickému úsudku a prístupn}"'m fakt\~1in.
A tu dospíváme k záveru, že z cásti rozmach )}kolektivisacního hnutí« vychází z e s a mot n é h o s tre d u
sel s k é h o ob y vat e 1s t v a, cili že z cásti obyvatelstvo tvorí kolchozy a vstupuje do nich dobrovolne,
z cásti pak a zejména v poslední dobe je prícinou 01'g;misacní a mocenský tlak státního a stranického aparátu a kolchozní hnutí vyvíjí se tedy nu cen e.
K úsudku, že o zrizování kolchozll múže se projevovat iniciativní nebo alespon dobrovolný zájem zemedelcú, opravnuje dosti dúvoclll. Predevším musíme
míti na pameti, že v ruském zemedelství, jež ve své
vetšine je stále primitivní, udržely se urcité archaické
kolektivní formy, jako je obšcina a mir hromadne až
do minulého století a z cásti až dodnes. Jsou to zbytky
z doby patriarchální a cástecné kolektivní formy udržely se na mnoha místech v obcích a rodech; mimochodem
receno, tyto kolektivní zbytky starých dob nutno pokládati spíše za brzdu zemedelského rozkvetu, než za
jeho podporovatele,
a sociálne znamenají udržování
minimálního životního standartu.
V zhledem k této
odveké tradici obšcin a miru, je pochopitelné, že ruské
zemedelství má vetší disposice pro nasazování príbuzných forem kolektivního zemedelství, jako jsou práve
ve vetšine prípadú kolchozy. Tato prirozená disposice
projevila se ostatne v mnoha místech po únorové revoluci, kdy ruští sedláci, hladoví po púde, zacali zabírat pudu velkostatkárskou:
v mnoha místech se panská puda neparcelovala, nýbrž cetné selské obce si ji
prisvojovaly hromadne, kolektivne. Je tedy velmi možné, že v príznivých pomerech tato archaická kolektivní
disposice znovu se rozvíjí.
Další príznivý moment pro vlastní zájem sedláku
v kolektivisaci mohou tvorit v prízniv)'ch pomerech jež ovšem nejsou dány všucle - urcité výhody. Podle
všech náznakú zacaly se tvorit kolchozy v blízkosti
sovchozu a tak zvaných traktorových kolon. Sovchozy,
zejména novejší 'obilní továrny', jsou vyzbrojeny vetšinou traktory nebo alespon bežnými hospodárskými
stroji. Je pochopitelné, že s temito prostredky dosahuje se vetších výsledkú, než pri' obycejném, vetšinou
primitivním obdelávání púdy. Je velmi možné, že
mnohý ruský sedlák, zejména v zanedbaném kraji, odvrátí se s hruzou od takového strojního antikristství a
bude v oblude lezoucí po poli spatrovat
svého neprítele - uvidíme ješte doklady - ale stejne je možné,
že vyspelejší a dlouholetou traktorisacní kampaní pripravený sedlák zatouží po tom, aby stroj ulehcil jeho
práci. Ve vsi se o tom uvažuje a mluví, sedláci se odhodlají obrátit se na sovchoz nebo traktorovou kolonu,
aby jim jejich pole obdelala a pozdeji nebo hned zatouží mít takový traktor nebo hospodárský stroj sami.
A stejne jako, na západe opatrují si stroje slabší zeme85
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delei kooperattvn~, :-,drtlží se i ruští sedláci. 7.ejména
muže-li jim to poradit nekterý sovetsk~' neho k0111U11istick)L pracovník ze sovchozu, jejich rodák-delník ve
meste, sekretár 'elského sovetu. Ti j~ou ostatne k tomu vedeni stranou a také existují instrukce. Pomoc
v obdelávání poskytují traktorové kolony t sl)vchozy.
ale ty mají direktivy. aby pri tom snažily se primet
sed1áky, aby se sdružili ve velké celky a zavázali se
obdelávat pudu podle urcitých zájmtl verejn)'ch. Touha
po traktoru nebo jeho pr;J.ci pon,úh(~ tak vyt vorit kolchoz a ovchoz nebo traktorov:l kolon:J snaží se své
požadavky utvrdit smlouvou se selsk)'111 sdružením,
kterou se sedláci zavazují zejména ke zespolecenstevnení pudy a výrobních pwstreclkú a k zalo7.ení kolchozního provozního kapitáll1.
, Krome techniky jsou ješte jiná ][J<;adla, jež vedou
k zakládání kolchozu. Pri prísném vymáhání obilí pro
stát, pri danovém pretížení, pri hojných údobích neúrody je bežným zjevem nedostatek zrní na osev. Dostat od státu pomoc pujckou osevního zrní je mnohem
snazší kolektivu, než soukromníkovi a sovchozy mají
na príklad prímou povinnost posk) tovat kolchozum
v tom smeru pomoc: uplatiíují se pri tom stejné snahy.
o jakých jsme mluvili v),še.
Nebo: je obec s malým poctem potahu. Založit kolchoz muže v takovém prípade Ll1amenat, že potahy
obdelávají spolecne všechny polnosti; to je výhodou
pro ty, kdo pocitují nedostatek tažné síly. Mnohé kolchozy se sdružily tak, že výnos se delí podle toho, kolik
má clen živého inventáre, neztr~lcejí tedy ani ti, kdo
mají potahy.
Duvodu, proc sedláci vstupují do kolchozll dobrovolne, možno tedy nalézt hojnost. Ale sotva lze si myslit, že tato dobrovolná inklinace ke sdružování mohh
se projevit tak silne, aby vzniklo tak silné hnutí, o jakém mluví císlice, uvedené v prvé kapitole. Sovchozu
je málo,' i traktoru je dosud málo a probuzení vesnjlce
stále ješte není prílišné. Rapi'dní vzrltst kolchozll v poslední dobe nebyl by možn)", kdyby pod vlivem 'generální linie strany" nebylo se prešlo od takového prirozeného vývoje k v)" v o j i u mel e pod por o v an é m u, o r g a n i s o van é m u, z c á s t i i nás i ln é mu. Proc se dosud »kolektivisace« dála v tak nepatrném merítku a z::tcla prudce rLlst, když strana vydala »generální linii na kolektivisaci«? ,Tiste jen proto,
že pak každý, kdo chce být nebo zdát se horlivÝm komunistou neho sovetským pracovníkem, snaží se pusobit na venkov, aby se kolektivisoval, zejména když
po pocátecním úspechu vydávají se prímé instrukce
o podporování kolektivisacního
hnutí. Ze zkušeností
v jiných oborech je známo, že sovetští cinitelé na místech zachovávají se k instrukcím takového rázu velmi
casto podle starého vzoru svých carských predchtldcu.
Predpis je predpis a musí se splnit. Narídí se, pohrozí
se. Na jakost se nehledí. Hlavní vec je poslat ~nahoru«
skvelou relaci s velkÝmi císlicemi.
Ze je tomu tak a ie kolchozy se budují také umele,
pod vnejším nátlakem a proti vllli zemedelcu, kterí do
nich vstupují, pro to máme cetné prímé i neprímé doklady. Uvedeme namátkou nekteré z nich. Predevším
o násilném vhánení zemedelcu do kolchozu. Vezmeme
trebas S. Urického, ktp.rý píše (lzvestija z I. ledna
1.

r.):
"v

honbe za ,kvantitativními
úspechy pozorujeme
v celé
rade míst omyly, které musí být odstraneny co nejrychleji.
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Aby urychlili kolekti\'i~a('j, rní~t11í pr<lwvnki neusilují o to,
"by jí po!'tavíli 11<1 pe v 11.\' :dlkJad. Nestací <l11izorgani~ovat
jeden kolchoz a nf. ,'C nhají na jiné. M 11o h d y sen e z <1s t a v ují a 11 i p ,. tj ci a dmi n i s t l' a t i v 11 í m i o pat r eními.
~a jednom "hrollláždellí kozáku. kde "c rokovalo o otázce založení kolchozu,
organisátor
položil otázku takto:
»~<:vstol1'píte-li,
do kolchozl1.
zhavíme
vás
p t1 d y«. ~a otázku kozá!<l\ kam "e polom vrtnou, následovala odpon'ú:
"Kam'
Ale h,:žt
"i foukat
na
~1 a r s, tam d o s t a n etc prí dLI
p i't d y«.
V jiném místc bylo prohl;išeno, ze \'es je ve stavu kolchozním a \';; i c h 11 i, k d o tl ech tel i s c h v á I i t st d11 o V y
k o c h o z u, byl i v y z v ú n i, aby
pod a I i
ú r· e dni pro h I á ; c n l. ž csc
hod I a j i v y ste h ovat.
Organisátor
kolchozu vítezne telegra foval, že za jeden den se domohl úplné kolektivisace vsi.
Avš,Lk takové vítezství prichází kolektivní výstavhe velmi draho«.*)
J

Citát zde uveden~' ukazuje úredne, že organisace
sovchozu se deje tím. že se vysílají zvláštní organisátori, a za druhé. že tit0 organisátclri užívají leckdy teroru. Mllže se poubzat na to, že zmínen)" citát odsuzuje takové pocínání. Zajisté, protože je škodlivé, a
protože kolchoz)', které takto vznikají, jsou špatné kolchozy. Ale i samo vyslání úredního organisátora znamená už nátlak. nebcj( vzbuzuje ~trach prostého cloveka z úradu. Doklad z téhož clánku:
Když jeden ze studijní komi,e otázal se chudého zemedelce
z techto, jaké príciny ho pobádaji,
aby vstoupil do kolchozu, odpovedel tento
chtidas:
"S o v c t s k á vI á d a
narizuje
jak
pak
se
jí mohu
nepodrobit?«*)

Takových prímých dokladu o nátlaku je hojnost,
ješte více a rozmanit~'ch je n e prí mÝch . dukazu.
Jsou to hromadné zjevy od por u vuci zrizování
sovchozU a kokhozu, záškodnictví a sabotáže. V mnoha prípadech tyto zjevy jsou také známkou neduvery a
neprátelství k zavádenému stroji, jak jsme se zmínili
výše.
Sabotují se predevším sovchozy. Tam, kde se sovchozum odevzdává puda,
»vyskytuji
se v nekterých místech
tendence
odevzd~vat
pudu, neodpovídající
úkolum výstavby
obilních sovchozu
a tím zlomit generální linii naši strany«.
(Ek. Žizn z 13. ríjna.)

To je ovšem jen pasivní sabotáž. Jsou velmi cetné
prípady - mohli bychom jejich výberem ze sovetských
novin za poslední ctvrtletí vyplnit celou kapitolusabotáže aktivní. Patrí mezi ne takové prípady, že do
barelu benzinu pro traktO'ry nasype se píšek, takže se
zadrou a poškodí válce. Do obilí se natáhne drát, takže
kosy žecího stroje se polámou. Velmi cetné jsou prípady žhárství.
Jiné symptomy nechuti vstupovat. dO' kolchozu: po
venkove se šírí znepokojivé povestí, na príklad, že kolchozum se odejme všechno vyrobené O'bi'1ía že clenové
dostanou jen malý prídel chleba, že v kolchozech se
pece a prideluje chléb z odpadktl, ba vyskytají se takové povesti, že v kolchozu se užívá spolecne nejen dobytka, ale také žen, které rovnež podléhají »kolektivi-

i

*) Všechna

podtrženi

od nás.

ltftomnosL
';tlj . VCth('c ženy hrají"

tomto :odporu znacnou úlohu
a \'cdomí odpltrci užívají jich k šírení nespokojenosti .
.\Ie jiste nejsou za tím vším jen » kulaci" a vedotl1~·
odpor, n~rhrž také odpor podveclom)'.
~ejcharakteristictejší
v tom smeru je hnutí, které
nahylo v poslední dobe h r (1111 a dn é h o a pan ift z ll. V místech.
kele se zakládá kolchoz.
r k é hor
prodává
se neho
se
zabíjí
hromadne
cio h y t e k taž n ~r i LI žit k o V)'. To svedcí o tom.
že sedláci bucf nemají chuti odevzdat SVltj dobytek spnJecnému užívání a radeji' se ho zbaví prodejem.
zužitkováním nebo proste vybitím, nebo se obávají. že potom. až se zkomunisuje, seberou
jim ho úrady.
je-li
t01TI1ltak - a jiných duvodlt nemltže hýt - pak je to
velmi pádn)'m dokladem,
že v místech. kde se tak
deje, netvorí sedláci kolchoz dobrovolne,
ale nucene.
nt'chtene a snaží se ze svého majetku
mít ~,alespoií
neco". Nekde kupují od nastávajících
kolchozníkll
dohytek kulaci; prodej se provádí mnohdy tajne a našli
jsme \' sovetských novinách lícení. kterak kulaci. za. tavení pri odvádení dobytka. tvrdí. že je to dobytek
jejich. že jej chteli prodat, ale nikdo nekoupil a proto
že ho vedou domll. Nekde se uohytek porazí a m~<;o
"e veze do mesta, kde se prodává s košatinky
na volném trhu. Nekde se maso proste zkonsumuje.
Pri tom
však nejde o jev místní nebo roztríšten)r,
nýbrž skutecne hromadný - a to je známkou, že hromadná
kolektivisace provádí se za hromadné
neduvery
»kolektivisovaných« zemedelcu.

O hromadnosti tohoto zjevu svedcí nejen celé sloupce
sovetsk)'ch novin, venované této veci, ale hlavne v I á clní narízení
rady
liclových
komisaru
SSSR ze 16. ledna, stanovící urcité trestní sankce. N arízení obsahuje zhruba toto 0patrení:
1. Kulaci, kterí sami záškodnc zabíjejí
dobytek nebo na·
v;\dejí k tomu jiné, mohou být zbaveni plldy a mi'lže jim
být zkonfiskován dobytek a hospodárský
inventár;
zároven
podléhají soudnímu trestu na svobode do 2 let s prípadným
vystehováním z bydlište; trestní zákoník bude v tom smeru
doplnen.
2. Do kolchozll nesmí. se prijímat
osoby, které pred
vstupem zabijí nebo prodají svuj dobytek;
byli-Ii již prijati, budou vylouceni.
3. Výkonné výbory vydají zákaz zabíjet mladý dobytek,
zvlášte telata a podsvincata, do urcitého stárí podle mí~tnich pomeru.

Zároven publikované narízení
ústr. výkonného
výboru a lidových komisaru RSFSR rozširuje
tato opatrení ješte dále a narizuje úverovým orgániim, aby vymáhaly zaplacení dlužné cástky a ve zvlášt teŽkých prípadech volaly dlužníky k trestní odpovednosti;
zakazuje se poskytovat úver kolchozum a družstvu
,která
pripouštejí u svých clenu rozprodej
dobytka n ba kupují od nich dobytek z úverových prostredku.
Všechna tato fakta vedou k záveru, že vzrust kolChOzll vyplývá z cásti z prirozených
prícin jako dobrovolný útvar, z cásti však, a to nepomerne vetší as hlavne na onom úseku, který vykazuje v posledním pll11etí
tak enormní kvantitativní rozsah, v dusledku kampane.
organisacních
a administrativních,
nekdy i donucovacích opatrení, bez iniciativy mass a proti jejich vuli.
To staví samo .ehotl otázku k val i t y kolchozního
hnutí.
-

NÁRODNí

HOSPODÁR

Dr. Evžen štel'n:

o

významu vyšší mzdové úrovne.
II.

Tvrzení, že vyšší mzdy znamenají všeobecnou
drahotu, je dukladne
vyvráceno
vývojem
hospodárských
pomcrú v Americe. l<adu let - a to od pocátku válk~,
- mzdy v Americe ostre stoupají a podstatne predstihly
vzestup
amerických
cen, takže v Americe
pomerne
rychle stoupla skutecná
hodnota mezd a )ejich koupe-schopnost. Zvyšování mezd bylo totiž doprovázeno
snižováním v9robních nákladu, omezením ztrát a plýtvání
pri v~'robc, címž vším zvýšena byla výrobnost podnikú.
A t a k z výš e n é m z d y byl y pro v á z e n y z v ýŠ e n í 111 k o u tJ e s c h o p n o s t i hro 111 a ci n Ý c h v ýrob k ú n a v nit r ním a m e r c k é m trII u. A totéž
mÍlžeme od rok u 1924, t. j. od provedení menové stabi!isace, pozorovati
i v sousedním Nemecku.
Jiná pravidelná námitka proti politice vysokých mezd
je, že tím je s niž o v á n pod n i k a tel s k Ý z i s k a
tím
zmenšována
schopnost
podnikatelu
k i 11 ves t c í m, umožúujícím
práve racionalisaci
;l
technické vybavení
a zdokonalení
podniku. I tato všeobecná námitka
je lichá. Prílišný
podnikatelský
zisk
v rukách necetných
jedincu je casto pouze podnecovatelem k marnotratné
luxusní konsumci a nákladným
radovankám
úzké spolecenské
vrstvy,
místo k v5rrobním investicím. Na druhé strane dokladem velké schopnosti k investicím
jsou stále se množící
miliardové
vklady drobných
strádalu v penežních ústavech
i pojištovacích ústavech. rozrustající se velké podniky organisovaného
spotrebitelstva
v Anglii, Švýcarsku,
Nemecku, Ceskoslovensku
a jinde. A nejlepším vyvracením
teorie, že vysoké mzdy zabranují v~'robním investicím,
je fakt, že podnikání se technicky a organisacne
zastavilo, ba i šlo zpet, v zemích s nízkou úrovní skutecných
mezd, naproti tomu podnikání se rozvinulo a technicky
ostatní svet predstihlo v zemích s vysokou
mzdovou
úrovnÍ. Možnost zvýšené
spotreby
širokých
vrstev je
prá ve nejlepším prostredkem
k umožnení vetší výroby
všech tovaru hromadné potreby. Bez k o u p e s c h o pn é s pot r e b y i n e j pro ci u k t i vne j š í
n v es t i cen
e j s o u r e n tab i I n í, a v š a k u m o ž n es úro k e m, ú m 0n á v y š š í s tJ o tre b a kry j e
I' e m a z i s k e min
ves t i c e.
Nechme
o této otázce
koupeschopnosti
širokých
vrstev pracujícího lidu a možnostech v~'roby vyslovit se
jednoho z predních
representantu
amerického
velkopodnikání. Pan W. C. Ourant,
vedoucí
hlava General
Motor Co ve svém nedávném
projevu
(»Macht die
Massen
konsumfahig'.
Eine amerikanischc
Mahnung.«
Vossische Zeitung 19. kvetna 1929) napsal: »1:vropsk5'
(v originále stojí »nemecký,,) prumysl dojde nutne k tomu, že se bude muset smíriti s myšlenkou, že zlepšení
situace znacnou merou závisí na tom, aby zamestnanec
obdržel SVltj podíl na zisku ve forme vetších mezd.
;?ádná zeme na svete, ve které se platí nízké mzdy, neteší se velkému blahobytu. Vysoké mzdy delníku znamcnají stupnování
konsul11u.
Rovnež u nás v Americe se po desetiletí verilo, že
nízkými mzdami je možno dosáhnouti velkého zisku. Ale
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došli jsme k opacnému názoru a rozmach veškerého našeho prumyslu datuje se teprve od toho okamžiku, kdy
j s m e u cin i I i š i r o k é v r s t v y I i d o v é z p U s ob i I Ý m i k o n s urnu. Delník nemá míti pouze strechu
nad hlavou, jídlo a pití a nutný odev, má býti také s to,
aby -v primerené míre úcastnil se požitku života. To
muže pouze ~ehdy, dovolí-Ii mu jeho príjem, aby vydával peníze za víc než za naprosto nezbytné veci.
Tato moudrost muže se jeviti jako otrepaná pravda,
ale stupnovaný odbyt ve všech odvetvích prumyslu je
jejím následkem. Lep š í o d e v, lep š í o b u v, ji c h ž
s i m u ž e del n í k d o p r á t i, o ž i v ují n e j d r í v c
o d e v n í a o b u v nic k Ý p r u mys I a i j i n á p r umys I o v á o dve tví. T a k é ob c hod y z a z n am e n á 'laj í r y c h I e vet š í s pot r e b u u veš k erého
obyvatelstva.
Není bez zajímavosti, co o této hospodárské orientaci
. amerického podnikatelstva
soudí evropské dclnictvo.
Pan Tarnow, predseda ríšskonemeckého svazu drevodelníku v nedávné diskusi ve Spolecnosti pro sociální reformu pravil:
"Americtí podnikatelé nejsou o nic sociálnejší než
nemectí, ale byli donuceni technicko-hospodárským
v-!lvojem k jinému stanovisku. Ve vývoji prumyslových
hospodárství nastala doba, kdy nemuže býti popírána
nezbytnost vysokých mezd jako nejduležitejší pohonný
motor pro produkci a celé hospodárství, kde není možno
brániti se tomuto poznatku, a to ani tehdy, jsem-li podnikatelem. Pro naše hospodárství a náš sociální život
by se nesmírne mnoho získalo, kdyby naši podnikatelé
došli k tomuto poznatku.«
Uvedomuji si námitku, že hospodárské predpoklady
a možnosti ve Spojených státech amerických jsou doceb
jiné, predevším jejich vnitrní trh je rozsáhlý a jsou tudíž
znacne hOSPDdársky sobestacní. Pripouštím, že dokud
Evropa bude zatarasena tolika celními hradbami jako
dosud, život v ní rdousícími a úcelnou delbu práce v celé
Evrope obmezujícími, do té doby budeme v životní
úrovni za Amerikou pokulhávati. Ale proc máme napodobiti pouze americkou podnikovou organisaci, racionalisaci, typisaci, jejich rozvoj automobilismu a ne též,
pokud to dovedeme a mužeme, americkou mzdovou politiku? Ne ním e z i vše m i te'm i top r v k y v yspelejšího
hospodárského
života
nutná
o r g a nic k á s poj i t o s t?
*

Zabývejme se ješte vlivem vyšších reálných mezd na
vnitrní spotrebu. Bude-Ii delníkovi umožneno lépe se
šatit, zkonsumovat více prádla a šatstva, lépe bydlitt,
lépe se živiti, poprát svým detem více vzduchu
a svetla a více volné chvíle, znamená to ohromný zisk
pro celou kulturu a tím též pro národní hospodárství.
Který soukromý podnikatel by se chtel vysloviti proti
tomuto výtežku ve prospech celku na silách a kvalite sil
lidí? Správne stavel vždy vídenský sociolog Goldscheid proti hospodárství se zbožím, hospodárství s lidmi: "Menschenokonomie proti "Warenokonomie«.
Správne nová škola moderních podnikatelu vidí v delnictvu nejen zamestnance, delící se s nimi o zisk, ale též
spotrebitele. Uvedme opetne názor továrníka Sochora,
z již citované programové prednášky:
"Na první pohled by se zdálo, že vysoké mzdy zdražují
výrobek
a jdou na úkor zisku podnikatelova.
Avšak ve
skutecnosti
tomu tak není. Nebot delník ne toliko prijímá
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peníze, které si v sobotu z továrny odnese, nýbrž zase je
vydá. Peníze plynou dále k obchodníkovi,
ten objedná
více zbOŽÍ v továrnách,
továrny
nakoupí více surovin a
tak peníze cirkulují, oživujíce obchod.
Jest proto potrebno,
aby si podnikatelé
uvedomili, že
• del ní c i a ú r e dní ci n e j s o u jen jej i c h z a m e s 'b ~na n c i, n Ý b I' Ž t a k é, trebas neprímo, jej i c hod
I' a tel i, jichž kupní síla se bude zrcadliti
v množství obiedná vek, které do továrny
dojdou. Proto není správné,
když podnikatelé se snaží snížiti mzdy na minimum. Prh'e
opacná snaha by byla na míste: zamestnavatelé
musí za-o
mestnancúm
platiti co nejvíce, chtejí-li míti svoje továrny
plne zamestnány.«

Tento názor je charakteristický
pro moderního
velkovýrobce standartního zboží.
Kolik podnikatelu naríká si na nedostatecný
odbyt,
kolik nevraživosti mezi národy a státy prýštilo a ,prýští
z hospodársko-politických boju o nová tržište a odbytište, kolik tu pramení prícin snad po hospodárském imperialismu. A pri tom domácí tržište jsou li nás v Evrope
zanedbávána a casto pocet provozoven ty jednotlivých
zemích je radeji restringován a dobre zarízené továrny
zavreny, nežli by domácímu spotrebiteli byly poskytnuty tytéž vJ'hcdy, které si vynucuje zahranicní trh.
(Klasickým príkladem v tomto smeru je politika našich
cukrovarníku vuci domácímu konsumu.)
A prece, umožníte-li na príklad tuzemskému kovodelníku, zemedelskému delníkovi, aby do roka spotrekoval více potravin vcetne cukru, obuvi, prádla, šatstva,
knih a pod., posílíte tím soucasne možnost nejen domácí
spotreby, ale i výroby a zamestnanosti. A zvýšený pocet
prodaných tovaru vede zpravidla k snížení cen, nebol
tím na jeden tovar pripadá nižší kvota výrobní i všeobecné režie. To prece je základní výhoda velkopodnikání. Proto tak mnozí podnikatelé - nejznámejší je prípad Forduv - mohli pri zvetšování své výroby zvyšovati mzdy svých zamestnancu a soucasne snižovati ceny
svých tovaru.
Bude muset být odloženo to hospodárské mravní naucení našich otcu, které melo plné své oprávnení v dobe rukodílné výroby: "P r a c u j a š e t r i«, a zmeneno
v casovejší heslo "P r a c u jar o z u mne ut r á c e j«.
Nemuže nám býti ani lidským ani hospodárským a kulturním ideálem na príklad malý zemedelec, který pracuje do úmoru a šetrí do krajnosti, odnese veškeré své
zboží do mesta na trh a sám se svojí rodinou trpí pod"\:ýži\'ou. Naproti tomu moderní zemedelec a delník,
který podstatnou cást svého stoupajícího výdelku se
svojí rodinou ílcelne zkonsumuje, je pouze velkou na~
dejí jak pro domácí produkci, tak pro další možnosti
vnitrního tržište. Každé zvýšení obecné lidové životní
úrovne znamená též zvýšení obecné kultury a civiIisace. A ponevadž nezbytné potreby snad 10 vzrustají,
snaha po zvýšení životní úrovne bude lidov5'm vrstvám
stálým podnetem k vyšší pracovní intensite a produktivite.
Tyto snahy prirozene a nutne vyústí v h o s pod á "s k o ude m o k r a c i i, kde se bude vyrábet stále méne
mramorem vykládaných
soukromých palácu a více
komfortních standartních obytných domu a vyplatí se
spíše hromadná výroba pomerne levných lidových motocyklu a automobilu než prepychovýc.h vozidel. V y s ok é m z d y z n a m e n a j í v y s tup n o van o 11 s P 0trebu
a tím rentabilitu
výroby
tovarÍl
hro m a d n é pot r e b y a p o k I e s n á rod o h o s p 0-
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d á r s k y š k o d I i v é výr o b y pre d m e t u I u x U $n í c h, š i r o kým
v r s tvá mne prí s tup n Ý c h.
Ovšem, jak jsme již uvedli, brzdou vyšší životní
úrovne v Evrope je její neracionelrií hospodárská organisace, která brání rozvoji velkopodniku, úcelné výmene
tovaru a organisované delbe práce mezi jednotlivými
zememi našeho kontingentu. Toho jsme si my' v Ceskoslovensku s jeho vnitrozemní polohou, pomerne malým
územím a nezbytností relativne velkého exportu a importu plne vedomi. Jsou zeme s nedostatkem uhlí a druhé s nadbytkem, kraje svým rázem vhodné pro racionelní výrobu zemedelskou a jiné prumyslovou, zeme
vyspelé pro výrobu kvalitního zboží a jiné vhodné zpracování nevyužitého bohatství lesního, a tak bychom mohli pokracovat. Pri dnešní hospodárskopolitické
organisaci Evropy zemedelské kraje a zeme, v zájmu
své velmi relativní neodvislosti a bezpecnosti zakládají
svuj vlastní prumysl, a zeme svou povah6u opetne ryze
prumyslové hledí se zabezpecit zemedelsky. A pri tom
a v dusledku toho vzájemné celní hranice mají predevším za úcel pokud možno nepustit do zeme k domácími!spotrebiteli levnejší cizí tovar a príliš nízké mzdy
jsou v zemích, zbavených vetšího vnitrního trhu a' bez
volného prístupu k mori zduvodnovány nezbytností exportní láce, aby mohly býti prekonány celní hradby zetní
okolních,vyváží se domácí práce pod svetové ceny atd.
A to vše ochuzuje zúcastnené zeme a snižuje v nich možnosti výrobní i spotrební.
Toto hospodárství ijzavrených zemí ku škode všech
stane se brzy prežitkem, jako se vyžilo období hospodársky uzavrených mest a kraju. Radio, automobilism,
vývoj dopravy vzduchem sbližuÍÍ svet a rychle uskutecní tesné hospodárské spojení Evropy. Hospodárskou
raciona1isaci je nutno provádet nejen národne a uvnitr
tátu, ale i mezinárodne. Zeme a státy, hospodársky žijící vedle sebe a proti sobe, se vzájemne jen zeslabují~
spoluprací a vzájemným se doplnováním pak dosáhnou
všechny vyšší ílrovne svéhó blahobytu, vyššího stupne
své národní kultury a všeHdské civilisace. Panevropa
nemá pouze své zduvodnení politické a všelidské, ale
své oprávnení hospodárské a sociální.
*
Uvedl jsem - ve forme znacne zkoncentrované - hlediska, mluvící pro zvýšení skutecných mezd a budiž mi
dovoleno zopakovati hlavní, již uvedená stanoviska:
1. Predpokladem úspešné sociální politiky je náležitá
životní úroven pracujících vrstev.
2. Její zajištení musí se opírati o systém rádne roz'vinutého a rádne dotovaného sociálního pojištení, aby
nebylo v naší spolecnosti osob bez vlastní viny zbavených existencního minima.
3. Náležité vytvárení se mzdové hladiny musí býti zaruceno právní závazností kolektivních smluv.
4. Mzdy tvorí v prumyslovém podnikání strojovém a
zraciona1isovaném stále menší kvotu výrobních nákladu,
než v dobe výroby rukodíIné, neb prevážne rukodíIné.
5. Vyšší mzdy jsou úcinným podnetem k úcelnejší,
úspornejší a technicky vyspelejší organisaci závodu a
podnikání, duvodem k vetší úspornosti s casem a námahou lidí.
6. VyšVí mzdy umožnují rozvinutí velkovýroby a tím
snížení cen standartních tovaru hromadné spotreby, národohospodársky prospešné. A tak vyšší mzdy ZVyšují
podstatne koupCschopnost vnitrního lidového trhu ku
prospechu vetšiny obyvatelstva a tím celku.

7. Zvýšení životní úrovne, zejmena v zemích evropských, brzdí predevším systém ochranných cel, uzavírající prístup levnejšímu zboží k spotrebiteli a zpúsobující,
že podnikatelé v rade zemí usnadnují si možnosti exportu nízkými mzdami svých zamestnancu a zvyšováním cen svých tovaru na vnitrním tržišti nad úroven
cen zan.ranicních.
8. Otázka zvýšení životní úrovne pracujících vrstev
musí býti rešena nejen racionalisací uvnitr státu, ale
též racionalisací mezinárodních styku:
Usnadnením
hospodárských styku a spolupráce mezi jednotlivými
zememi a predevším vetším hospodárským spjetím celé
Evropy.
9. Technické vymoženosti a v praxi se stále více
uplatnující principy politické a hospodárské demokracie
zvyšují životní úroven nejširších vrstev.
10. Podporování techto snah a urychlení tohoto vývoje znamená rešit sociální otázku zevšeobecnenímprumerného blahobytu.
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Olze Scheinpflugové.

Milý Peroutko,
Vy tedy myslíte, že »už by sakra jednou mel nekdo
napsat o Olze Scheinpf1ugové«. A já, který to mám ude__
lat, uvažuji, jak je 10 asi' míneno. Je naše mladá prítelkyne, herecka na zacátku své dráhy, už tak duležitá"
aby se o ní psalo mimo rámec divadelních kritik? Je
umelkyne už tak hotová, aby byl možný její portrét?
Ci se má o ní psát jako o dobovém zjevu? O kulturní
nadeji? Nebo spíše má být vysvetlen její rychlý úspech?
(Ona sama, tuším, shledává ho ješte príliš pomalým.)
Nebo proste budí pozornost svým výjimecným elánem,
s jakým prímo vybuchla do života? Hrajjc na ctyrech
jevištích soucasne, mimo jiné ve vlastní komedii, roz-,
Jítaná po clvaceti scénách mimopražských, básnírka a
autorka románu, z nichž jeden, pokud vím, už se prekládá, tato šestadvacetiletá dívka patrne patrí do "Prítomností«, protože je jí plná prítomnost, jakoby byla
kuplet nebo nový tanec.
Komu Pán Buh, tomu všichni svatí. Olince Pán Buh,
tof jisto, umela se narodi,t vcas. Tot0 »vcas« je jedno
Zl jejích tajemství,
ona není z tech tragických talentu,
které jdou proti dobe, nýbrž beží takrka 'o závod dvacátým stoletím. Nebof, druhé tajemství,' je bytostne,
rychlá: reaguje ihned, zapne všecky nervy naráz, je
ztelesnené "do it no\V«. Touhle mimorádnou aktivitou a
vecnou iniciativou se ponekud podobá Karlu Capkovi.
Na rozdíl od neho, krajne Ílsporného, Olinka sebou až
plýtvá, skoro má clovek nekdy, dojem, 'že horí príliš
prudce, že se spaluje, že žije nad své síly, Ale v tomto
plýtvání, tajemství tretí, jest její puvab, Ono pak plyne,
opct v jisté podobe ke Karlu Capkovi, z neukojitelné
zvedavosti, z nekonecného zájmu o lidi a ii'vot A tento
zájem, tak rychle vnímající, jí opatruje prekvapivou
lidskou zkušenost, životní zralost až predcasnou, z níž
je pak boha,te živa její znacná fantasie. Olinka je »altklug«, viz nckteré dialogy v »Láska není všecko«, které
jsou o patnáct let dospelejší než ona. Moudrost prekya89

Prftomnost..,
pujc z 111ladish'i'ch a rozJ}l1stílýcll dívcích úst. Pusobí
kouzlem kontrastu na její 1Jolod'etskc tvári, (lcinn~r111(1(1vabem ncpollleru jako pohlednice, kde jsou deli v situ~cích lidí dospel~lch; jako clvanáctiletá princezna, v uniforme. která na koni prehllží svÍlj pluk. (I~umunsk~' kr;U
Michal je II lidu jiste velmi ohHben. koruna dvojnásoh
zárí nad celem detským. Nuže. neco takového spolutvorí Olinciny nejkdsncjší
role. o tam bude ješte rec.)
Tof tajemství ctyr-té.
Ríkalo se, když zacínala, že napodobuje Annu ~dláckovou, protože mcla svetlý zjevík a hlas a hrála milostné lílohy, jako kažc1<í mladá herecka. Dnes už snad
nikdo nepochybuje,
že ji- nejenom nenapodobuje.
ale že
by se jí to v{lbec nepodarilo,
tak je založením docela
jiná. Predevším,
I}ri vší nervovosti.
'od Sedlélckové ji
liší 'I1es)}orný akord intelektuální.
Sedlácková
na jevišti
nefilosofuje, Olinka "Instne vždycky, to máte tú její premoudrelost.
Za druhé. Anna Sedlácková
je na jevišti
vpravde velkosvctská,
Parížanka,
dáma v ,tom smyslu.
jak ji vypestila nejcistší
západní
konvence.
V Olince
nepotlacitelne
zustává krupej Iidovosti,
srdecné
vinohradské prostoty
a pražské
PlOs,torekostÍ'.
Ona slovo
tak nedestiluje. ukúpne do ncho štávy. Za tretí, Anna
Sedlácková
je herccky absolutne
soumerná,
hladkého
cela, bez duševní vrásky a deformace.
Herectví
Olincino pramenem nejsilnejším tryská, jako u celé rady hereckých individualit, z vnitrní deformace, z citové jizvy.
chcete-Jí. to módním výrazem:
z :traumatu. Olinka, úcinne povedeno, má nejaké komplexy,
lidove:
má ránu.
Jakou asi, to ješte naznacím.
To je tedy bytostný rozdíl mezi druhem Olgy Scheinpf!ugové a druhem Anny Sedláckové.
Ale ovšem. když
hrála v takové »Deváté loucc«, osmnáctHetá,
ležérní a
extemporujíc:
»Koukejte,
já mám nový strevíce!«,
tu
snad lidi upomínala ponekud na naši Andulu, ovšem na
tu pred válecnou naivku, neprodechnutou
ješte pravým
parížským
bouquetem.
A ve své »Madle z cihelny"
mohla ,dejme tomu, nekoho upomínat na Sedláckové nevyrovnatelnou
Lízu Doolitt\eovou,
ciste žánrem a povrchem, kterým konec koncu mnoho lidí, mnoho herci!
a mnoho úloh se sobe navzájem
podobá.
(Me práve
v »Madle z cihelny« z herecky i z awtorky už se prodírá, nepríliš nápadne, ten komplex.) Také zajisté patrí
»Starý markýz« a odjinucl »Placící satyr«, s tretí strany
pak My.rina z "Lysistraty«,
posléze "Primus tropicus«
a jeho životne snadná,
nenucená
ženskost
do sfén'.
o kterou se Olinka mohla delit s Annou Sedláckovou
a
s tou ci onou jinou hereckou. Nicméne: v »Placícím satyru« ZJ1í Olgy Scheinpflugové
naivka (nemluve prirozene o nehotové technice, kterou se tehdá ješte pronikave lišila od suverenity
Anduliny) zní, pravím. Olincina naivka lyrikou docela jinou, než by znela lyrika
Sedláckové,
tato exkvisitní
lyrika
zámlky,
résignace,
milostné obetovanosti.
Olgina lyrika nezamlcuje, lká, žaluje, dusí se, je schopna zavýt, je daleko živocišnejší.
A naopak, což by se nestalo Andule, Olga víceméne nestacila v »Cloveku a nadclovcku«
'na nejženštejší
roli
sveta.Nebyla
ani dosti rafinovane dámou, ani dost bezedne praženská.
(Teprve v záveru, kde po námaze honby
za tím pravým štastná nevesta omdlí, byla docela plne
Shawovská
a docela plne ženská.) Nicméne je to práve
Shaw, a to svou hrou nejméne pochopenou
u nás, jenž,
pokud vím, lyrickému
praménku
v duši Olgine dal
z mocne-ho úderu vy trysknout
prudkÝm rucejem . .Je to
Shaw »Oomu u zlomenÝch srdcÍ«. V této ponuré vidine
90

šalby a klamu Olinka poprvé plne nalézá bczedný pocit
opuštcnosti,
cizoty ve svete, sa11l0ty mezi lidmi, kter~'
podivne zastren, ješte koktave se dere z tlst Madlin)fch
a zaskucí v »Placícím sa1ynl«. Není nic sn<l:zšího, než
tento pocit opuštenosti
doložit z Olinciny
Iiteratury:
není román »Pod Iicidle'm« románem opuštenosti?
Není
»Z~biJ~'« .komedie' opuštenosti,
»Láska není všecko« už
v názvu zní resiglJací opuštené; a cilybí snad tento ma ...
tiv v »Babiole«? Ano, ,tahle krásná, smavcl, mladistvá.
nadaná, prostorelGÍ. vítezná
Olinka, stred spolecnosti,
rnihlcek obecenstva.
ideál dospívajících
dívek, básní své
hry, romány
role z typického pocitu opuštenosti'.
To ješte není ten komplex. nýbrž jenom jeho ovoce.
Komplex je ješte hloub, a nikdo necht si mlsne neolizuje
prsty, že se doví neceho pikatního:
ten pocit olmštenosti nevyplývá
z nejaké erotiky. Rozlišme jasne: není to
motiv dívky, opuštené milencem (ac tímto symbolem se
casto o nem vyjadruje, \'iz "Láska není všecko«). Je to
cit opuštenosti
vše m i, celým svetem, životem.
Tím se lišila Olinka bytostne i od jiné herecky, ješte
rychleji než ona sama zazárivší
a žel, príliš casne
zhaslé: od nezapomenutelné
Jarky Horákoyé.
Tuším,
že se ty dve mladistvé hvezdy cltily a byly pocitovány
jako 'sokyne. Byl to naprostý
omyl. Kdyby Jarka Horáková byla ostala žÍ'va, už dnes možná bychom videli
praruznost
techto tyPU, které
by se byly nádherne
mohly doplrlOvat a vytvorit vedle sebe takrka dva póly
našeho príštího herectví.
J arka Jioráková
své vnitrní
konflikty (jimiž práve byla dramatická),
žila pudem práve opacným:
klasickým,
ba témer anticky nadosobním
vedomím jednoty se svetem. Cítila se pevne zapojena
v živOl!:, prirustala
tisíci kore.ny k zemi a tisíci slunecními paprsky k obloze. Byla mezi lidmi doma a mela
tragický talent cmt za všechny, takrka s úplným zapomenutím sebe samé: vzor herectví heroického,
jež svuj
pomer k vecem nehledá, ponevadž
je mu vrozen, jež
nejde od sebe k lidem, nenalézá sebe v nich, nýbrž naopak ve stálém milostném
úžase všechny
lidi, živly,
prvky a formy nalézá v sobe, nehotové, ale predem pripravené a predjaté.
Kdežto Olinka nám objevuje
svuj tragi'cký
talent
v Jiilbertove
»Vine« a v Ibsenove
»Divoké kachne«.
V Dostojevského
»Zlocinu a trestu«.
Lenormandove
».Jedu v 'krvÍ«. Jakoby poprve odhalovala
svou pravou
tvár, tvá r s r é h o I clí t e t c. Tady je ten komplex:
komplex siroby. Životní stesk detské llechránenosti
bez
prístreší, bez úteku do bezpecného prístavu teplých materských
loktu. HHbertova
Mína predcasne
vydána
v šanc cizím mužum, marne ,prchá k n e vší m a v é
matce. Hedvika
ne p o v š i mnu t a otcem žije svou
velikou lásku k nemu a na radu c i z í h o muže obetuje
život. Svatá polodetská
nevestka
Dostojevského
pro
rod
c e se obetuje c i z í m mužum. Poncetta je m a tk o u vydávána
v šanc c i,z í 111 mužum a dvanáctiletá
se neduverive
streží s revolverem
v ruce. Anna Karenina, s i rot e k, provda n{l .z a c i z í h o (nemilované!Jo) muže, zavržená
z bezpecného
prístavu
své vrstv3',
zahyne žárlivou neduverou.
(To je aspolí klíc Olgin
k této roli.) Effie z »Wettersteinu«,
s i ro t e k po svém
krásném otd, príliš záhy a bystre rozpozná v matce pohlavního tvora, jemuž pozdeji bude solcyní. .Je to jaksi
Popellca na ruby. Kdežto americká
Patsy
je Popelka
obecná, konvencní a konfekcní se všemi predepsanými
sentimentálními
volánky, zlou sestrou a krásným princem. Teprv Olinka z ní delá ten líbezný malý zázrak
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PHtomnosL
herecké
vedomí,

poesie, lIapojcn1'
vrozenou rrvotní

hluscm jejího
prazkllšenorstí

lvúrcího podumeleckou.

Komplex siroby, pocit opuštenosti, c1etski:i tra!';ika: to
je tedy vrozená· sféra její intuice, revír jejího casl)éh')
mistrovství.
Olga Sc!IeillPflugová je Popelka se všemi
náleii,tostmi a do v"cch odstínu. Odtud její pfedcasn~
zralá premoudrelost lllJádí sobe ponechaného.
Odtud její
prostorek~' humor, lIepestenJ" \' rodinné obore a zavlhlJ"
tajnou slzoll nevyžité dctsl<é lásky. Odtud její vecnost
až nehly cniclcá, ncšálcn;\
pozlátkem
tradic.
Odlud
kritich
chlad její noneril,
nedetsky
jasne odhadu.iicí
otce Leara, kterému officielní projev oddaností
odelže
skvostným cito\',~'nl falsetem. Odtud ono kou:do nepomem, jfmir. vý'jiíllccné nadGní. pracovní kClzcií a nevšední lidská zkušenost v;.Ížnc korllnuje
detské
její i::elo.
Odtud i n'cltlost jejího v~'\'oje. svépnlVnCl, cílevcdomá
ženská prevah~l v rolích milenek. (»Císar all1erick~'«.)
Na dne jejich srdcí však. nikdy zcela nezapomenuta.
spí neduvera. Citová jizva detské zrazenosti v muži nejmilovanejším ,Ji prece c i z í h () muže. Bvf sebe 1'0%košneji umely b~rt drzé, t~·to milenk~' jsou v podstate
plaché. Komplex
SiTOby, pocit opuštenosti
cloznívú
i v erotice ("tianllibal pred branami«).
Málem jakoby
tam vytvárel svízel nejaké nucené predstav\'.
O!incin
milostn~' akord na jevišti nikdy nezazpívá nehou nekonecné oddanosti,. jakou dovede zaznít trebas hlas ev\'
Vrchlické. Cosi v e ci o u c í h o nechce
Olze ziihnout
v lesklých ocích, tozplynout
se v jejím hlase. Vedlo by
príliš daleko, podrobne to dokládat z jejích rolí. Ale je
to v celém elánu její stále napjaté herecké bytosti, kter;"l
potrebuje své železné kázne, své prísné duševní hygieny, aby ve štvanici od role k roli bez poruch prepínala
proud své predstavivosti
z rejstríku
do rejstríku. Toi
osud ceského herce: spech a všehochuT. Nikdo neví, co
to stojí a jak je nutno, ríká Olga Scheinpflugová
sama,
žít "inkubaci«, žít urcitou roli pred premiérou v atmosfére približne jednotné, v podnebí jisté pohody.
Toto její vlastní slovo at je zde poslední. Ríkat o ni
dnes více, bylo by predcasné.
Nikdo ne111llže predvídat
a predjímat rozvoj talelltu tak složitého, tak ženského a
již tak vykoupeného,
který má pred sebou ješte skoro
vše. A popisovat její prostredky.
lícit její techniku, vykládat role k roli, jak ji nasazuje a IIhadá, bylo by príliš
dlouhé na tento clánek, jenž muže jednou býT první kapitolou studie o ní. Zatím je úcelnc.jší proste jít se na ni
podívat.

J)f. Alfred

Fuchs ..

Zed z l{rupiené kaše.
Mnozí se domnívají, že autor, který ríká to, co bždý
dávno ví, nemtHe mít úspechu. Ale pravý opa.k je
pravda. Mnoho ctenáru je autorovi tím vdecnejší,
cím
méne namáhá. jejich mozek. V každé rodine mají strejc.ka, který nabyl veliké autority
tím, že konstatuje,
že'
»Díte je díte« nebo že »Tak už to chodí na svete", že
»Pýcha predchází
pád« a »Pešky jako za vozem".
Má-li nekdo ten dar od Pána Boha, že mu není hanba
a nudno denne a t)'dne takovéto všeobecné
sen tence
psát, nezíská si tím povesti velikého uspavacc,
jak by
si každý normální clovek myslil, nýbrž jakéhosi' mudroslavce. Vyvinul
se zvláštní typ žurnalistll,
kterí píší
profesionálne
samozrejmosti
bez jakéhokoli
vztahu

k aktualite
a tvárí se pri tom tak dl11dite, jako když
petileté díte opakujr nejako\l gnolllic1-;nu sen-tencí, kterou slyšelo v kuchyni od služky. \'e »Venkove" mají na
toto mudrosloví
autora se znaCKOU -sk-o Nevím, kdo to
je, ale mám na neho Ilž,dúvuo žížei'1. od té cloby, co napsal: »Již star~' reck~' mnclrec pravil: ,Poznej - sebe
sama'." Nemám pro neho vl-tek :tni pro tu vetu, pro niž
zabit Kain Abela. ale pro tu pomlcku. Predstavte
si, jak
pomalu asi myslí, kelyž ku pochopení této vety potrehuje pomlcky I V techt" pomlckách
je mu kongeniální
jenom ješte \'avrinec
pomlcka - Rehor. Usmyslil jsem
si podrobiti
slnhm'é
a myšlenkové
analyse
nekter)'
z techlo výploclll. \"y myslíte. 7.e tn nC'st()jí za to. Ale
"tají: stojí lo za lo tak.iako
,'lnjí ;(..aobbsný
rozoor
konvencní
literatura.
Je-Ii každá sm(;le!jš,~ myšlenka
dnes v novinách
potlacována.
je-li každ)' myšlenkový
podnct clnes prijímán s ne\TI)'m mrucenÍm. jest to mezi
jiným proto, že mozky byly umrtveny
tím, že lidem
bývá servírována
poclobná krupicná kaše, jako jest na
pr. toto:
Úmysl.
-skPri každém cinu, který konáme, má duležitý V)"
znam úmysl, úcel, proc ten cin konáme. Nepostac! prihlí·
žeti pouze k tomu, je·li náš cin sám o sobe, nutno hledeti
také, aby i úcel jeho byl dobrý, souhlasící se zásadami
mravnír.li. Treba si pamatovati,
Le úcel m!"d;,e mravní cenu
lidského cinu zvýšiti, ale také poškoditi,
zniciti. Mravní
cenu r:inu zvyšuje úcel dobrý. zlý úcel poškozuje.
:'ora P\·,
podp,?ntji chudeIlO, abych mu umoxnil lidštejší život, ko·
nám to bez ohledu, bude-Ii mi clovek ten vdecen nebo
dojdu-li
uznání jakéhokoli,
úcelem mého cinu jest v)'hradne jen prospech podporovaného:
tu cin muj jest dobrý,
jest bez mravního
kazu. Ale mohlo by se státi, že by
nekdo podporoval
chudasa nikoli proto, aby tento chuda,
mel z toho prospech, ale proto, aby ten, jen:!. ho podporuje,
dos;thl chvály a slávy u lidí, prípadne aby si chudáka zavázai, aby ho uvedl v závislost na snbi-, aby vychvaloval
jeho ciny, také i zlé ciny, nebo aby se stal stoupencem názor!", svého dobrodince.
Tu už by se nemohlo mluviti
o dobrodiní, ale o zakupování duší. V takovém prípade tedy
úcel ubírá nebo vubec odnímá mravní cellu cinu, ve sve
podstate dobrému. Než, muže býti také cin sám o sobe zlý.
který vykonáme za dobr)'m úcelem. Tedy na pr. chteli by,
chom pomoci ubo7.ákovi, ale peníz, jímž ho chceme pod·
poriti, ukradneme nebo jinak nepoctivým
zpusobem se ho
zmocníme. Nuže, úcel dobrý nemá té moci, aby cin zlý
udelal mravne dobrým.' Úcel dobrý neposvetí krádeže, úcel
dobrý neposvecuje
prostredky
špatné. Je velmi rozšíreno
presvedcení, že cin sám o sobe zlý muže se státi dovoleným
nabo i dobrým, když jej vykonáme
za úcelem dobrým.
M ravnc zlý cin nestane se nikdy dovoleným,
necht by
vykonán byl za úcelem sebe lepším. Nedorozumení
nebo
neuvedomelost
v této veci zavinuje mnoho zlého, ba i tragedie v živote lidském. Ve jménu dobrého úcelu páchány
jsou i vraždy. Pamatujme,
že není dovoleno vykonati neco
zlého, aby dosaženo bylo neceho dobrého, Pamatujme,
že
konecne každý cin zlý plodí zase jen zlo, že neprináší,
nemuže prinášeti
požehnání. V tomto smeru by bylo
zapotrebí
mnohého a dl':Hdadného poucov;íní
mravnmto,
Jestliže znáti r!"lzné vedy, aspon v jejich základech, je ..,t
potreb no lidem, treba zdllrazniti,
že mnohem potrebnejší
jest znáti zásady mravní. a zejména ony, jež nás poucují
o dovolenosti a nedovolenosti lidských cinu. Jest jiste mnoho zlé vule mezi lidmi, ale je také pravda, že mnoho zlo·
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cinu se páše z nevcdomosti,
z nedostatku
správného
poucení. V lido"ýchove by melo býti prihlíženo mnohem více
než se dt-je k poucování mravnímu, dukladnejšímu
a soustavncjšÍmu.
Vždyt je to vlastnc vec p'ro spolecnost lidskou
nejhlavncjší.«
("Venkov« 6, února J930.)

Ctete a reknete si: Ceská úloha z tercie: })Pri každém
cinu, který konáme, má duležit', v)'znam« (terciún 1..
má býti poucen, že je to tak zvan)' pleonasmu5, nehat
bud' jest neco duležité nebo to má význam. Milý žáku,
odvyknete temto slohovým nešvarum, chcete-li náš
ústav humanitní absolvovat s prospechem'). Tedy: »:,1á
význam úmysl, úcel, proc ten cin konáme«. - Chceme-li tedy na príldad vyplnit urcitÝm poctem rfidku
sloupek listu tak, aby se. ctenár pri ctení duševne neunavil, musíme mu ríkat vcci, sice obecne pravdivé, ale
k nicemu nezavazující. Mimo to musíme vec, kterou by
pochopilo dvouleté díte, objasnovat hezky rozvl[li:ne,
jako když si strejci vykládají v hospode po deseti pivech. Sedlák, když prijde udrený z pole, nemyslí však
ješte stále tak pomalu, jako nekterí doktori bohosloví,
kterí zapomneli, cemu se naucili a cemu se n:lllcili, tn
by mohli s klidem zapomenout, })Pamatujme, že není
dovoleno vykonati neco zlého, aby dosaženo bylo ncceho dobrého.« Dobré je zajisfé míti hotov)' list. L\le
proc tohoto dobrého úcelu má být dosahováno otravováním a nudením ctenúrstva: Úcel nesvetí prostre<lkll,
p. -sk-! Klasická je tato veta, na níž je prímo makavc
videt, jak autor neví dál a hryže n5.sadku: »V tomto
smeru bylo by zapotrebí mnohého a dukladného vyucování mravního". Bylo by zapotrebí - takto píší všichni, kdož vedí, že o realisaci se má postarat nckdo jiný a
jsou si vedomi, že: to, co práve napsali, je vším jin)'m,
než tím, po cem volají. Jest prý potrebí znáti zásady
mravní. Každý filosof z II. semestru vám rekne, že morálka závisí na svetovém názoru. Normy mravní se nedají odvodit jen z empirie a ze spekulace. Ale kde
autor pri svém vejkladu narazí na skutecn)' problém,
již je v prachu. Hned je zase li svých poucn}'ch sentencí. »Mnohé zlociny dejí se z nevedomosti.« Ovšem, ty
,rraždy, o nichž mluvil autor o nekolik rádek v~'še, pocházejí od toho, že si lidé stále ješte nevzali k srdci poucné clánky pana -sk-, vrcholící obcas moudrostí, že
každý z nás musí míti nejak)' ideál. »Vždyt je to vlastne vec pro spolecnost lidskou nejhlavnejší. « Ale jdcte
- pane -sk-, kam jen na ty hloupé moudrosti chodíte?
A prece jsou stále ješte sem tam zabíjeni v)'mcnkúri
nebo všelijak jinak tÝráni, ackoli lidé prece mají príležitost denne Se poucovat, že když se hodne vypršelo,
bylo zase hezky, ci vlastne, že každý z nás ITlá míti nejaký ideál, nebo že Masaryk je myslitel, protože myslí.
Je to jiste vzácný dar umet pronášet s gestem tak ohjevitelským vecí. které normální clovek pokládal za banálnost, když ješte nosil kalhatky, co se zapínají vzadu.
Ale je to tak príjemné zpomalení prekotného tempa,
kterým se delají noviny! Nejlepší jest, že podolmé odveké moudrosti prináší »Venkov« jako první odstavecek v rubrice »]'uzné zprávy". ,\no; "PráYe se dovídflme, že v lidovýchove by melo býti prihlíženo mnohem
více, než se deje, k poucování mravnímu, dukladnejšímu a saustavnejšímu!«.
»Vecer « ta vypíchne jako sensacku.
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Capek:

lllože clovek unikno t otroctví

stroje~
• (K ankete Daily rferaldu.)
Zdá

se, že v Anglii se veci vyvíjejí zvlúštním zpusobem, Pred rokem jsem dostal z jiných novin otázku,
muže-li se stroj stát pánem lidí. Tehdy jsem se pokusil uklidnit své anglické prátele a prohláSil jsem s provokativní jistotou, že ne; že pokud vím, není pánem
delníka stroj, nýbrž spíše továrník. Dostávám-li nyní
otázku, zda múže clovek uniknout otroctví stroje, zdálo
by se z toho, že se za ten rok pomery' zhoršily a že už
se stroje opravdu staly pány lidí. Necetl jsem v novinách nic o takové vzpoure stroju. ale za to jsem cetl
mnoho a opetovne na príklad o nezamestnanosti v Anglii i jindc. Rekl bych podle toho, že bohužel velmi
mnoho lidí vyvázlo z otroctví sfroje, protože nemohou
najít stroj, který by obsluhovali. Pro nekolik set ti ic
lidí není životní otázkou, jak by mohli uniknout otroctví
stroje, nýbrž jak by se do neho co moiná hrzo dostali.
Odpustte, že nejsem s ta zapomcnout na tuto skutecnost, zatím co hledám odpoved na naši otázku.
Otroctví stroje: neco pravdy na tom slov0 je. Pred
mnoha lety byl múj bratr tkalcem u Jacquartova stroje
a prál si b~·ti malírem; tehdy velmi ostre cítil, že je otrokem stroje. Delník u bežícího stroje je v jistém smyslu
opravdu jeho otrokem; musí jej obsluhovat a krmit, musí
konat radu jednotvárných gest, pokud stroj beží. Ale
hor ~í je, že nebeží-li stroj, nebeží ani delník; stojí-li tolik
a tolik tisíc vreten nebo stavu, muže tolik a tolik tisíc
delní!;:u strcit ruce do prázdných kapes; ta t o závislost na stroji je za unešního stavu vecí pro delníky
i pro nás težší a tragictejší otázkou.
Pokud jde o závislost cloveka na stroji, musíme se
ptát, kdo vlastne je pánem stroje. Zajisté - aspon do
jisté míry - jeho majitel; ale jak dnes veci stojí, nezúvisí na jeho vuli, aby uvedl stroje v pohyb a chrlil
z nich zboží n~staraje se o to, kdo to zboží odeberc.
Pánem jcho stroju je trh; a na trh, jak známo, má továrník asi tolik vlivu jako na pohyb barometru. Stojíme 'stejne bezmocne vi'Ici konjunkturám i depressím
mezinárodního trhu jako vuci lijákum nebo suchu.
U všech všudy, kdo vlastne je nánem trhu? Jednou je
to válka v Cíne a po druhé ítroda bavlny v Brasilii,
nebo já nevím co; je to drahota, cla, soutež a jiné okolnosti, za které obycejne není osobne odpoveden žádn~'
smrtelník. Velmi odlehlé a težko pochopitelné jsou prí~
ciny, pro které bcží ci stojí stroje v Manchcstru nebo
v Liberci a na kter~'Ch závisí, žije-li delník v Manchestru a v Liberci trochu líp nebo hodne hur. Kdybychom
se opravdu chteli stát pány stroju, museli bychom se
predevším stát pány trhu. Celé dejiny lidstva jsou dejinami strašného a velikého úsilí stát se pány neceho:
pány prírodních sil, pány kontinentu a morí; dosud se
nevcnoval ani zlo,mek té energie, aby se lidský mozek
stal pánem neceho bližšího a lidštejšího, totiž mezinárodního trhu. Až dosud velká cást lidsk~'ch životu na
nem závisí nevedome a bezbranne jako na klimatu nebo
na prírodní pohrome. Clovek do velké míry vyvúznc

Prítomnost.,
z otroctví stroje, vyvázne-li z otrocké závislosti na neovládaném a brutálním trhu. Nepochybuji, že je to.v lidské moci, i když, to snad není v moci naší generace.

*
V jec1nom špatném období svéllo života jsem byl tlakem ol-olností donucen konat užitecnou práci, totiž psát
m psacím stroji veci, které me absolutne nezajímaly.
Bylo to hrozné; stroj s urputnou
zlomyslností
delal
pravopisné chyby, žádné písmeno nebylo na míste, kde
je ml/j prst liledal, psací páska se zadrhovala -- zkrátka
stroj dával najevo, že m<: nehodlá poslouc at. Tehdy se
ukázalo. že nemiím nejmenšího nadání k uži tecné práci;
nad to ve svém beznadejném
zápase se vzpouzejícím
e strojem jsem žalostne cítil, 'že jsem jelw otrokem.
VyVázl jsem z toho otroctví tím. že jsem zacal delat
práci tak neužitecnou. jako je literatura;
ale od té doby
sem se bezpoctukrát s úžasem zadíval na lidi píšící na
stroJi. Iiráli na nem jako pan Cortot na klavíru. Naprosto nevvpadali jako otroci psacího stroje. nybrž jako
jeho p6ni. Dovedli clo neho tlouci tak. že jsem je pocal
podezírnt. že je to teší a že ukládají do veci cosi jako
osohní zájem nebo ctižádost. Od té doby verím, že clovek. který dobre, lehce a presne ovládá stroj, je .eho
pánem. Mistrovství
je v morálním
smyslu prek 1ánÍ
otroetd. Jen nízce kvalifikoval'Já,'
hrubá
a ncpresn;í.
práce je otrocká: sám mechanický
Výv8j sveta vede
k prúci výše kvalifikované. V tom smyslu nás z otroctví
trohOIvnvobodí
dokonalejší a differencovanejší
stroje,
jež budou ovládány spíše mozkem než rukama.
,.

Ale mluvíme-li o otroctví stroje, není to proto, že lidé
jsou nnceni obsluhovat stroje, nýbrž proto, že ješte por·í.d n"isou za to dost placeni.
Clovek
není otrokem
proto, že pracuje, nýhrž proto, že se mu pri tom celkem'
nevede dost dobre. Špatne placený úredník je otrokem
kance1Me, tak jako špatne placený
delník je 'otrokem
továrny. Otroctví .ie proste jméno pro neuspokojivou
úro;'~n ži\'ota. Receno v tern inech psychologie,
otroct'l Je stav nespokojenosti.
Clovek je otrokem rodiny.
je-li se svou rodinou nespokojen;
je otrokem spolecnosti. nudÍ-ii se v ní: je otrokem svých povinností. pokud
ho nezacne tcšit, že jim slouží. Jediná cest". jak prekop(\'at otroctví vubec, by byla všemi prostredky
prem, hat stav nespokojenosti,
kterému
lidstvo propadá.
Pravím vše m i prostredky;
bylo by neuprímné
ncmenovat PQ nejprvncjším mís.te péci o vyšší životní
roven všech, kdo dodnes jsou špatne placeni a špatne
". Pak je tu stále ješte palcivá potrcba svobod polick~'e~l a národních, které hy zhodnotily obcanský žiot vsech obyvatel tohoto slzavého lídolí. Ale na nejšším rnÍ~te jsou prostredky, které by hledely vykout ncspokejenost duší: to je núboženství,
umení, kul1'a radost a krása života. Vše, co zvýší hodnotu lidk'ho živ?ta, prekonává na svém míste kus reptajícího
bolestncho otroctví.

P. Janák:

v Cinžálr kontra rodinný

C Í11~ík ~,iv;odiJlný dum

dum.

je jednou ze životních nejodpovcdncJ 'Ich a nejméne poctive zodpovídaných
otázek
n~seho stavebnictví.
Je to otázka kladená nejen techmce, ale prímo národní kulture, ba víc: životu a rozv

umu mest i obyvatelu.
Zatím zodpovídá
se tak, že se
z ní delává rozpor. Verejné mínení a svedomí mcst
neví si s ní rady, potácí se mezi cinžákem a rodinnfrm
domem. Neví, má být pro cinžáky ci pro rodinné domky? Co má podporovat
a proti cemu být?
Otázka je zodpovídána
nhne. Dle politických
stran
treba: socialisté cítí s utlacenými, tedy spíše s cinžáky.
národním demokratum
jsou blíže rodinné domy - »vilky«. Také rozhoduje vkus: mladší generace
plane pro
cinž;í.ky, taková hromada
cinžáku je neco jako velk{)mesto. Nekterí mestští cinitelé si prejí, aby byly pred
Prahou jen rodinné domy s ohromnými
zahradami
"k vuli pohledu«. Nejobecnejší je názor, že cinžáky jsou
dobré ])ro chudáky, rodinné domy pro lepší lidi. Jsou tu
ale také sociální nepravidelnosti:
Tramwayoví
zrízenci
netouží po nicem tolik, jako po malém domku se zahádkou
a bohatého cloveka nelze casto vúbec odtrhnout od cinžáklI a -- z blízkosti kaváren a biografu. Co
tedy?
Je tu velmi treba vyjasnení. Bez neho politika mesta
se opravdu potácí a delá nenapravitelné
chyby.
Neškodí si to zase vysvetlit
dosavadním
vývojem:
jak
totiž jsme k tem cinžákum a k tomu rodinnému
domu
došli a cím jsou dnes.
Otázka je teprve nejnovcjšího
data. Dríve jí nebylo.
"Na pocátku« totiž nebylo cinžovnÍch domu. Naši predkové, sedláci i lidé z malých mest, bydlili jen ve vlastních domech. Nebylo jiných domu než rodinných, takže
se jim ríkalo proste: domy. Celý MIm vyplnila rodina.
Malí odvislí lidé bydli li a meli zcela malické domky.
Jen výjimecne
dostala se cizí rodina do domu; byla
tam vždycky
nepravidelností
sociálních pomerú vtesnána.
I dosud v mal~'ch i vetších mestech má živnostník,
remeslník a malomešták
pravidlem svuj dum ci domek.
Postaví si jej anebo si ho koupí tak velký, jak potre~
buje. Teprve je-li tak velký, že jej celý nespotrebuje,
vezme do neho nájemníka. Vlastní domy pred nejakým
stoletím nebyly vubec stavcny
pro další' nájemníky.
Teprve zase XIX. st. utvorilo
této nepravidelnosti
a
výjimky soustavu a vynalezlo hospodársky
i stavebne
míjemný dum: dum rozdelený
na stejné byty vedle
s2be a nad sebou, jehož pouhý jeden díl obývá majitel.
casto již bez professe. Takové
domy nebyly ani tak
dobré. jako vypocíta vé; byly vypocítavé
a špatné.
V XIX. stoJ. - a zvlášte na jeho konci - stal se v mestech nájemný MIm tolik jako výdelecným
podnikem a {)becnejším typem stavení
a bydlení.
Jestliže
stará
mesta byla mesty
ne-li rodinnÝch,
tedy jen "domu«,
rostla nová predmestí jako mesta cinžáku.
Pristehovalci
z venkova do mest nalézali Í1tocište a
prijetí predevším
v nich. Lákalo to: bylo jaksi moderncjší než v chalupe, kterou vystehovalci
opustili, byla
tu voda, kanalisace,
cinžák stal se ideálem bydlení, ba
pritažlivost
mest byla i v nem. Jev nem dosud protože venkovský
dum zustal stále v zarízení pozadu: nemá ani vodovodu,
ani elektriny,
ale za to 'stále hnojište atel.
Venkovan nedovedl si doma SVllj domek zlepšit a nepokusil se o to, postavit si jej, když prišel do mesta.
Stal se radeji trpne nájemníkem;
a' celý národ v mestech, který ve svém rodišti neznal než bydlet ve vlastním dome, stal se postupne národem nájemníku. Jeto
národ, který bud nedovede
sám sobe postavit
lidské
, domy, nebo dovede je postavit - špatne - jiným, aby

t
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Ale odvetvuje se druhý proud, neméne mohutný: My.
kterí jsme v mestech vlastne malé, rodinné domy nestaveli, najednou od prevratu
se na ne vrháme. Zjev
nejvetší pozoruhodnosti.
Ríkává
se: sociální
povznesení, zvednutí životní úrovne; ale je to také prozrení,
vzpamatování
se k ~amostatnosti,
kterm.l jsmp meli

vážlivost, že chce mít víc vzduchu, vlastní zelen, klid,
Cinžák je tak trochu a hodne z.abanben pro to, co mu
chybí, ale je uražen, že s ním nuiže být nekdO' nespokojen. Oba se perou: rodinný dum se naparuje, pO'vyšuje nad cinžák a jehO' bídu, cinžák vycítá rodinnému
domu domýšlivost,
nelHSspodárnost.
Kdyby šlo jen a hodnoty životní, byla by vec dávno
rozhodnuta
a to proti ci'nžákum. Sociologové
nejsou ani
chvilku v rozpacích. Zjistili císly. že zdraví, štestí, morálka, ve velkých domech trpí, že se nepomerne
zhO'ršuje s hustotou bydlení. Infekce, úmrtnost.
zlocinnost.
stoupá císelne s hustotou bydlení. S lidmi je lépe. je-Ii
mezi ,nimi víc vzduchu. Dochází se proto k prostredku
i·solovat lidi vzduchem,
Socialisté do nedávna byli bud
utvrzeni videt v tétO' bíde bydlení náležitost sociálního
lttlaku (budou-Ii malí lidé z neho osvobozeni,
co pak?).
nebo se jim nedostává
tvorivosti k formám, kterých tu
nebylo. Nejvíce pak obecnou nerozhodnost
mate, že prítomná doba, která se zacíná probouzet k hospodárností
- jeochotna
videt v ci'nžácích intensivní využití pudy
a technickO'u hospodárnost.
Skutecne je tedy velmi naléhavo zjistit, co je lepší
ve všech techtO' ohledech. Vezmeme nejprve hO'spodárnost. Tou se myslí hlavne spotrebovaná
plida a náklady
stavební. Tvrdívá 'se, že cinžák je jedine ltsporný pO'kud
se tÝce stavenište.
Co se ví o tom však vecne, císelne
u nás? Nic. Jinde srovnání hospodárnosti
cinžáku a rodinného domu je už predmetem
neúnavných
šetrení
(Holandsko, Nemecko), totO' má o tom ovšem zase již
celou Iiter·aturu, Lze jiste b '·t zvedaVÝm, kde dle vedy
je vetší hospodárnost.
Odpoved
prekvapí:
Výsledky
mluví jednou pro cinžovní. podr.uhé PTO' rodinný dum
- dle toho, které hospodárské
složky se zvlášte zduraznují, a sO'uhrnem tedy ukazují, že oba principy a
typy jsou hospodársky
tak skoro v rovnováze.
Ale je
i mnoho výsledku, jež docházejí - jaké prekvapení!
k tomu, že rodinný dum, ovšem úsporne staven~·. nemusí být v žádném ohledu nákladnejší
než 'obydlí byt v cinžáku.
Bude jiste zajímat alespon povšechné
osvetlení. Predevším co do pudy. Podrobné
propoctyprokazuií,
že
-- jsou-Ii rodi'nný dum
nájemný srovnány
na téže základne - spotrebují
prostoru
skoro úmerne k svému
užitecnému obsahu velikosti obytné plochy. Názorne je
ta taktO':

doma ve svém selském pltvodu. Tento pokrok život.a,
obrat k rodinnÝm domum je v mestech - i venku velmi živeln~·. Oba proudy
tak rtlzn~'ch tendencí
zatím
vyžadují si \' organismu
mest zcela ruzné padmínky a
:cpuso,bují si \"zájemne nesnáze.
Obecné mínení vidí neprávem
v uájemném dome a
rodinném dva kontrasty,
dvc protichtldné politické strany života. Cinžák· je tatiž domácí pán v meste, radinn~'
dum jc vetrelec nespokojenJ", ktcr~;r chce mít neco, co
nemá cinžúk a co tu jakži'Vo ncbylo. Náš rodinný dtllll
delá svúj pol<rok hloupe. alc cinžák je dopálen na opo-

Každému bytu, at je \" rodinném dome nebo v cin·
žáku. je zapotrebí
jistého volného svetla a vzduchu, a
ty mu zarucují voln~T prostor
(parcela),
na níž dum
stojí. Cinžovní clurn je nastavcnÍm
více takových
bytu
na sebe, proto dtlm se ctyrmi byty nad sebou má zapatrebí ._- mú-li mít totéž svetlo a vzduch, jako byt
v rodinném dome - ctyrikrát
tolik volné prastory kolem damu (na parcele.).
Protože
rodinn\" dum sám
snaží se o hospodárnost
rozloženílll
b~'tu d,o 2 i více
pater, je skutecný rozdíl nepatí'nJ'r. Kdyby tedy (Jelcinžavníc!I domú se žádalo'. aby na 'nc pripadni voln~r 1)rO-

~ nich težil. Z oné dOby rozkvetu mest a predmestí máme tedy dva krásné a nebývalé
sociální typy: domácího pána a ,nájemníka.
Naproti tomu za celé XIX. st. bylo v mestech (u nás)
postaveno
jen mizive málo rodinných
domu. Byly to
jen »vilky« bohácu, Bubenec, oktáje Vinohrad. Byly takovou výjimkou, že nebyly ani za typ bydlení považovány. U nás i majetní lidé staveli si spíše - cinžáky.
Jen nám, kterí jsme na ci,nžáky tak zvyklí, pripadá.
že je to jediný zpusob bydlení. Není. Jeho monopol je
. vázán jen na zcela urcité zemepisné a kulturní oblasti.
Velký dum s mnoha byty pronajímanými
ovládá v mestech od staletí také v ItalU, Francii,' kdežto rodinný
dum tam prichází jen na venkove, jako selský a ma!omestský. Tedy kulturní sféra, ke které také my náležÍ/ne. Naproti tomu na severozápade
.Evropy. v Holandsku a Anglii, prevládaií
rodi'nné domy jako skoro výhradný typ bydlení na venkove
v mestech. J nejvetŠÍ
holandská mesta skládají se vesmes z rodinnÝch domu
a to již 'ode vždy, stejne nejvetší obytná cást Londýna
atd. Kdežto domy o mnoha patrech a bytech jsou tam
výjimecným
typem bydlení a skoro jen chudiny. Nájemný dum se v techto zemích teprve v poslední dobe
uplatnuje. Cinžák není tedy necím, co bylo ode vždy a
všude, je to skutecne jen jedna z možností. jeden z kulturních typu bydlení.

i

Po válce se pomery obecne všude zmenily. U nás
predevším.
Národ, uvykb', dosud jen na nájemnictví,
vrhá ,se sám na stavení a pokouší se jho podnikateludomácích pánu svrhnout. Všecka ta sta a sta družstev.
to je pocin k osvobození
nájemníka.
Domácí pán rozpoznal také už dobu. neomezený
vladar se nenechává
nyní tak vidét, jha ub.ývá a ubylo. V~"vojem a generacemi uvyklo se však 'na cinžáky tolik, že vetšina tech,
kterí chtejí. bydlit, zustává
pri nich, nevedoma,
že by
mohly vypadat
jinak. Domy. které si osvobození
nájemníci nyní sami staví, jsou témer tytéž staré a špatné
cinžáky.
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stor v témž pomeru, jaký mají rodinné domy, vyžado"aly by si skutecne as stejného prostoru s nimi. Cinžovní domy pripadají dosud ovšem jen proto úspornejší co do plochy, protože zvykle staví se nyní huste a
husteji. než prísluší jejich výšce a zvlášte ovšem prosvctlení jeiich vnitrku. Skutecná spotreba pudy je tedy
spíše vccí slohu, zac pudu považujeme a jak jí hospodaríme.

ULICE

ULICE
A jak je to se stavebními l1ákladý? Stavebne je tedy
cinžák dražší než rodinný dum. Cinžák má sice as stejne nákladnou strechu jako rodinný dum a zdi v nejvyššfch patrech s ním stejné, ale za to v dolních patrech,
základech a schodech 'musí stavet ve vetších rozmerech, vubec pak je nucen používat konstrukcí únosnejšfch a tedy nákladnejších. Rodinný dum, zejména lidového menšího typu, mohl by užívat daleko lehcích a
tedy levneiších k'onstrukcí. Ncmecká veda dochází proto
k prekvapujícímu výsledku, že stavební náklad na
obydlí v malém rodi'nném domku muže být menší než
ve velkém cinžovním dome.' Hospodársky nelze tedy
rodinný dum cinžákem porazit. A nemel by být poralen. V zájmu kultury bydlení treba ucinit vše, aby byl
vedle velkého domu umožnen. Rodinný a nájemný dum
nejsou neprátelé. Jsou to jen typy téhož bydlení. Ideálem musí být, aby i co do prospešnosti životu i hospodársky byly sobe mvny. Kdyby nebyly, budeme na
jednom 'l nich prodelávat, at statky národního ži'vota,
at hmotne.
Nebot jsou mezi cinžákem a rodinným d{)mem ješte
rozdíly, které si i ku podivu navzájem nevycítají. Nájemn~' dum nelze ješte v mnohém považovat za Jediný
zpusoba monopol bydlení. V tom stavu, v nemž se dnes
nalézá jeho ptldorys, jeho organisace, i to jak je namackán do bloku, jak tvorí .šeré ulice, je tHvarem nekulturním, neracionelním, nerozumnS'm a nelidským.
Aby neškodil národnímu životu, bylo by jej treba úplne
pretvoriti: dáti mu dobrý pudorys se svetlem a vzduchem pro všecky místnosti, staveti jej skutecne racionelní konstrukcí, zbavit jej i onoho etického dusna (pomeru na chodbácll, "domovníka«), postavit jej prímo do
zelene (co nejméne ulic a dlažby, žádné dvory!) a vybaviti jej prospechy, které hromadné bydleni muže
umožnit: ústredním topením, stroji. zarízenými
prá. delnami. garážemi, hrišti é1Avším tím drObným zarízenfm. které by z neho ucinilo skutecne obydlí pro lidi,
kterí žijí, bydlí, cítí a vidí. TakovS' cinžák ovšem nebude už vubec podoben onomu našemu dnešnímu velkopražskému.
A co rodil111.~·
dlil1l'? Protože až skoro do prevratu byli
jsme opravdu .ien národem nájemníku, nedovedeme

ovšem nyní hned dobré rodinné domy stayet. Má-Ii cinžovní dum u nás alespon svuj typ, byt špatný. rodinný
dum ho nemá. Zeme rodinných domu, jako jsou Holandsko a Anglie, vystací pro celou zemi skoro s jediným
»národnÍm« pudorysem - ovšem v obmenách jeho velikosti a príslušnosti. V celé zemi trefíte potme v takovém .dome a najdete každou z místností. U nás nájemníci, osvobození nedávno z cinžovních domu, neví,

ULICE

ULICE
co pocít s nabytou svobodou. Neuveritelno, co vše u nás
prepjate se staví jako rodinnÝ dum! Prostrední clovek,
který dal si ješte vcera v cinžáku líbit. aby byl i s celou rodinou namackán do, bytu o dvou pokojích, jakmile
staví si vlastní rodinnÝ dum, staví jej o ctyrech až peti
pokojích, s nekolika »komorami" v podkroví, s malým
bytem v podzemí, s neuveritelným
príslušenstvím a
stále a stále ješte behem stavby jej všemožne zvetšuje.
Postaví si tak byt dvakrát, trikrát
vícekrát vetší, než
mel v cinžáku. Náš clovek je c'inžákem zkažen; jakmile
z neho unikl, nezná míry.
A tak nejlepší polohy okolí Prahy jsou posázeny rodinnými domy, pravými
to cinžácky. s hokynárstvím
v podzemích, s chlívky ve dvorech, s nájemníky a podnájemníky, což vše ovšem nehodí se pro rodinné bydlení. Jsou prepjate veliké - a drahé - a pan majitel,
vcerejší pan nájemník, dnes již podnikatel, je pronajímá - a sám bydlí v suterénu.
V celku a podle všech pravd shrnuto: ani cinžák, ani
rodinnÝ dum, nemuže bSrt jeden druhým zavržen. Jsou
to jen dva krajní typy bydlení. dva krajní póly, mezi
nimi·ž vývoj bydlení se pohybuje. Jestliže nekteré kultury dávaly dríve prednost jednomu z nich. bylo to dusledkem zvláštní živ·otní Ílrovne,' ale v moderní dobe
projevuje se všude existence obou techto typu živelne.
rovnocenne a soucasne vedle sebe. Kde jeden z typu
dosud chybel, prekotne vzniká: V Italii a francii vyrustá pri mestech množství rodinných domu, dokonce celé
zahradní ctvrti', naopak mesta holandská staví nynf
velké skupiny nájemných domtJ. V obou typech je snad
teprve úplnou tendence cloveka i ke kolektivu i k isolaci: k V~·llOdál11, které prináší hromadné bydlení.
i J{ ochrane, l<terou prináŠÍ osamostatnené bydle.ní v rodinném dome proti zplodinám množství. Cinžák je formou pro bydlení náhlých prírustku obyvatelstva,
nižší
sociální úrovne, bezradných, bez prostreclktl, ale také
bez dovednosti vybudovat si vlastní strechu, a ve svém
nejhorším typu je pouhým skladištem na chudé lidi. RodinnÝ dtlTl1 naproti tomu je dokladem zdatnosti obyvatele majetníka a kde je trvaJSl1ll typem bydlení, dokazuje pokrocilost sociální a lidskou. Až dosud platilo
plne, že velkomesto, složené prevážne z 'ciJnžovnícll
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PHtomnosL '
domíl, je ve svých vnitrnostech
na tom nejak hure, než
IlJcsta, kde se bydlí hlavne v rodinnÝch domech. (výbuchy revoluce nemají jen svoje kritické
rocní doby
[jara 1], ale také prostredí.
Jsou nejcastejší v prebydlených domech a ve ctvrtích cinžáku.) U nás tedy sotva
muže být zodpovedena
otázka: cinžák ci rodinný dum?
proti jednomu ci druhému; a dokonce již ne proti rodinnému domu, jak se dnes casto a neodpovedne
deje. Znamenalo by to, že jsme spokojeni s tím, cím cinžák je
dosud zatížen a že odhazujeme
rodinný
dum, který
.muže naší nízké ješte kulture bydlení mnoho nebýva-·
lého a podstatného
prinésti. Meli bychom si - a zvlášte
našÍ! verejní cinitelé - práti, abychom meli rodinn)Tch
domu co nejvíce. Vedle hromad lidí, kterými jsou naše
predmestské
ctvrti, také obcany v malých domcích žiiící svou samostatnost.
Cílem i pro nás melo by být, aby vzdálenosti
mezi
cinžákem a rod. domem ubylo. Všude, kde se v kulture
bydlení nyní pokracuje a tvorí (ojedinelé,
ale úžasné
podnety Francouzu,
programová
budování celých obytn)Tch mest v Nemecku), oba dosud výhradné
a zdánlive
protichudné
typy bydlení se navzájem oplodnují, berouce jeden dru1lému svoje výhody
a prednosti.
Cinžák,
kterému chybel volný vzduch a zelen, nestaví se již
nikde v uzavren)Tch blocích (jen u nás n, ale ve velmi
volném seskupení,
ridceji, v plném vzduchu se všech
stran, uprostred
zelene. Jeho byty, uzavírající
se pred
tím hermeticky
tesným ulicím a špinavým dvorum, dostávají balkony a terasy, které jej približují rodinnému
domu. Cinžák napodobí, kde jen muže, pudorys rodinného domu a nechybí ani' pokusu, že úplné rodinné domy (uvnitr o vlastním prízemí a patre) jsou nastaveny
na sebe do výšky. - Cinžák z rodinnÝch domu! A také
rodinnÝ dum dohání to, v cem byl cinžák výhodnejší.
Uskrovnuje
se parcelou, velikostí prostor' a seskupuje
se k sobe husteji, aby se priblížil ekonomii cinžáku. Podvoluje se co nejracionelnejší
a neúspornejší
stavbe, pokouší se o dálkové ítstrední topení, o organisaci životních potreb, prádelen,
nákupen, garáží. Je-li konecnou
snáhou u cinžáku, aby se v nem bydlelo co možná ideálne a krásne jako v rodinném dome, tento zase snaží zaru(',iti existenci bez všech námah a tak komfortní, jako
v cÍnžúku uprostred
mesta.
Odpoved na tuto otázku, cinžák, ci rodinný dum?, zní
tedy trochu jinak, než jak ji od straníku tech ci onech
slýchúváme:
ani hloupý vinohradský
cinžák, ani pošetilou dejvickou »vilku«, ale: stejne polepšených
cinžáku,
jako rozumných
rodinnÝch domu!
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E. Glaeser: Rocník 1902. Zatím co na fronte padaly miliony
vojáku »hrdinskou
smrtí«, pa'daly za frontou miliony ideált1
pod nárazem
prost{ skutecnosti.
- Do tohoto rámce je zasazen román generace, kterou zastihla válka ve školních lavicích, nedozrálé ~1 nechápající
\'šec:I1l0 bcsnení
kolem sebe.
Tehdy se stal z dítete dospelý, bez víry, bez nadšení a se zá-
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Ve 4. císle Vašeho ct. casopisu clánku »Co se samosprávou?«
píše p. J. Kolarík:
.
Ve výkazu
Státního
statistického
úradu
však shledáváme,
že nejvyšší prirážky, které se vyskytovaly
v okrese bezdružickém, cinily 7.363 procent a v o k r es e pí sec k é m p a k
d o k o n c e 7.891 prpcent. To jsou ojedinclé extrémy, -- atd.
Z uvedeného
odstavce nevysvítá
dobre skutecný
stav vcci.
V tomto prípade ~ pokud se týCe okresu píseckého - vlastne
šlo o ob e c n í prirážky obce Zátaví (okres Písek) v roce 1926
a nikoliv, jak dalo by se souditi, (, prirážky okresní.
Obecní zastupitelstvo
obce Zátaví odhodlalo se totiž vybírati
tak vysoké procento prirážek pouze proto, že v oznaceném roce
dokoncil okres nákladnou
stavbu mostu pres Otavu (do Zátaví) a okresní silnice pres Zátaví, na kterýžto náklad prispela
dotycná obec znacnou kvotou. Podíl ten splatila obec na j e dn o u bez
z á p u j c k y a z toho duvodu v onom roce jeví
se priražka obecní tak vysoká.
Nelze
tudíž v pocíminí
obce
spatrovati
nejaký
nelibý
>'extrém«, nebot tím chtela se jen vyhnouti
dlouhodobé
zápujcce, což se jí prispením všech obcanu v jediném roce podarilo.
Žádaje o laskavé uverejnení
tohoto vysvetlení k oznacenému
clánku, znamemlm s" projevem veškeré úcty
okresní hejtman:
vládní rada Emil I serk

rodky nemocí v srdci. "Rocník 1902" je krutou obžalobou tech,
kdož zdvihli své rúce pro v:1lku. Ve jménu všech dctí sveto\'é
války mluví Glaeseruv
"Rocník 1902~. Preložila Jarmila tlaasová. Vydal Josef tlokr v Praze I. Brož. Kc 21.-, váz. Kc

30.-.
Etienne Rey: ,,0 ldsce", preložil K. Vokoun. S puvodním
dre vory tem na obálce a v grafické úprave Cyrila Boudy. Rcyova kniha o lásce odhaluje ve vtipných
vetách
lásku,· jaká
vskutku je. Najdete zde vše: nehu, žárlivost,
domácí scény,
sobce i nesmelé milence, Julii i Resdemonu.
Stud? Láska na
první pohled? Moderní Evropanka?
Lež v lásce?
Patnáct!
slovy Rey odpovídá. Cena knihy Kc 22.-. 100 výtisku na siTopic
milijapanu váz. v cervené kuži Kc 90.-. Nakladatel
v P.raze, Národní tr. 11.

f.

Josef KesseZ: Sibirsllé Iloci. Povídka. Preložil A. Bareš Vyšlo jako 64. sv. "Dobré cetby"
nákladem
"Pokroku«.
Cena
5 Kc. Právc
tak jak je zajímavý
životopis tohoto mladého
francouzského
autora, narozeného
v Argentinc,
tak zajímavé.
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je jeíLO dílo. Sibirské
Lící konec Kolcakovy·

noci jsou typickou ukázkou
vlády. Vladi·vostok, ataman

jeho tvorby: .
Semenov a

jeho dustojníci, beženci, spojenectí dustojníci,
hýrící ve vladi- .
vostockých
krcmách,
Cechoslováci,
Cínané. Autor byl úcastníkem franoouzské
expedice do Ruska v roce 1919.
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Blanc
crayonu,
zápisníku, soeneck~n
pod. ~sacích.
so~pravma~ na
podlože~,
aktovekatd.),
a jiných
nepostradatelných
pomucek a kanc.
1 techl1lckych
sklade:

plnicich per
terman,

Astoria,

Mont
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