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III.
evzpomínám si prave na žádný Masarykuv výrok
o pragmatismu. Ale at rekl to nebo Dno, jisto jest, že
jest v mnohém smyslu pragmatistou. Nemysleme pri

om na onen vulgární a príliš americký pragmatism,
erý se vykládá vetou: pravda jest to, ceho jest clo
ku zapotrebí. Nejskvelejší a nejduchaplnejší vyvrácení
oto druhu pragmatismu cetl jsem u Chestertona, který

psal: praví se, že pravda je to, ceho jest cloveku tre
j ale niceho není cloveku tak treba jako toho, aby
fU, že pravda jest více než je cloveku treba. Což zna
ná: niceho není cloveku vnitrne tak treba jako víry
absolutní a nemenné hodnoty; bez nich nemuže býti

ten. Patrí-li Masaryk do nejakého pragmatického
ru, tedy do tohoto. V knize o sebevražde podal po
urnou a britkou analysu spolecnosti, jež pocíná ztrá
náboženství. Nic není tak slepé k pSYChologickým

jako povrchní materialismus. A tento materialis
prorokoval široce otevrenými ústy, že na svet pri

Stestí, odejde-li z neho náboženství. Masaryk hned
pocátku své myšlenkové dráhy udelal si analysu

ve opacnou: lidem bez náboženství vede se špatne;
sal Cluchové a nervové krise, které z toho pochá
j došel k záveru, že náboženství je pro lidstvo
chologická a sociologická potteba. Tomuto záveru

houzevnate veren po celý život, a nedal se ve
horlení pro náboženství zdržovati ani tím, že se

nikdy pod pojmem boha nepoaatilo ptedstavit nic
ého. Jsa naplnen presvedcenim o positivních a po

nych dusleaclch náboženství na zemi, nestaral se
o jeho nebeské zrídlo a neusiloval rozhrnout zá-

y oblaku. Nikdy v jeho živote nebyla chvíle, kdy
yl drcen vehkostí boží, jako starí náboženští lidé;
pomer byl jiný: já pán - ty pán;demokratlcký po
jak nekterí ríkali; buh prítel, kamarád, Jak ríkal on
Nikdy neuveal hlubší duvod pro náboženství než

ie ho liastvu treba. Náboženství bylo posllou jeho
acie a humanity. Kdyby v nem jednou vznikl roz

by na jedné strane stálo náboženství a na dru-
rok, demokracie, osveta, humanita, veda, sociální

- kdo pochybuje o tom, jak by se rozhodl?
ideje prihrívá nebeským ohnem - tot vše.

muž, jenž neprestával filosovati o náboženství

acký neprestával filosofovati o božnosti), nebyl
vuj nepremožitelný racionalismus platným cle
dné církvi. Poslyšme, co o tom praví profesor
mádka, jiste nejjasnejší a nejpresneji formulu
v ceskobratrské církvi:

aryk byl nekompromisnejším a tvrdším zastáncem

acnlch idei než Palacký. Proto jsme ho pokládali za
• Ale jeho vztah k nám po prevratu zustal zdvorilý a

tený. Niceho pozoruhodnejšího od nás necekal, ní-
pOzoruhodnejším nám neprispel. Má-li náboženské
• u nás je nculišoval. "Zustal jen matrikovým cle-

nem ceskobratrské církve, z nehož nic nemáme a nebu
deme mít.«

Masarykuv racionalism nesnese dve veci, bez nichž,
. podle mého pevného mínení, neobejde se žádná církev,

hodná ješte tohoto jména, a bez nichž se dokonce ne
obejde ani žádná instituce: dogmata a organisaci. Hledá
církev, která, presne vzato, nebyla by už církví. Tento
moderní clovek v mnohém ješte konservativne prevzal
a udržuje terminologii casu minulých: nazývá casto ješte
náboženstvím, co je už jen humanitou. Pochopíme-li, kte
rak nedovede presne rozlišovati mezi temito dvema vec
mi, pochopíme také, proc humanitní ideje našeho národ
ního obrození se mu zdály prímým pokracováním naší
náboženské reformace. Veden jsa smyslem pro pozem
ské dusledky náboženství, Vypustil z obrazu, který si
ve své mysli utvoril o Ceských bratrích, všechno, co
v nich bylo nadsvetského, stredovekého, prímo odvo
zeného z idey boha; pominul zcela tu stránku jejich du
še, která volala s Jeremiášem: »Jest Buh v srdci mém
jako ohen horící, zavrený v kostech mých, jehož snažuji
se zdržeti, avšak nemohu.« Není pak divu, že nedbaje
tohoto metafysického, zcela ne novovekého žáru, domní
val se že od Ceských bratrí vede prímá cesta do devate
náctého století. Vida humanitu tu i tam, snadno prehlížel
rozdíly.

R.ole Masarykova ve filosofii je dosti podobná jeho roli
v náboženství: je to role pragmatická. Jako nevypra
coval systému náboženského, ac po celý život horoval
o náboženství, tak nevypracoval ani systému filosofi
ckého, ac k ní mel mnohé vrelé vztahy a ac je pokládán
za chloubu naší filosofie. Jako náboženství bylo mu zdro
jem, odkud sestupoval na neho elán cinu, tak byla mu
filosofie zbrojnicí, odkud vybíral argumenty pro své
ciny. Jeho osobnost více než na touze po poznání je za
ložena na touze po cinu. Nerad slyší námitku, že jeho
filosofie nepodává žádnou no etiku, a aby ulomil hrot této
námitce, která obzvlášte musí tížit filosofa, prepraco
vává v osmdesáti letech, kdy jiní odcházejí na odpoci
nek, svou "Konkrétní logiku«: ackoliv nerad slyší tuto
námitku, není bez oprávnení. Nedostatek noetiky v jeho
filosofii plyne z téhož pramene jako nedostatek urcité
predstavy o bohu v jeho náboženství: z praktického, rekl
bych anglosaského agnosticismu. Myslím, že kus tako
vého realistického agnosticismu se objevuje na blízku
všude tam, kde ceský duch svou puvodní silou, bez na
podobování, které je u ceských duchu obzvlášt casté,
dospívá k rozvití. Tu vede prímá linie od liavlrcka k Ma
sarykovi. Nemectí filosofové byli by liavlíckovo stano
visko k filosofii musili pokládat za neinteligentní; anglictí
byJi by v nem videli neco sobe príbuzného.

"Buh mne naprav,« píše Havlícek, "ale priznávám se, že
o stanovisku filosofickém, 'o hlubokých názorech a vnik
nutí v konecnou podstatu pojmu atd. velmi nerad mluvím

a mluviti slyším, jako bych se vubec v každém pádu, kde
se filosofie, jak casto Ibývá, se :odravým rozumem nesrov
nává, radeji na stranu toho dobrého daru Božího a proti
filosofum postavil ... «
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evropský význam. Budoucnost pnnese korekturu. Ma
saryk sotva bude zaznamenán v dejinách filosofie mezi
temi, kdož vynikli originální a celistvou naukou. Nikdy
však nezmizí jeho jméno z desky, na níž budou vyryta
jména svetových mužu cinu. (Dokoncení.)

Ferd. Peroutka.

Co je historie?

Kdyby velká slova se dala vyvážet, mohli bychom nepo
chybne naši obchodní bilanci zlepšit sensacním zpusobem a
dobyli bychom tímto artiiklem trhy všech státu sveta. Stací
prece, aby se kdesi komusi naskytla príležitost k pronesení
nekolika slov pred nekolika posluchaci, a už je z toho velký,
plamenný. a obycejne krásný projev, pro nejž ani nejvetší
žurnál nemá dosti sloupcu, na nichž by byl otišten. Co se do
konce deje, když tímto recníkem je náhodou pan dr. Kramár,
jenž vubec nemluví jinak než krásne a (pri tom, jak se roz
umí, vrele a slovansky procítene, cemuž odpovídá bezmezné
nadšení posluchacu, je celkem známo. V každém prípade je
z toho petisloupecník ve vecerních a mnohdy i v ranním vy
dání Národních listu, v nemž se horuje, horlí, volá, úpí, sténá
a vzlyká ve všech polohách slovanské citovosti k radosti vla
stencu a k pobavení zavilých odrodilcu, cizáku a odvekých
neprátel, kterí se dokonce na tyto citové evoluce dovedou
dívat strízlive. Poslední petisloupecník tohoto druhu se týkal
známého sporu dr. Kramáre s dr. Benešem. Tato rec je ovšem
v :první rade památná tím, že v ní dr. Kramár se znacnou
otevreností požádal své prátele, aby ho nechali na pokoji se
svým válecným pokrikem a aby jemu samotnému prenechali
rozhodnutí, uverejní-Ii svou odpoved na známý výrok 'arbitru
v jeho sporu 'S dr. Benešem ci nechá-li tuto odpoved zatím
ležet v zásuvce. Toto rozhodnutí dr. Kramáre bylo již i od
purcím tiskem kvitováno a bylo v nem obecne spatrováno ví
tezství mužné rozvahy nad babskou pomstychtivostí národne
demokratických výstredníku, kterí monotonne jecí svou písen
o hlave J ochananove. Motivace tohoto rozhodnutí stojí však
prece alesporl za poznámku. Pan dr. Kramár prohlásil, že
upouští od uv~rejnení své odpovedi proto, že jde o spor obou
zástupcu republiky na mírové konferenci a že "napred jde
o zájem státní a pak teprve o jeho vlastní. Spor je k u sem
na š í h i s t o r i e a pro tu historii se neztratí". Jak vypadá
tento kus naší historie? Pan dr. Kramár prohlásil o dr. Be
nešovi, že feho politické metody jsou nemravné. Tento vý
rok se stal na schuzi národnedemokratických delegátu a ne
byl, jak pan dr. Kramár sám prohlásil, urcen pro širší ve
rejnost; mel zustat zákulisním povídáním. Ale lidé, které pan
dr. Kramár nazývá svými práteli, vpašovali práve tato slova
do Národních listu a z toho pak vznikly urcité nepríjemnosti
pro pana dr. Kramáre, jenž koneckoncu nalezl dosti mužnosti
a rozvahy, aby, aniž tentokráte výslovne prohlásil, že se stala
chyba, spolkl horkou kaši, kterou mu uvarili jeho prátelé, žá
daje je zároven, aby tech hloupostí už nechali. To všechno
je jasné a pochopitelné, ale marne pátráme, kde je ten kus
historie, o nemž mluvil dr. Kramár. V tom, že významný po
iitik rekl v zákulisí, co nechtel ríci verejne? V tom, že jeho
prátelé jeho výrok dali otisknout? V tom, že puvodce tohoto
výroku prišel k rozumu, když se dostavily jeho dusledky?
Celá tato vec zavání prece tak silne po soukromé kuchyni
uzavrené domácnosti národních demokratu, po zákulisních po
vídackách a šeptech, že by ctihodná Klio musela události na-

Prejeme-li si formulaci realismu dávno pred Masary
kem, zde máme ji v tom, co napsal tlavlícek v ctyri
cátých letech proti nemecké filosofii:

"Zapotrebí jest všelikou ucenost zakládati na zkušeno
sti opravdivého sveta, a tak skromným zpusobem od jed
né zkušenosti postupovati k druhé až tak daleko, jak síly
duchu našemu vymereny jsou: školáctí filosofové však
vykládají nám ustavicne, kterak povstal tento svet, kterak
musil povstati, a vubec všemu výborne rozumeií, vy jmou
ce toliko to, co by lidem k nejakému užitku posloužiti
mohlo. Takovíto zvlášte v Nemcích velmi cetní papíroví
mudrcové utvorili si mezi sebou zvláštní, ostatním lidem
nesrozumitelnou rec skolastickou, na které jejich moudrost
zdaleka velmi dustojne a' vzácne vypadá. Presvedceni
jsouce, že nákladu sil duševních na takové nepraktické
hloubání velice jest škoda, protože se od jiných národu
prospešnejších zkoumání odvracují, neradi bychom, aby
naše vznikajíéí literatura již v sebe prijala s takovou ško
láckou filosofií zárodek omrzelé vyzáblosti, jakou se vy
znamenávají z veliké cásti školáctí filosofové nemectí.«

tlavlícek doporucoval nám místo nemecké anglickou
a francouzskou filosofii; u Anglicanu a Francouzu nepa
nuje prý velká úcta k nemecké filosofii, a my skoro jen
tu »na velikou naši újmu známe«. Zde, jak patrno, horli
ve a kousave staví se praktik do bojovného postoje proti
cisté spekulativnosti. Jak tomu bylo s Masarykem?
tlavlíckovo neprátelství k nemeckÝm filosofum jsme po
znali. O Masarykovi pak referoval místodržitel Kraus do
Vídne, když se tam znepokojene ptali, jaký je to clovek,
který v Cechách kazí mládež a který patrne nedopatre
ním byl jmenován universitním profesorem: »Chová ne
prátelství k nemecké hlosofii a mluví o ní pohrdave.«
tlavlícek už polemisoval proti tlerbartovi a byl velmi
pohoršován takovými jeho mystickými vecmi, jako že
»nur einfache Wesen ewig sind«. Když pak Masaryk pa
desát let na to vydal »Ceskou otázku«, oslavoval ho F.
X. Šalda jako muže, který nás osvobodil z osidei bez
duché herbartovské filosofie. Co odpuzovalo oba ceské
muže od nemecké filosofie? Není o tom pochyby, že to
byl její nepraktický, ciste spekulativní ráz, který z filo
sofie delal vec, které je k životu málo a ke smrti mnoho.
Ve »Svetové revoluci« vyjádril Masaryk svuj pomer
k filosofii velmi jasne takto: bál jsem se vždy filosofie
príliš školské, toho pozustatku scholastiky; usiloval jsem
ve filosofii o konkrétní presnost, realism; zvlášte meta
fysika mne nevábila;

"filosofie byla mne po výtce ethikou, sociologií a poli
tikou; ucene by se reklo, že jsem aktivistou - snad i vo
luntaristou - odjakživa jsem byl cinný, pracovníkem. Ne
uznával jsem nikdy rozporu mezi theorií a praxí, 1. j. mezi
theorií správnou a praxí správnou; vždy jsem se vzpíral
jednostrannému intelektualismu, ale také bezmyšlenkovité
praxi.«

Doufám, že je zde dosti jasno, že zde o filosofii mluví
muž cinu, nikoliv clovek, uzavrený s problémy do ctyr
sten; divíme se nekdy, jak tento filosof se mohl státi
politikem; je-li tu nejaký údiv na míste, meli bychom 3e
diviti spíše, jak tento politik se mohl státi filosofem. Jak
sám priznává, první touhou jeho dospelého veku bylo
státi se diplomatem, nikoliv tedy sedet zadumane s hla
vou v dlaních. Filosofie vždy mu byla jen pomuckou
k práxi. To zároven vysvetluje její meze. V obecné úcte
k Masarykovi jsme dnes nakloneni precenovati její
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šich dnu zkoumat ne brýlemi, nýbrž mikroskopem, aby ji ob
jevila. Mužeme ujistit dr. Kramáre a jeho prátelé, že všechny
tyto veci jsou daleko prostší a bezvýznamnejší než sobe a
ostatním namlouvají. Pokud se o ne bude starat historie,

omezi se nepochybne na konstatování, že národní demokraté
bojovali proti dr. Benešovi tak hloupe, že to nakonec bylo
príliš hloupé i dr. Kramárovi. mz.

Církev bojující?

Predvádela se v Bratislave druhá cást filmu o Tukovi; už tu

byl ten velký, politický zájem. Tukovo odsouzení bylo po
ovu potvrzeno; ale - implicite - byla odsouzena poznovu
tká cást slovenského katolicismu; a to nejen toho politisu

fho katolicismu, ale i onoho katolicismu, který se svou roz·
u žlucí sedí na farách, v klášterech. Mluvilo se pri Tukove

ocesu o farárích, o knežích, o prísahách, slibech. Slušný
usek církve tu byl - tak mimochodem - prichycen pri
dovolených hmatech. - Konec koncu bychom pochopili, že
kterí kneží se nedovedou tak rychle smírit s demokratickým

ením. Ale cekají-li ješte nekterí z církve nejaký obrat od

o, budou-li pocítati s monarchisty ve Vídni a v Pešti, spo.
I-li se s všemi temnými mocnostmi proti demokracii, pak jest
vec velmi povážlivá, tím spíše, že dosud jsme nikdy n':

katolickou církev u nás, aby tyto excesy odmítla, ac ji
naši katolictí biskupové velmi casto vydávají své káravé
. Prestiž církve jiste nezvýší fakt, že svetská spravedlnost
f zakrociti tam, kde církevní vrchnost se dosud jasne ni:,dy
yjádrila. - A není to jen Tuka. - Práve v pOSledních

h bylo zatceno nekolik nemeckých lidí, také kneží, ktcrí
živé styky s monarchistickou Vídní. Jest k tomu potrebí
e naivnosti, usilují-li katolictí konservativci ve Vídni o pro-

leni posledního liabsburga za svatého. De mortuis nil nisi

, ale takhle si svaté nepredstavujeme a radí-li vídenští
cti katolíci posledního liabsburka do rady kandidátu sve.
• pak nelze než vysloviti jim své politování nad špat
vkusem a malým, zakrnelým obzorem. Od toho jsou ko
soudy, aby zjistily, co na veci jest. Ale pribývá proste

du, které ukazují, že církev ve' svých knežských údech

oni k tem, kterí jsou ochotni spojiti se s každým, kdo jest
demokracii. Cteme-li "Cech«, orgán knežské frakce h·.
eho hnutí, vidíme tu stále onu škodolibou radost, když

demokracii pri nejaké chybicce. "Cech«, který jest po
za orgán arcibiskupa, rád vzpomíná na ony dub",

Iádla šlechta, kdy hierarchie byla mocná. Ješte zjc'lfIejší
u ncmeckých krest. sociálu. Tam jest situace taková,

lidé dávají strane hlasy, ale rozum - nerCZllr:1 
vychází znacnou merou od kneží a od bývllé šlechty.
boli pozemková reforma. Ukázalo se to iasr:p, když

a primo loco do zemského zastupitelstva kandido·
Helmera, feudála, muže oblíbeného práve v této kon

a protidemokratické frakci kneží a feudálu. - Cír

y se chystala k boji. Proti demokracii? NeukazujelTI(,
obav. Z této strany nehrozí nebezpecí, neboE JSou to

lltlcky príliš degenerované a naivní, aby znamenaly
peci pro stát. Ale tyto proudy v knežstvu, ze·

ském - mezi Nemci a na Slovensku, mezi 1Vl.aliary
silné, aby nám vylícily církev jako ::;krytého bo
i demokracii; zejména pak proti demckraciI ce·

ke. nebo! je t to reakce ve Vídni, Beriíne, Pešti,
kam vedou tyto stopy. Církev ovšem mlU~ ríci, že

dnánl, s nímž nesouhlasí. Což jest však málO. Jest

slabou organisací, že dovolí, aby její kneží se
každého partisánského tažení proti demokracii? BylI)

tikánu, aby odhadl, pokud katolická ofensiva proti
I autoritu CÍrkve. Ale boj proti demokracii by ka·

tnlickou církev zejména v našem státe postavil .:1') svetla
velmi špatného. Byla by to církev bojující, ale ne církc", ví
tezící. Byla by to cesta, která by uškodi'a jen a jen církvi.
Konecne: její vinou: takové jsou konce, když církev dává
svoji prokuru do rukou politických sekretariátu a - kapI:1ml,
jimž schází rozhled, a kterí jsou vedeni jedine nechutenstvím.
Tukilv prípad pred soudem koncí. Ale Tukuv príp::ld byl do

J"adem, jak težce sttIne u nás katolická církev. Churavicí
církev by nemela choditi do boje. V. G.

Politika a úcta k stárí.

Je to otázka s ta rop e n s i s t U, která ukazuje, že naše
Národní Shromáždcní není príliš prodchnuto úctou k stá r í.
Nesvedcí totiž o príliš velké úcte k stárí, že s predlohou
o staropensistech prichází teprve nyní. ~Poznalo Nár. Shro

máždení teprve nyní, že staropensistum se vede špatne? A
i když se již otázka staropensistu dostala na denní porádek,

jakoby se s vecí nepospíchalo. Tato predloha, zejména když
financní stránka veci je v celku rozrešna, mela býti projedná
vána prímo s manifestacní rychlostí. Mohl tu tak - byt

i pozde - projeven vdek tomu stárí, které nám dalo hodne
dobrých kantorú, úredníku atd. - Ale stí m t o stárím se ne
zachází u nás v rukavickách. Rídící ucitel, který jde na od
pocinek, do pense, dostane jednoho krásného dne kus žlutého
archu, kde se mu špatnou ceštinou, dle samých §§ vypocí
tává, kolik bude mít v pensi. Nic víc. A prece by to mnoho
nestálo, kdyby takovému starci se dal slušný papír s nekolika
vrelými slovy díku zejména tam, kde ty díky jsou zaslouženy.
Také pri predloze o pre stá r I Ý c h se dvakrát nepospíchalo
a to, co se dalo, nebylo príliš velké. - Silné ruce v naší po

litice vynutí si casto více, než toto stárí, které bezbranné
ceká. že Nár. Shromáždení uzná svou morální povinnost

k stá r í. Práli bychom si, aby naše Národní Shromáždení
melo lepší pomer k stá r í; zejména se tu jedná o sen á t,

který casteji reklamuje pro sebe úctu, opíraje s·e o to, že je
složen z politiku starších, než ti, kdož jsou v poslanecké sne-
movne. V. G.

Jirásek jako vychovatel.

V minulých dnech bylo oznámeno, Že Alois Jirásek ustano
vil jako správce své literární pozustalosti prof. dr. Zdenka
Nejedlého. Je známo, že Jirásek byl organisován ve strane
národne-demokratické a že dr. Nejedlý je ideovým stoupen
cem strany komunistické. Méne známo je, že dr. Nejedlý je
autorem zevrubné studie o Aloisu Jiráskovi, již Jirásek sám
považoval za velmi cennou, což potvrdil práve tímto ustano
vením. Objektivita, s níž si dovedl vybrat správce své pozu
stalosti, slouží ke cti nejen dr. Nejedlému, nýbrž i jemu sa
motnému. Ukazuje zase jednou po dlouhé dobe, že v našem
kulturním živote je prece ješte jakási autonomie vzdelancu,
kterí si dovedou podat ruce pres politické rozpóry. Jiráskovo
rozhodnutí poteší každého, kdo pro tuto autonomii má smysl

a je také vítaným poucením pro Jiráskovy straníky, pokud se
o nem ovšem ze svého tisku dovedí. mz.

Jeví se v rozhlase povaha národu?

Mnohý radioamatér dozná, že i ve vnejší úprave, i ve
vnitrní konstrukci radioprístroju odráží se povaha národu,
trebaže by se na první pohled zdálo, že v technice se ne
uplatnují národnostní prvky. Ale anglický výrobek, anglický
radioprístroj, jest docela jiný, než náš; francouzský radio
prístrOj se liší od výrobku ríšskonemeckého. A docela jiné

pojetí, zpracování materiál tI, vnitrní konstrukci ukazuje pri·
jímac americký. Francouzské prijímace - nehledíme-li k ne

kterým typum reproduktorú - k nám v celku nepronikly, ac
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podmínky v pocátcích našeho rozhlasu byly pro to príznivé.
Nám jest bližší ríšskonemecký typ, který vše do detailu pro
pracuje, který pracuje 'pomocí seriové výroby, delby práce
v radioindustrii, zatím co francouzský prijímac jen nahodí
lehce konstrukci, prejde lehce pres nekteré technické problé
my, kterým ríšskonemecká industrie venuje krajní pozornost.
Anglické a amerioké ty'PY nejsou u nás príliš rozšireny; sou
visí to s kursem dolaru a libry sterlingu; na anglických prijí
macích jest znát massivnost, težkost Anglicana; Amerika do
vede vyrobit standardní prístroj, silný prumer.

Už tedy v rázu, v pojeJí prijímacu .jeví se kus národní 'po
vahy. Tím spíše v rozhlasu samém. Jednak v organisaci roz

h~asové služby, jednak v programové práci rozhlasu. Každý
národ a stát - vedome nebo nevedome - tu dává rozhlasu

svoje karakteristické známky. Na pr.: nejvíce stížností na

politické zneužívání rozhlasu jest adresováno Madarsku, k~e
ré i do rozh'lasu vkládá svoje: nem nem soha; Madari do
vedou delat propagandu; ne vždy se jim to darí, nebot již
pred dávnými lety byli Madari nazváni velmistry mystifikace.
Ale tuto svo'ji propagandu uplatnují Madari i v rozhlase. Pri
organisaci své rozhlasové síte vocítali nejen s dnešním Ma

darskem, ale pocítali i s tím, aby do sféry madarských vy
sílacu dostaly se i kraje, jichž ,ztrátu Madarsko tak težce
nese. - Ješte více tendencne jest naladen ro'zhlas v SSSR.
Vnitrne i na venek. Na venek jeví se to napr. tím, že iR,u
munsk6 uvažuje, 'jak by moMo rušiti - vysíláním rušivých
'Protivln - propagacní cinnost rozhlasu SSSR., který promlou
vá k Bessarabii. V SSSR. jest rozhlas elementární školou 
nemuže to být jinak v zemi s tak vysokým procentem analfa
betu - a zároven expositurou Kominterny a ruského komu
nismu. 'R.ozhlas jest tu ostre tendencní; nad antenami a vy
sílacími lampami vládnou these III. Internacionály. SSSR. má
velký plán rozhlasový; z neho byla uskutecn na jen nepatrná

cást. I}o souvisí s tím, že plán petiletky se daleko snáze na
hodí, naskizne, než provádí, uskutecnuje.

Pravým protikladem jest rozhlas v Americe. Nezná omeze
ní, prijímá jakoukoliv tendenci, kterou prevádí na dolary. Vy
sílej si kdo chceš co chceš, to jest, nebo aspon byla do ne
dávna zásada amerického rozhlasu. Je možno v rozhlase

chválit ovesné vlocky té a ,té firmy, mýdlo a holící prístro'je
jiné firmy. Jest možno doporuciti to nebo ono náboženstvÍ.
Jest možnO' primlouvati 'se v ro,zhlase, aby byl zvolen presi
dentem P. X. nebo ;p. Y .. AJmerické noviny postavily do po

predí repor~áž. Tak i amerioký rozhlas. Má-li americký roz
hlas svá omezení, pak se netýkají merita, obsahu programu,

ale jsou to omezení, které chtejí prosekati cesty a cesticky
v zápiave velkých a malých vysílacích stanic.

Kontinentální rozh'1as staví radio pod dozor, kontrolu. Ne
kde více, nekde méne. Anglie dovedla záhy organisovati regio
nální službu ro,zhlasovou. Programove jest anglický rozhlas
dosti konservativní; dovede vynaiézati více technicky a or

ganisacne, než aby hledal novoty v programu samém. Na pr.
naše republika mela dríve bezprostrední reportáž ze spor

tovních hrišt, než sportovní Anglie. Jiný príklad: nedávný
prenos reci anglického krále nebyl po stránce technické a or
ganisacní tak bezvadný, jako kdyby se ara-ngement ujala ne
která z stredoevropských spolecností. Snad jako onrluva tu
vznikla historie o udatném anglickém radiomechanikovi, který

pri prerušení kabelu nahradil spoj vlastním telem.

Dobrý jest rozhlas v Nemecku. Dovedl organisovati dobrou
sít po celém Nemecku - na pr. silný vysí'lac v Porýní - or
ganisoval si dobre spolupráci mezi jednotlivými stanicemi,
organisoval si službu zpravodajskou. Programove jest ríšsko
nemecký rozhlas velmi pilný. Zkouší, experimentuje, hledá;
muže se oprít o cenné rady ríšskonemeckého tisku, které
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otázce rozhlasu venují velký zalem. Všude v ríšskonemeckém

rozhlase jest videt ona solidnost, smysl pro plánovitý postup,
smysl pro organisaci. Jest však ,pravdou, že tyto 's'ložky ne

vystací tam, kde Jde o otázky ciste umelecké. Velmi dobrý
pomer k rozhlasu má ríšskonemecká pošta; v tom Nemecku,
které ,pred válkou bylo známo jako stát byrOkratický, úred
nický, úzkoprsý, našla si pošta k rozhlasu postoj velmi libe
rá'lní; nejen že není proti ruznými experimentum, ale sama
prichází se svojí iniciativou. Snad je to i otáZJka osob (Bredon).

U nás v rozhlase mužeme vysledovati všechny dobré i špat
né stránky naší národní povahy. U srovnání s cizími rozhlasy
snese náš wzh'las plne srovnání, ba - v celé rade prípadu 
programove prišel s novými a novými podnety. I v spolupráci
stredoevropských rozhlasu máme své dobré místo. Jinak jest
tomu po- stránce organisace rozh'lasové služby a síte. Tempo
výstavby nových stanic jest velmi pomalé. - Nejrušiveji pu
sobilo v našem rozhlase zasahování vlivu politických. Sám
parlament velmi pochybil, když v pocátcích rozhlasu dal svoje

placet k tvrdé, ,byrokratické úprave koncesi 'na radio, která
casem - via fakti - musila býti zmírnena. úrady dívaly se
na radio s krajní neduverou; politické strany a ruzné zájmové
skupiny ješte nevedely, oc jde, a již se 'Pripravovaly na to,
že položí na náš rozhlas svoji ruku. A na druhé strane nej

,vrve byli jsme svedky grUnderství radiotováren, pak zase
svedky tohO', jak - i vlivy politickými - se pripravovala
puda pro invasi cizího radioprumyslu. Ciníme všeobecne od
povedným za vše v rozhlase R.a d i o j o u r n a I; ale není to

tak· jednoduché; v našem rozhlase se protíná príliš zájmll,
politických, hospodárských, financních, kulturních, že v celku
milžeme ríci, že na tyto nesnáze programove pracuje náš roz
hlas 'dobre. A prispeti k zlepšení jeho programu' by v ,prvé

rade znamenalo, pracovati k tomu, aby náš rozhlas byl vy
manen z podrucí všech vlivu, které k rozhlasu nemají pomer
prímý a dobrý. I u nás - ba, zejména u nás - se projevuje
v povaze rozhiasu karakter národní. V. G.

Umení být blbeckem.

»K tomu, aby byl clovek blbeckem, je nutna bud zvláštní
milost boží, anebo umení. Tak doslovne se to nalézá napsáno
ve stejnojmenném clánku 2. císla II. rocníku znovuvzkríšeného

casopisu "Vlajka«, listu nejradikálnejší studentské pravice, jenž
je tišten v Tempu (podnik p. Stríbrného), což povídá snad
dosti.

Opravdu, vudcové nejintegrálnejší pravice predpokládají
hodne milosti boží v našem studentstvu, když se odváží vydá
vati takovýto casopis, proti nemuž »Fronta« a »Národní Stu
dent« jsou zrejme listy levé. Nejhorší urážky presidenta (za

bavené), socialistu, ministra Beneše, Sokolstva, jemuž vytýkají
nedostatek nacionalismu, a o nemž pro úcast na pruvodu 7.
brezna Víší doslovne: »... komu a kam to tedy vlastne lezli

- ci pochodovali Sokolové?« (proložene), se radí vedle útoku,
ó nastojte a divte se, proti národne-demokratickému student
stvu, jemuž vytýkají necinnost a nízkou úroven. Tedy roztržka
národních demokratu a Iigistu dokumentuje se již i ve stu
dentstvu. Ta tam je radost páne Kramárova orgánu z jednot
ného národního studentstva. Všechno protisocialistické a proti

masarykovské štvaní melo ve studentstvu jediný výsledek 
že se vytvorila nová frakce, pod aegidou Stríbrného, Perglera
a Gajdy, jíž i národní demokracie je málo pravá.

Nezaráží nikterak clánky p. dr. Chlubny, hrdiny »Všehrdu«,

jenž ješte v listopadu trunil na ramenou nár. dem. studentu,
kterí mu dues nemohou prijíti na jméno. Clánky ty jsou bohaté

na cizí slova, na slovo generace (20X na jedné stránce), ale
naprosto nic nepoví-dají.

Zaráží však naprosto ostre 'zamítavé stanovisko "Vlajky«
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*) Winston ChurchiIl: The World Crisis. London, Thornton
Butterworth 1923.

tak otázka rozdelení záloh na fronte pri nezbytném ješte
uhýbání" a místním podléhání neprátelskému tlaku musila
býti výhradne vecí strategické úvahy generalisimovy.
Je prirozeno, že Fr a n c i e s e bál a o Par í ž a ztrá
cela nervy, když poslední zoufalé údery Nemcu dopadaly
tak blízko. Ale jedine vrchní velitel spojencu mohl vedeti,
kde leží strategicky nejcennejší objekty a kde tedy nutno
býti predevším pohotove. A opravdu, žel e z nic n í
u z e I A m i e n s, hlavní svorka obou armád, anglické a
francouzské, s kanálovými prístavy v pozadí, mel vojen
sky nepomerne vetší cenu než Paríž, která ostatne ne
byla Fochem zanedbána. Odmítal otázku cemu dává
prednost, zda udržení spojení obou krídel spojeneckých
armád, ci obrane hlavního mesta a tvrdil vždy: "Držím
obojí«. Ostatne když cteme vylícení spojenecké akce
pod jednotným vrchním velitelstvím u Anglicana Chur
chila, *) dovíme se zase, že maršál tlaig musil se težce
domáhati posil s francouzské strany po nemeckém pru
lomu z konce brezna 1918 a. zápasiti bez prestání, aby di
vise nebyly z jeho ílseku prekládány na frontu francouz
skou. Každý cítí své.

Clemenceau držel puls Francie, kter"ý bil nejhorecneji
práve v tom o s u d n é m' r o c e 1918, kdy u nás
jsme již cítili nezadržitelné jaro národu
a byli úplne jisti shroucením císarských mocí. V dobe
našich májových divadelních slavností, manifestu spiso
vatelu a hlasitého volání po samostatném ceskosloven
ském státu, na západe se chveli o všechno a byli blízci
toho, vyhnati Lloyda George, Foche i Clemenceaua a roz
poutati zmatek a demoralisaci, ve které by se byla udu
sila naše klícící svoboda. Je to jedno z nejdramatictejších
a práve pro ceskoslovenského ctenáre nejdojemnejších
míst, kde bývalý ministerský predseda lící, jak musil 4.
cervna 1918 po strašlivé porážce na Chemin des Dames
v pobourené snemovne svésti hotovou bitvu na záchra
nu vrchního velitelství.

Fo c hrnu z a to ne byl v d e c e n. Nevedel proc.
Byl si naopak vedom, že vidí a jedná správne. Nemci
mohou získati pudy ve smeru na Paríž, ale tudy nepro
razí. - A výsledek dal mu za pravdu. Všichni odborní
kritikové 'shodují se dnes v tom, že jeho strategie byla
znamenitá, treba krutá jak pro linii, tak pro zázemí. Ne
chal neprítele se vysíliti o pružný, ale vytrvalý odpor
jen sporive podporovaných bitevních divisí a zatím na
hromadil vetší strategické zálohy a získal casu k vybu
dování celých amerických armád, takže když prešel
v polovici roku k protiútoku nepopustil již a bil stále
a všude, témer na všech úsecích zároven, neposky
tuje oddechu ani svým, ani druhé strane. Vedel, že tohle
tempo deprimovaný neprítel již nevydrží. A nevydržel.
Ludendorff odhodil mec, ani ne tak proto, že by byl
utrpel nejakou smrtelnou ránu, nýbrž proto, že mu Foch
ukázal, za jak nerovných podmínek by musil nadále bo
jovati.

Prišel 8. listopad, kdy generalisimus mohl ve svém
hlavním stanu (vagone na nádraží rethondském v lese
u Compiegne) prijmouti' nemecké poselstvo. Bugnet uvá
dí jeho slova: »Byl to nejštastnejší den mého života. tlle,
zde nemecké císarství ... Byl jsem pyšný, ujištuji vás.«
Nemci chteli vyjednávati. Erzberger cetl jakési memo
randum na podklade Wilsonových ctrnácti bodu. Maršál
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AKITILo

Souboj dvou velkjrch.
lemenceau znal Foche dávno, sledoval jeho dílo od
pocátku, uprímne jej obdivoval a nakonec prosadil

m velitelem spojeneckých armád a francouzským
em ale n e d o v e d I u s t o u pit i pri nem d o

a d í ve ve den í v á I k y, mel své vlastní pred
o tom- a své velké starosti, což jiste nebylo do
e nebyl to nedostatek duvery v nejvyššího veli
erým hrešil. Byla to spíše nezadržitelná aktivita,

jej hnala do cizí oblasti: Když napríklad chtel Fo
»Jloroucet,aby poroucel«, to jest predpisovat mu
y jeho styku s veliteli spojeneckých armád, for
mu podrízenými, nebudeme s ním souhlasiti, ac
to napjetíkritické situace po strašných porážkách
1918, kdy arm á d y f ran c o u z s k á i b r i t

ly b Jí z k é v y k r v á cen í, zatím co milion
miliony svežích, mladých Americanu zvolna se

o do samostatných armád, opatrených veške
mfortem a moderními vymoženostmi v bezpecí
tou. Clemenceauprávem sec h v e I o p o s I e d

uf n é s í Iy zem e, ale jedine Foch mohl vedeti,
chtíti od Americanu a kdy to muže chtíti. Práve

vuci ústr. Svazu Cs\. Studentstva. Svaz tento byl v dobe velmi
nedávné, za velikého hlaholu trub,' v "Národních Listech"

i "Poledním Liste« dobyt, a nyní k nemu zaujímají ti, kterí
ho spoludobývali, odmítavé stanovisko. Tedy je v malém, sub
specie studentských pomeru, videt úplná neschopnost pravico
vého, a zejména krajne pravého studentstva, k práci pro celek.

Je velice zajímavá i otázka opetného zrodu "Vlajky«. Nebyla
prece pocitována žádná potreba mezi studentstvem míti nový
casopis. Takovouto potrebu pocitoval však pan Stríbrný, jenž
na své ceste k moci potrebuje nejakou basi nadšených mladých
lidí. Prece je jasno, že ma]omešfáctí odpurci Hradu jsou snad
saturováni týdenními invektivami ve "fronte«; chudí studenti

pokud o »Vlajku« mají zájem, si ji prectou ve verejných cí
tárnách. Je též známý fakt, že spoléhat se na krytí režie ja
kéhokoli tisku kolportáží mezi studentstvem je naprosto vy
louceno, zejména je-Ii cena jednoho císla 2'- Kc. To vše nás
zajisté musí vésti k úvahám rázu pessimistického o "tech,
kteri jdou do boje za hrdý a silný stát.« Zatím tím, že dodávají
kalumnie tisku iredentistickému, a státu neprátelskému. - -

Vším tím, dostala se národní demokracie, jež vynakládá sta

tisíce na své studentsvo v málo závideníhodnou roli bohatce,
který strádal tak dlouho, až mu jeho vlastní obchodvedoucl
utekl s polovicí pokladny.

Pro nárcd má akce tato také jeden význam. Doposud bylo
rlci, že strana Stríbrného opírá se celkem o živly nepríliš

lIVedomelé, podléhající osobnímu štvaní a spokojujíCí Se na

lsto programu - "Poledním. listem«. Nyní vidíme, že i stu
4entstvo propujcuje se k zneužití strane, jež nemela ve svých
fadách mnoho na rádných a uznávaných vysokých školách

aduovaných lidí, o inteligenci vubec nemluvÍC.

Nyní vidíme, že nejméne ideová strana našich politických
jin, strana sloužící zájmum ciste osobním, nalezla pro sebe

obsledy i ve studentstvu.

Za jakou cenu asi? bal. ,
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nemá s nimi co jednat. Ptá se strucne, žádají-li o prímerí.
Nemohouce jinak, sklopí hlavy. 11. je prímerí podepsáno.
Maršál se zastavil na pochodu, ponevadž dosáhl Rýna:
"Nebijeme se, abychom se bili, nýbrž abychom dosáhli
výsledku. Je-li jich dosaženo, nemá nikJo práva bíti se
dále«. P o c hod n a Ber 1í n o d mít a 1, ale Rýn e m
byl p o sed 1ý. Rýn, to je bariéra. Rýn musíme míti. A
zde je duvod nejhlubšího rozporu. Zde se zas Foch stává
z instinktu demagogem a zacíná zasahovat laicky do
umení státníkova. RÝn je prirozenou hranicí francouzské
zeme. Stará Gallie ji mela. Ale od ranného stredoveku
tlací se pres ni germánské kmeny, a latinská civilisace
nestacila uchvátiti všechny tyto barbarské víteze. Dnes
žijí na levém, "francouzském«, brehu miliony nejlepších
Nemcu, kterí pres urcitou kulturní náležitost - i sympa
tie - k západu nikdy již Francouzi nebudou. Maršál Foch
nevyslovoval se prímo o privtelenÍ Porýnska a absorbo
váním techto germánských milionu si hlavu nelámal. Ve
del jen jedno, co stále opakoval: Francie potrebuje rýn
ského valu pro svou bezpecnost, jinak není možno ruciti
za vyloucení nemecké odv~ty a zabránit novému vpádu.
Mluví jako voják. Provedení není tu dále
j e h o vec í. On dovedl spojenecké armády až k cíli.
Jak jej zajistit na mape, to je vecí politiku: "Dal jsem
jim 11. listopadu do rukou nástroj, se kterým mohli udc
lat co chteli.« To bylo pravda. Nemecko, poražený neprí
tel, nemohlo nicemu odporovati. Ale byl tu odpor jiný:
spoluvítezných prátel.

Anglie ani Amerika nemohly dáti souhlas k oddelení
Porýnska od ríše, ponevadž by to bylo znamenalo válku
na kontinente v permanenci. Válku, ve které by jejich
verejné mínení již nestálo na strane Francie - a potom
by zas mely co ciniti s imperialismem nemeckým. Opa
kovala by se situace z roku 1914. Perspektiva vecného
návratu hruz byla by musila odstrašiti i takového otu
žilce, jako byl "starý tygr«, kdyby byl sám v rýnskou
frontu veril. Ale v tom se nám odhaluje práve rozhodný
protiklad mezi nacionalismem Clemenceauovým a Fo
chovým, ale nejen Fochovým. nýbrž všech jenom-nacio
nalistu, nacionalistu z toho duvodu, že jejich obzor je tak
ci onak omezen. Fochuv obzor byl omezen proto, že byl
vojákem a nic než vojákem, jak mu príslušelo. Mnozí
jiní. i 'politikové z povolání, a Clemenceau má na mysli
zvlášte jednoho z nich, který tenkrát zaujímal nejvyšší
místo v repl1blice - mají obzor omezený proto, že ne
dovedou nebo nechteJí videt než sviti vlastní bezpro
strední zájem, jehož advokáty se cinÍ. Francouzský de
legát na mírové konferenci není nacionalistu toho tYDU.
VÍ sice, že prospech jednoho musí být škodou druhého,
vyrostl v tvrdé škole života a nejvetší cást svého po
hrdání reservuje práve hlasatelum všelidské lásky a po
kojné Spolecnosti národu. Neverí v rajský stav, kde be
ránek usedne vedle lva, a vule nehudou již na sebe
tvrde narážeti. Ale to neznamená, že by bylo možno za
kládati svuj prospech na težké krivde. Vždyt zažil prá
ve, jak všechny národy sveta se sebehly, když malá
Belgie, verná své cti, byla hanebne brutalisována v zá
jmu silnejšího, ac si tím tento silnejŠÍ zajistil znamenité
vyhlídky úspechu (materiálne, technicky). prišel o ne a
zacal si už tím plésti bic své porážky. F ran c i e n e..
z vít e z i 1a v I a s t n Í fy s i c k o u s i I o u, a n i p o u
h o u voj e n s k o u a I i a n cíl s R u s k e m. Z vít e
z i I a, p o n e vad ž d o v e d I a u cin i t i s vou vec
v e ci cel é h o s vet a, s poj i t i s v é vít e z s tví
s vít e z s tví m vše c h pot I a c e n Ý c h n á rod U.

230

Válka byla obranou proti nejvetšímu pokusu o založení
panství jednoho nad ostatními a vyrostla v mohutné a
úspešné úsilí o nápravu všech historických krivd a na
hražení násilí právem vubec. Tak se stalo, Ú práve v do
be, kdy ohromná vojenská ríše ruská se shroutila a od
padnutí její materiální pomoci umožnilo nepríteli zdvih
nouti se ješte jednou k poslednímu a nejstrašnejšímu kolu
zápasu, bylo vítezství zajišteno osvobozenským hnutím
všech velkých i malých národu. A jestli se válka vedla
pod hesly sebeurcení a spravedlnosti, jestli jedine za .
techto podmínek Francie dostala rozhodující pomoc de
mokratických národu starého i nového sveta, nebylo
možno po vítezství všechno to odhoditi jako zbytecnou
veteš a "anexí Porýnska ospravedlniti dodatecne i ne
kdejší anexi Alsasko-Lotrinska«.

Francouzská stráž na Rýne se proste nedala uskutec
niti, a zde zas Clemenceau má proti Fochovi na své stra
ne svedectVÍ faktu. O získání techto kraju a jejich "proti
prušáckého« obyvatelstva staly se pokusy, poslední, nej
významnejší za Poincaréovy rúrské kampane v roce
1923. Ale výsledek byl žalostný. Subvencované "hnutí«
separatistické zahy!!ulo v krvi a plamenech, zanechavši
jen tím vetší nenávist k francouzskému "militarismu,;.

Clemenceau považoval sen o Rýne predem za ab
surdní, nemínil však proto francouzskou bezpecnost po
nechati náhode a nemecké odvete, kterou považuje za
tak prirozenou, jako že sám žil celou svou dobu myšlen
kou odvety za hroznÝ rok 1870. Ale muže-li neco Nemce
zadržet, nebude to kamenný val na RÝne, nýbrž táž jed
nota svobodných národu, která je srazila v této válce.
Sjednocené síle Francie, Anglie a Ameriky nemuže se ni
kdo postaviti. Proto prijal ochotne nabídku L10yda Geor
ge a presidenta Wilsona na sjednání tríclenné obranné
smlouvy proti "nevyprovokovanému útoku Nemecka«
výmenou za trvalé obsazení Porýnska. Myšlenka takové
ochrany jako jedine možné a úcinné byla dobrá, ale
v jednom Clemenceau nesporne chyboval: pod cen o
val n e d u ver u A m e r i k y k Ev rop e a hluboké
zakorenení monroeovské tradice její zahranicní politiky,
representované senátem. Spolecný boj a vítezství ovšem
vytvorily mimorádnou situaci, a není pochyby, že kdy
by se byla rychleji a obratneji vy težila poválecná ná
lada, nežli to dovedl suchý a osamocený Wilson, byl by
pakt, který propadl toliko rozdílem šesti hlasu, mohl býti
odhlasován, ale reakce by se pak byla dostavila Hm
prudšÍ. A m e r i c a n i n e m o h o u 1 ý t i nás i I í m
n e bon e j a kým c h y t rým k o u s k e m pri p o u
tán i k E v rop e, to jest k Francii. Clemenceau si to
sám uvedomuje, když polemisuje s kritikou Poincaré
ovou, ale byla-li by metoda tohoto "advokáta« bývala
neštastná, platilo to vlastne i o defensivním paktu sa
mém. Aspon Clemenceau byl odsouzen státi se jeho tra
gickým hrdinou. On padl, myšlenka zustala. Ne ihned,
ale pozdeji chopí se jí jiné ruce, a treba "otec vítezstvÍ«
nechce se k ní ve zmenené forme již znát, oživuje prece
v Locarnu, Kellogove paktu a trpelive sledována od kon
ference v Cannes až po nynejŠÍ londÝn~kou. Výsledky
zrají ovšem pomalu.

Francie nepohnala jej sice pred NejVYŠŠÍsoud, jehož
se Foch prímo dovolával pro všechny "kdo vyhráli vál
ku a prohráli mÍr«, ale odmítla prec demonstrativne jeho
kandidaturu na presidentství republiky v roce 1920. 
Pak tento 78letý muž, který ješte nežádal odpocinku a
naprosto jej nepotreboval, který až do toho dne, kdy byl
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v nejvyšší tísni zeme povolán k moci, psával denne svuj
úvodník a potom zas trhal svým pracovním tempem ci
vilní i vojenské funkcionáre svého okolí, odchází jako
m ode r n í B o e t i u s k pt"1dea filosofii. Ve své rodné
Vendée, v domku, propujceném verným prítelem, za
hradnicí, cte a hledí na oceán, který se stále lpení a vec
ne zustává týž. Zabývá se velikými vecmi lidskými <.l

prírodními.Politika se všemi zápasy dne i historickými
nárazy národu jeví se mu jen jedním projevem mnoho
tvárného života, podrobeného jediné zákonitosti. Sleduie
krok za krokem až do poslední chvíle rozvoj poválec
ných událostí a parlamentní episody ve Francii - cte
lIIe u neho nyní i narážky na Mac Donaldovu cestu do

eriky. kritiku haagských úmluv a výpad na clánek
oincaréuvv revui Foreign Affaires z cervence 1929 

zarazuje je všechny pod z o r n Ý mú h lem v e c-
os t i, se kterou se stýká studiem zašlÝch kultur vý
odníchi klasických a moderní theoretické fysiky. Shle
vá. že tíž lidé, kterí mu vytýkali zkažení Fochova ví
zství a nedostatecnost mírové smlouvy, nyní tuto mí
vou smlouvustále jen seslabují a ustupují nred Nemci,
hž chut a odvaha tak jen rostou. Tato kritika - která
byla zustala nenansána. kdyby pameti generalisi
vy nebyly rozvázaly ústa, která se po deset let ote
ala již jen k hovoru s cizinci na obranu vlasti (pro-
gacní cesta po Americe v roce 1922 a dopis Coolidge

roku 1925, - je zrejme CI e m e n c e a u o vou
dve t o u, psanou nesnorne cum ira et sfudio, ale bylo

vubec omylem chtíti v nem hledat nejaké povždy
tné politickéformule, nejaké urcité a definitivní pro
my. nebo dokonce prirazovat jej k nejaké strane,
eiakémutáboru podle obvyklé orientace: pravo, levo,

. Byl v ž d y c kyj e n s e b o u s a mým, strany
mu jen prostredky, neznal jiných programu nežli

hoc. Politika je veda: poznat, ceho je treba a umení:
at to. Delají-li dva v ruzný cas totéž, není to totéž.
ná. že Nemci mají dobrou vuli smíriti se s námi a
žádná cena nebude dosti vysoká, ale není patr
známek toho, a pak každý ústupek ve veci rena-

• každá slabost v otázce zbrojení a odzbrojení je
. Možná,že svet, zejména anglosaský, prijde nám
é zkouvcezas na pomoc, jako v letech 1914-1918,
je treba pestovat tyto styky, ale nemáme žádných
• a pak celá ženevská politika je pQuhé žvanení a
ecné tlspávání.

ozhodnenespí, je nabit vulí a touží i nyní ješte
I. to jest po práci, presvedcen uprímne, jako byl

že by to delal za každých okolností lépe - at již
bylo Porurí nebo Locarno. Má právo tak souditi,
dž to dokázal v létech 1917-19, když byl jakoiu s povolántýmž presidentem, jehož jako všech

vedné osobnosti ve svém liste denne pro likna
eschopnostnapadal. Je veliký v borení i tvorení,

1 lásce, v živote i smrti. Prepadla jej v stoje,
mu doslovne péro z ruky, jeho boj s mrtvým

m neni dobojován, jeho závet je sotva dopsána.
Bemstein o nem rekl: »Život Georga Clemen
je nejkrásnejší umelecké dílo naší doby. Kde je
kde je tragedie, která by predcila pathos osudu
soucasníka?«

J. Ed. $rom (Moskva):

Židé V sovetskéln Rusku.
III.

Tím jsme se ocitli u otázky antisemitismu v sovet
ském Rusku.

Ano, antisemitismus v SSSR existu je pres to, že
dosavadních dvanáct let revoluce bylo venováno dosti
intensivnímu boji s tímto neblah.ým zjevem. Prícin
vzniku a udržování antisemitismu je nekolik. V první
rade hraje roli jakási setrvacnost antisemitských nálad
ješte z dob predrevolucních. Antisemitismus byl za ca
rismu necím, co se v dobré spolecnosti »prav)'ch rus
kých lidí« rozumelo samo sebou, antisemitskÝm byl
vlastne cel)' carský režim, když tvoril výjimecné zákony
zrovna pro príslušníky národa židovského. Precetné ži
dovské pogromy, z nichž mnohé si získaly pochybnou
historickou slávu, byly pres svoji sverepost pouze jed
ním z cetných projevu predrevolucního antisemitismn:
k nim bylo by nutno pripojiti antižidovsk.é rituální pro
cesy trebas typu Bejlisova, nenávist širokých kruhll
vzdelanejšího i nevzdelaného ruského obyvatelstva do
cela otevrene projevovanou na verejnost, nucení Židu
k úplatkum za každou nepatrnou vec a provokativni
tresty za vyvolaný prestupek, zkrátka všechny ty zjevy,
které tak plast~cky lící ve svém díle" Dni ({známý rusk~'.
monarchista a nacionalista, Šulgin, jeden z tech, kdclž
v Židech a pouze v Židech videli záhubu pravoslavného
a nacionálního Ruska.

Z tohoto ducha zloby, casto až neprícetné a v kaž
dém prípade nekritické, zbylo v ruské a dnes vlastne
sovetské verejnosti velm~ mnoho. Nejvíce ovšem ve
vrstvách deklasovanÝch a revolucí materiálne rozvrá
cených. Zde hledán; byla prícina všeho zla nikoliv
v historické vine vládnoucích kruhú predrevolucních,
nýbrž tam, kam bylo nejblíže, v nové revolucní a bol
ševické vláde, v jejíchž prvních radách na pocátku a
pri provedení revoluce stálo mnoho židovských jmen
a pseudonymu. Ani pozdejší zmeny a dnes vlastne úpl
ný odchod židovských príslušníku z této vedoucí sme ..
tánky neprivodily zmenu v nazírání. U techto tak zva
ných »bývalých lidí « Židé jsou a zustanou prícinou
všeho neštestí, s touto myšlenkou a nenávistí k Židum
oni již i umrou a ješte se hudou snažiti ji prinésti na
své nejbližší pOzllstalé, naockovati ji svému okolí.

Ale zloba proti Žiclt"lOlnachází 1)lldy i v jin)'ch vrst
vách. Na venkove zibtalo resicluum drívejšího anti
semitismu dosti znacné a do dnešk:t je posilováno pri
všech príležitostech zejména nekterými kruhy pravo
slavného duchovenstva, rovnež vlastne revolucí dekla
sovaného a zbaveného práv i výsad. Okolnost, že v do
be státního nákupu obilí do vesnic pricházejí agenti
nákupních organisací státních a družstevních, mezi ni
miž je pomerne vysoké procento Židu, Pllsobí znacne
na Vzrtlst antisemitismu venkovského, hlavne ovšem
proto, že vesnice a zejména její bohatší vrstva nerada
vidí u sebe representanty nákupních orgánu vubec a
jsou-li mezi nimi Židé, tedy tím méne. Ovšem projevy
tohoto venkovského antisemitismu jsou dosud pouze
ti.ché, takže z precetných násilností, které se nyní tak
rka denne ·odehráva jí v sovetské vesnici, prevážná vet
šina padá na úcet výsledku boje mezi bohatší cástí ves
nice a státní správou, nikoliv na konto antisemitismu
chápajícího se zbraní. Ani zakládání a favorisování ze
medelských židovských osad nevedlo dosud k otevre-
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nému antisemitismu, ac první Židy-zemedelce vítalo
usedlé sousední obyvate1stvo s velkou neduverou.

Situace není v porádku ani ve mestech a prumyslo
vých strediscích. I u delnického obyvatelstva nalezne se
ješte mnoho zb)'tku antisemitských nálad drívejška
i mnoho príznaku antisemitismu puvodu nového.
V prumyslových oblastech na západní periferii SSSR,
kde remeslné obyvatelstvo židovské a bývalí podomní
i drobní obchodníci židovští jsou nuceni precházeti na
práci delnickou v továrnách, setkáváme se velmi ca
sto s projevy nenávisti staršího delnictva vuci temto
novým kádrum sovetského delnictva. Mnoho zde pu
sobí pocit konkurence, mnoho také zacátecní nedoved
nost a manuelní neobratnost nových ži,dovských delní
ku a delnic. Teprve nedávno byla sovetská verejnost
svedkem prípadu opravdu zvírecí nenávisti vuci vše
mu židovskému v jedné továrne v Belorusi, kde nad
mladou židovskou delnicí jménem Baršaj, vysmívala se
nejošklivejším a nejpodlejším zpusobem celá nežidov
ská 'cást továrny v cele s dílovedoucími. Prípad roz
víril verejné mínení a vyvolal na svetlo takovou radu
podobných prípadll nenávisti, že sovetský tisk dtouhou
dobu se jimi musil zabývati a ukazovati tak, jak ne
návist proti Židllm je v SSSR dosud hluboko zakore
nena a že všechny zákroky, vysvetlování a poucování
jen velmi málo na ní zmenily.

Prirozene, že ve velkých mestech je situace pd
dobná. Napríklad v Moskve, kde místní obyvatelstvo
predrevolucní nepamatu je takrka Ži,du a je nyní nucen')
videti je všude. v bytech kolem sebe, v úradech, ob
chodech, v divadlech. školách atd., kdy každý trináctý
clovek v Moskve je Žid, je ješte antisemitismu spousta.
Projevy jeho nalezneme na každém kroku, na ulicích,'
námestích, v tramvayích, v divadle Satiry, ba sem tam
iiV projevech tiskových. Všechno to nese s sebou z vetší
cásti konkurencní boj, nebot místní obyvatelstvo je
v nem méne prubojné a tudíž slabší, ztrácí postupne
své posice, ztrácí lepší byty, ínemá možnosti udržeti
dosavadní životní míru, ponevadž zde bezohledný ži
dovský nepman i židovský státní zamestnanec stojí da
leko výše, ztrácí možnost intensivního kulturního ži
vota i vetšiny tech drobných pohodlí, která ciní život
príjemnejším a snesitelnejším. Nechápe pri tom a ne
chce si uvedomiti, že je to dllsledek z vetší cásti vlast
ní nedokonalosti, vidí jen ty ztráty, kterým je den po
dni vystavováno a vrhá tedy svou nenávist tam, kde
se domnívá videti prícinu všech svých porážek, místo
aby se vrhlo do boje stejne vášnive, jako se do neho
dali Židé, když do Moskvy pocali se stehovati ze všech
koncu SSSR. Nebot je nepopírMelno, že pocátky Židlt
v hlavním meste státu pro velkou vetšinu z nich nebyly
ružové a že nynejšího svého postavení, které jen v pO
meru k všeobecné sovetské bíde lze nazvati dostatec
ným, domohli se po rade strádání, ústrku a priznejme
si, že i intensivní práce i. jisté oportunistické politické
dálnovidnosti.

Ovšem vláda a oficiální kruhy sovetské i komunisti
cké jakýkoliv projev antisemitismu potírají. Tím není
recena, že by na príklad i mezi komunisty antisemi
tismu nebylo. Pri. obcasných ocistách strany od prvkll
prohnil)'ch, nehodných a rozkladných na jdeme casto
mezi vyloucenými pomerne veliká císla tech, kdož ze
strany musili odejíti pro dokázaný antisemitismus a
judofobství. Pri nynejší generální ociste strany, která
se provádí již od kvetna 1929 a skoncena bude nekdy
v }léte 1930, jiste bude procento vyloucených z duvodu
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antisemitismu velmi znacne. Musíme povážiti, že boj
proti trockistické oposici, jenž trval témer tri leta, nesl
ve svém nejzurivejším stadiu velmi mnoho známek po
litického antisemitismu. Je jisto, že v komunistické
strane; je dnes znacné procento silných antisemitských
prvku, které ovšem na verejnost nevystupují, ale v den
ní své praxi prec jen se projevují dllsledky mnohých
svých kroku. Ovšem verejne vždy a všude strana ko
munistická velmi hlasite se vyslovuje proti antisemi
tismu, kárá jej krute a bezohledne, jako jeden z hlav
ních smrltelných hríchu pravoverného komunisty.

K udržování a obcas i ke vzrustu antisemitské nála
dy prispívají ovšem i Židé sami. Kde se cítí silni, tam
projevují svou moc bezohledne a meli by býti práve
zde káráni co nejprísneji, jelikož jsou vlastne nejhorší
mi antisemity sami. Kde jsou slabší, tam drží se hezky
v koutku a cekají, až nejaký neopatrný projev anti
semitismu dá jim do ruky zbran a dovolí jim pokrik.
Sovetský tisk je tomuto pokriku nevinne prišlápnutého
Žida velmi prístupen, tak prístupen, že dovede událost
trebas i nepatrnou vylíciti, jako typický prípad, který
není osamocen, nýbrž prý ukazuje na náladu širokých
vrstev. Zacne pak boj, vyšetrování, exemplární potre
stání, nový hluk a ohlas okolo vyštouraného prípadu
a verejnost, která ani zdaleka nebyla tak nasáklá anti
semitismem, jak se jí snaží namluviti mnohdy práve
jen tisk, vyvolá si své staré zbytky nenávisti, rozjitrí
se celým hlukem místo aby se uklidnila. Židé sovetští
mimo to jsou velmi nedutkliví, snaží se a dovedou vy
užitkovati svých spojení s rozhodujícími kruhy a kaž
dý projev nepatrného, rekli bychom domácího nesváru,
jichž bývá mezi príslušníky jednoho národa na sta,
ihned vylící jako projev uvedomele protižidovský, an
tisemitský. Šlápne-li Rus Rusovi, Ukrajinci, Tatarovi,
Gruzínovi, Turkménovi atd. na kurí oko, tu poškozen)'
neomalenému Rusovi proste vyspílá, aniž by spor nesl
za dvere téže místnosti, kde se vec prihodila. Šlápne-li
však Rus na kurí oko Židovi, tu strhne se pckrik nejen
v pokoji, kde se to stalo, nýbrž v celém dome, ba pre
nese se i na ulÍJcia cin se vylící jako soustavný, úmysl
ný a vedomý antisemitismus. V tom smyslu židovská
verejnost ješte c110'uhohude se musiti uciti jistému roz
lišování a zbaviti se ve svém hori jakési. manie velikáš
ství, to jest domnení, že se jí ubližuje jedine pro její
židovství, a prijíti k názoru, že príkorí, jež ji v denním
živote obcas stihnou, jsou jen prostými projevy bud
špatné nálady nebo obvyklého boje o existenci. Tako
vou nedutklivostí nicím neodllvodnenou by se Židé an
tisemitismu nikdy nezbavili, ponevadž by jej umele vy
volával'i a oživovali. Sovetské národy a zejména národ
ruský, když se zbaví predsudku drívejška a když ne
jsou nejak rafinovane dráždeni, v podstate svém an
tisemitskými. nejsou, stejne jako nejsou antigermán
skými nebo antirománskými.

Velmi intensivne ilustroval vnitrní situaci. sovetského
židovství a jeho pomer k antisemitismu známý so
vetský publicista Michajl Koleov, sám Žid, na jednom
diskusním veceru o antisemitismu, který byl usporádán
židovskými organisacemi a pod patronancí nejvyšších
kruhu sovetských v prosinci roku 1926 v sále moskev
ské konservatore. Koleov ujal se slova po profesorovi
Reisnerovi, jenž lícil historickou roli židovstva jako
jediný retez vynikajících cinu: Koleov pravil na to asi
toto: »Z vývodu profesora Reisnera je patrno, že Židé
byli vždy nejvetší revollucíonáfi, že meli konstituci
smluvenu se' samým pánem bohem, že první založilí
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Internacionálu, že zkrátka byli všude a dovedli všech
no. O antisemitismu však nerekl profesor ani slava, ac
práve ten je thematem naší diskuse. Zdá se, že nejvet
šími antisemity jsou práve Židé sami. Není vetší ha
štestí pro nejakéha židovskéha chefa úradu, než když
mu jeho hezká stenotypistka rekne: ,Podle vašeho jed
nání, vystupování a podoby, Salomane Mojsejevici, vy
nejste vllbec podoben na Žida.' - V tom tO' je. židé
se stydí za svou národnÚ'st a tím samým dokazují, že
zde cosi je, co jim brání, aby svuj puvod verejne pri
znávali, jím se honosili. Ciní-li ta však ,Prece, tedy
zase tak vyzýVavou formou, že to musí býti pro druhé
nesnesite1no. Pokrik pro malickÚ'st na celý svet, je
druhé zlb, které vyvolává a posiluje antisemitismus-.
Skrývání svého židovství, jakÚ'by poukazovalo na
špatné svedomí, nadmerné vynášení jeho je nacionál
ním pratzovstvím. Vším tím se pouze posilují kruhy,
které jsou Židllln neprátelské již jistým biologickým
nedostatkem své osÚ'bnosti, tím se casto z niceho vy
volává antisemitismus, jenž by se jinak vllbec nepro
jevoval, kdyby nevidel tuto na jedné strane zbabelost,
na druhé troufalost židovskou. A i jinak je treba zba
vovati židovství veškeré falše a príteže, která bije do
ocí jiným, mnohdy je uráží a vyvolává tak reakci, jež
by pri jiném zpusobu uplatnování židovství vubec ne
vznikla. Po nedávné reci Kalininove na sjezdu zeme
delskýchkolonistu židovských, nelze u nás o nejakém
antisemitismu jak0' organisovaném hnutí ani mluviti.
Vláda by jeho projevy zajisté v zárodku potlacila.
Leží tedy v rukou ŽidlI samých, bude-li neprátelství
proti nckterým z nich rusti nebo klesati.

Slova tatO' vystihují asi nejsprávneji situaci, ona
kakéneprímo ríkají, že nespokoj·enost se Židy v SSSR

zi ostatním obyvatelstvem skutecne jest. Podtrhu
e slovo nespokojenost, tedy nikoli;v antisemitismus.

erý predpokládá nejen neprátelství a nenávist, ný
ž i jistou organisovanost. V SSSR vskutku existuje

roud v obyvatelstvu, naprosto však neusmernený,
erý znamená jisté neprátelství proti oné císelné dis
oporci, jaká se behem revoluce vytvorila mezi oby
telstvem židovským a jiným, pokud jde o ovládání
rejného života v hlavních jehO' projevech. Toto ne
áte1stvíobcas nabývá na síle hlavne mezi ruskou
teliRencíúrednickou. Vede casto k potyckám uvnitr
ných institucí a zatežuje atmÚ'sferu pro oba tábory,
erencuje kategorii obyvatelstva. která by mela býti

olitá. V delnictvu a rolnidvu existuje tato ne
ojenost s prevahou židovského živlu sice rovnež,

však ponekud menší, ac obcasné projevy její jsou
tictejŠí.Vláda se proti tomu všemu staví, nikoliv
z nejaké judofilie, nýbrž v dlls1edku své úhrnné
nostní politiky a pak také proto, že židovská

Hgencebyla první, která na z::tcátku revoluce hned
~ Yla.ponevadž pouze v revoluci mÚ'hfa ztratiti své

y,

im Gorkij shledává; že vláda proti antisemi-
U bojuje nedostatecne a methodami nedosti vy
, i. Prícinou tohoto radikálního smÝšlení Go:r
byl nedávný anonymní dÚ'pis, který byl zaslán

vateli ve forme letáku »skupiny komunistu« a vy
Gorkého a komunisty k pogromu na Židy-komu
a pozdeji,i nekomunisty. Gorkij napsal k tomuto

su nekolik poznámek do sovetského tisku, pri
se hlavne pozastav0'val nad tím, jaké to vlastne

" býti kulturní prostredí, které ve trináctém roku
Uce rodí ješte lidi, naplnené až na pokraj 20010-

gickým antisemiti-smem a prišel k zaveru, že v celé
kulturní práci sovetské musí býti jakýsi velký nedo
statek, když lidé ukrývající se za jméno vedoucí a mo
nopolistické strany, dovedou dáti výraz tak silné pro
tlžidÚ'vskénenávisti.

Tím je docela jasne receno: Antisemitismus v SSSR
existuje, on dokonce má své období prílivu a to takrka
ve všech vrstvách. Je nyní tak silný, že se dokonce
volá pa Itepší organisaci a sesílení boje proti nemu.
Není ovšem usmernen nejakým jednotným programem
a vedením, avšak pres ,to pllsobí vláde znacné potíže,
nebÚ't porušuje její liberální národnostní politiku na
úseku velmi duležitém a brzdí tudíž novou rekon
strukci sovetského státu. Toto všechno jest velmi du
ležito pripomenouti práve nyní, nebot je jasno, že sto
jíme pred nov)rmi boji práve na této fronte .•*

Jedním z nejzajímavejších a také nejduležitejších
zjevu v živote sovetských Židu je jejich soustavný pre
chod k zemedelské práci. Zde jakoby se lámalo vše
obecné mínení, že Žid se k zemedelství nehodí, že pro
neho je jen a jen obchod a nic jinéha. Úspechy tohoto
pocínání v sovetském Rusku jsou znacné a bude-li po
kracováno stejne houževnate, jak bylo zacato, docká
se svetová verejnost po nekolika letech znacného pre
kvapení.

Prechod sovetských Židu k zemedelství a. pude zacal
ve vetších rozmerech teprve v roce 1922, kdy by~o vi
deti, že celé velké skupiny jejich jsou poli,tikau sovet
ské vlády deklasovány a nemají jiné nadeje na zakot
vení, než práve na Pllde, kterou revoluce poskytuje
zdarma tem, kdož vlastními silami ji obdelávají. Z po
cátku tentO' prechod byl neupraven, dál se živelne
v rámci príslušných osad, Prišel obcan-Žid do pozem
kavého komitétu, chtel také prídel pudy a dostal jej.
Dále se o neho nikdo nestaral, nikdo mU' více nepo
máhal. Teprve v roce 1924, kdy pocet deklasovaných
Židu ohromne vzrostl a vláda sovetská vytýcila si plán
rychlé industrialisace i státního a družstevního ovlád
nutí obchodu, bylo nutno postarati se O' zproletariso··
vané Židy nejakým dukladnejším zpusobem, jen aby
nepripadli na obtíž státu a nezvetšovali kádr savet
ských nepmanu, nezamestnaných, po prípade .~ drob
ných parasitu-spekulantu a tudíž i zlocincu.

Pusobením rady predních Židu z komunistické stra
ny, zejména Smidovice, Larina, Dimanštejna, Adamo
vice (BelÚ'rus), Bicenko (Ukrajina), Gotde, Lacise
a jiných utvÚ'ren byl pri. predsednictví CIK-u SSSR
29. srpna 1924 speciální Výbor pro usazení Židu pri
zemedelství (Kamitet po zemelnomu ustrojstvu trud
jašcichsja jevrejev), zkrácene Komzet. TentO' výbor
mel vésti a ríditi veškeru cinnost smerující k preve
dení Židl'1 na rolnickou práci, vyhledávati pra tuta ko
10nisaCÍi príhodné objekty plldní, soustredovati ty,
kdož k rolnické práci prestoupiti chtejí a pomáhati
jim v další jejich cinnosti tím, že bude dbáti nad pro
vádením smernic vlády, které v tétO' otázce postupne
budou vydávány. Tento Komzet vzal si od pocátku
svého vzniku za úkal prevésti k rolnické 'práci aspon.
100.000 židovských rodin behem desíti let. Tento plán
byl podrobne vypracován a predsednictvím CTK-u
schválen. Komzet pak rošíril svou cinnÚ'st i na ty Židy,
kterí budou precházeti k cinnosti prumyslÚ'vé.

Ovšem provedení tohota plánu nebylo lehkou vecí,
zejména když bylo jasno, že vláda krome morální
podpory, prídelu neobdelávané plldy a nepatrných
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K. J. Beneš:

Ií org'anisaci provinciálních museí.
Vvnikající pražský nemecký odborník v dejinách umení dr. J. Opitz uverejnil pred casem v Unsere tlei
mat, príloze úredního listu chomutovského, návrh na re
organisaci žateckého musea. Jeho návrh je tak zásadní
duležitosti a tak obecné platnosti, že si prímo vynucuje
pozornost i na ceské strane, nebot pri trošce dobré vule
a potrebného rozhledu mohl by posloužiti za základ re··
organisace vše c h provinciálních museí v našem státe,
která dríve nebo pozdeji se tak jako tak stane nezbyt
nou, o cemž nás muže také poucit príklad V sousedním
Nemecku.

Otázce provinciálních museí nevenuje se u nás stále
ješte dost systematické pozornosti, ac by bylo jiste
omylem podcenovati jejich význam nebo hodnotiti jej
jen se stanoviska obyvatele hlavního mesta, vybaveného
musei velkými a representativními; provinciální musea
nemají jen význam obecne výchovný, nýbrž jsou i du
ležitými prameny a zároven i stredisky badání vlasti
vedného. Co jim však dosud vadí, je nedostatek cíle
vedomé organisace, rešené ovšem nikoli z úzkého hle
diska místního, nýbrž s hlediska celku, s hlediska har
monické spolupráce a delby práce. Tedy: jasný sbera
telský program. Dosud jednotlivá musea sbírají více mé-

prostredku financních více tomuto hnutí dáti nemuže.
Proto byla vyvolána k ži,votu dobrovolná organisace
verejná, která si dala název Ozet, t. j. Spolecnost 'pro
usazování pracujících Židu pri zemedelství (Obšcestvo
po zemelnomu ustrojstvu trudjašcichsja jevrejev) a je
organisacÍ svépomocnou. Ozet behem nekolika málo
let své cinnosti stal se vlastním provádecím orgánem
židovské zemedelské kolonisace, kdežto Komzet má
na starosti potlze u vlády prosazovati 'to" co je k zdár
nému provedeni kolonisace zapotrebí. Soucinnost
s Komzetem je tedy prvním úkolem Ozetu. Mimo to
má Ozet pripravovati kontigenty kolonistu, pomá
halti jim právnicky, lékarsky, agronomicky a v otáz
kách osvetových, za tretí má burcovati verejné mínení
sovetského svazu i zahranicí, aby prispelo sympatiemi,
penezi i organisacnÍ energií, za ctvrté má vésti
bezprostrední cinnost kolonisacnÍ již na vybraných
kolonisacnÍch objektech, opatrovati novým zemedel
cum úver, zemedelské stroje, hospodárské objekty atd.
Podstatou svojí není Ozet organisací národnostní,
nýbrž internacionální, nebot k soucinnosti pripouští
každého, kdo se s dobrou vulí prihlásí. Be]1em neko
lika málo let svého trvání stal se Ozet obrovskou
svépomocnou organisací, která má ctvrt milionu clenu
a asi 600 oddelení po celém SSSR, pomocí jichž mo
bilisuje iniciativu i prostredky ši.rokých kruhu oby
vatelstva nejen uvnitr SSSR, nýbrž i v cizine. Ozet
má dnes aspon 20 procent clenu, kterí nejsou Židy,
mezi jeho cleny je rovnež asi 20 procent komunistú.
Prostredky své získává clenskými príspevky, dobro
volnými dary, výnosy dobrocinných podnikú, zejména
loterií, príspevky zahranicních analogických orgánu
a podobne.

ŽiVOT ·A INSTITUCE

ne bez plánu, proste všecko, co patrí Cinepatrí) do jejich
oblasti, nehledíce na historický nebo etnologický vý
znam, nýbrž spíše na nahodilou cenu hmotnou. Dusled
kem je nedostatek penez a preplnená skladište a pri
tom mnohdy duležité predmety, do musea patrící, se tam
nedostanou anebo úplne zapadnou ve spouste predmetu
netypických, neduležitých, nahodilých. Musea pak
ovšem nepodávají jasný, prehlednÝ a objektivní obraz
dejinný, nýbrž spíše bývají jen nechtenou ilustrací na
hodilosti sberu.

Dr. J. Opitz vedle dr. Obersdorffera v Mostu (tamní
museum již pracuje podle moderních zásad) po prvé
u nás podává ve své práci pravidla, jak se má sbírat, a
staví tak hlavní úkol museí na reálný, vedecký základ.
Ukazuje velmi správne, že nesmí rozhodovati hmotná
cena, nýbrž jedine historický a národopisný význam
predmetu pro okres. Casto predmet lacinÝ a proto zdán
live bezvýznamný je mnohem duležitejší než predmet,
jehož cenu zvyšuje pouze materiál, z nehož je zhotoven.
(N. pr. obycejná železná podkova z urcité doby muže
být se stanoviska vedeckého mnohem duležitejší, než
nejaký zlatý šperk.) Ani puvod, resp. místo nálezu není
rozhodující. Je chyba, omezuje-li se museum jen na veci,
pocházející z jeho okresu. Na príklad pro Žatec mohou
mít rozhodující význam i objekty puvodem treba z okre
su libereckého, pokud se vztahují k necemu, co má pro
Žatec význam speciální a typický, tak k chmelarství
systému chmelnic, chmelarským slavnostem a pod.

Zásadní požadavek je, aby sberatelský program byl
pevný, ale pri tóm zase dost elastický, aby dovoloval
specifikaci kteréhokoli svého bodu. TakovÝ podrobný
plán dr. Opitz práve ve své práci podává, sice jen pro
Žatec, ale jeho výhodou je, že se dá beze zmeny apli
kovati na kterékoli mesto jiné. Jeho plán je rozdelen na
dva oddíly. První týká se pouze mesta a je rozdelen ve
ctyri pododdíly (mesto a jeho vnejší znusob života,
obec. život hospodárský a život duchovní). druhý týká
se celého okresu a delí se na pod oddíly historický a ná
rodopisný. Každý z techto šesti pod oddílu delí se ješte
v další skupiny - tak na príklad pod oddíl pátý (obec)
má tyto skupiny: vývoj obrazu mesta (ikonografie). de
jiny mesta. národnostní. sociální a politické rozclenení
mesta, mestské zastupitelstvo a verejná správa, korpo
race, právo. policie, dopravnictví, penežnictví, vereiná
péce, zdravotnictví a sport, školství, vojsko a ozbrojené
sbory.

tllavnÍ myšlenka Opitzova je však v užití tohoto plá
nu, které podle neho m u s í log i c k y vy r u s t a t

z dejin dotycného okresu nebo aspon
m e sta. Aby to bylo možné, stanovil dr. Opltz jako vý
chodisko h i s t o r i c k ý I í s t k o v ý k a t a log. jehož
predpokladem ovšem je. aby existovaly ji;" hotové dc
jinv dotycného okresu nebo mesta. Tyto dejinv se roze
píší na. lístky. pri cemž každý lístek se opatrí heslem,
jímž je príslušnÝ bod programu. Na príklad:

DOPRA VNICTVt

r. 1880 vybudováno nádraží zásluhou inž. N.
r. 1900 nádraží prestaveno a rozšíreno z podnetu sta-

rosty XY. .

Jak zmíneny inženÝr, tak starosta dostanou krom toho
ješte svuj zvláštní lístek, na nemž pak souhrn záznamu
udává historickou duležitost jeho osoby a míru pozor
nosti, jíž by se jí melo dostati v museu. Nebo:
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UMJ:NI

Zpevácký spolek Dalibor.
(Následují konkretní data z jeho dejin.)

Rub každého lístku se rozdelí na dve poloviny. Do
rubriky vlevo zapisují se predmety, jež se vztahuií k do

cné historii a jež by bylo žádoucno mít v museu, do
rubriky vpravo se zapisuje, co ve skutecnosti lze dostat,
eventuelne kde a v cí majetku dotycný predmet je. Tre-
a ovšem se vmýšlet do psychologie divákovy, aby do
menty mely také potrebnou názornost.
Když je katalog hotov, seradí se (podle možnosti jeho
plikát)podle bodu programu, címž puvodní historický
talog se vlastne zmení v katalog vecný. Jednou z du
itÝchvýhod tohoto presKupení je, že se docela auto
ticky ukáže, jsou-li všecky body programu na lístcích
toupeny a v jakém pomeru. Chybí-li nekterý bod, na
lad »penežnictví«, nebo je-li zastoupen Jen slabe, je

zároven výzva, aby se v dotycném oboru místních
jin intensivnejibádalo.
Takovýto vecný katalog tvorí pak nejprirozenejší zá
d pro instalaci celého musea, jejíž zdar ovšem závisí
é na osobní zdatnosti vedoucí síly, na jejím vkusu a
yslu pro výber a pomernost. Zásadne dlužno dávat
dnost predmetum a oborum nejvýznamnejším, jež se

lují nejnápadneji, kdežto predmety, po prípade celé
ry, méne duležité pro místní historii slouží jen jako
Inea instalují se jen pro úplnost a v prísném výberu.

edevšímtreba si ovšem uvedomiti, že museum nikdy
nic ani ztrnulého ani definitivního, nýbrž plynulého
le se menícího podle stavu sberu, nebo! prirozene

kty již vystavené musí ustoupiti predmetum nove
aným, jakmilese ukáže, že tyto jsou typictejší, dule
ší a názornejší, než ony. Je také s výhodou obraz
obé kultury oddeliti od cásti historické mezerou asi
t. aby vývojové rozdíly byly nápadnejší a názo,.,r~

slim, že z toho, co jsem uvedl, jasne plynou vÝ
a závažnost Opitzova organisacního návrhu i du-

, proc jsem pokládal za potrebné nan upozorniti.
á provinciální musea, jež proti nemeckým maií
n tu výhodu, že mají organisaci administrativní

mohou znamenite zužitkovati Opitzovy iniciativy.
e. pokud jsem se doslechl, ministerstvo školství a
í osvcty venuje již veci živou pozornost, která
t1staneteoretickou. Byl by to zase nový vítaný
a cestek užší kulturní a vedecké spolupráci cesko
é, o niž dlužno stále a stále usilovat ve prospech
ran.

CivHisovaná zena.
vrený list panu rediteli Vankovi.

ltUlýpane rediteli Vanku,

jsem,že Vás znám dost dobre, ale ted už se
zdá. Deláte tak dobrý nábytek. rozumíte tak

barvám materiálu, svetlu, udivujete prostotou a
svého vkusu, kterým jste vnikl a ovládl sféry,

e jiní dostali teprv po rvackách se sebou sa
školou ze které vyšli. A ted najednou jakoby

prestával být Vankeml - pouštíte se do žen, je
myslného oblékání a života a vháníte je do »ro
0« obleku sbírkou obrázku a textu a skutecnýmii nekolika obleku »civiIisované« ženy.

Vy už prece dávno víte, že mnoho žen u nás a skoro
všecky ženy na pr. ve Spoj. státech se oblékají do ne
cisté práce a ke sportum tak, jak to ukazujete ve své
knize. Vy víte. že všem strídmým ženám už dnes ani ne
napadne nosit úcesy z falešných vlasu, šnerovacky, tes
né botky, víc prádla a šatu než je treba a na šatech
žádné parádicky. Vy víte, že takovýchhle žen je už dnes
- a práve u nás! - mnoho. Ale proc, proboha! chcete
na techhle ženách neco tak protiženského jako je no
šení kalhot vždycky a všude?! .

Ženy mohou a mají mít nekolik dukladných námitek
proti Vaší civiIisaci: nezdá se nám ani dost estetická,
ani praktická a konecne také ne docela pohodlná. Nekdo
by možná chtel promluvit také o morálce a tradici. Já si
obhajování techto velicin odpustím, protože mne tu tak
tuze .nepálí.

Es tet i k a. Skoro se stydím Vám, cloveku tak vý
tvarne cítícímu, poradit, abyste si nakreslil 3-4 ženské
figurky ruzných typu proporcionálních, vystrihl je a
oblékl zkusmo do sukní a kalhot také z papíru vystri
žených. Najdete - a to nebude pro Vás žádným obje
vem - že štíhlé vyšší figurce sluší sukýnka dlouhá
i krátká, široká i úzká a všecky druhy kalhot; kratší a
oblejší postavicka se v široké nebo krátké sukýnce ješte
víc zešírí a zkrátí a v kalhotách bude vypadat ješte hur.
Docela malá a kulatá postava bude v sukni jakž-takž
schovaná, ale v kalhotech bude nemožná a ubohá. Ted
si k tem ruzným postavám primyslete všechny možné
obliceje, výrazy a temperamenty - samé cinitele, které
nelze ani za nic na svete zredukovat na nejaký standart
a snad si predstavíte trošku (ríkám jen t r o š k u, sku
tecnost by byla daleko strašnejší!) tu hruzu, kdyby se
všecky ženské podle Vašeho receptu skutecne »zciviIi
sovaly«! Budete-li na ulici pul hodiny pozorovat ženy,
uvidíte, že je moc málo tech, které by se daly s esteti
ckvm úspechem »civiIisovat«.

P r a k t i c k á stránka Vašeho podniku by asi také zle
pohorela. O pracovních a sportovních oblaCÍch ovšem
nemluvím, tam se kalhoty osvedcily výborne a snad už
nikdy nezaniknou. Ale jinak myslím že víte. že trebas
ušití dobre vadnouCÍch kalhot - at už z vlnené nebo
z prací látky - je mnohem ohtížnejší než ušití sukne ze
steiného materiálu. Je na ne treba složitého strihu. pres
ného zkoušení a šití. Zkrátka práce dobrého odhorníka
a žádné domácí švadleny nebo dokonce umu vlastních,
málo cvicenvch prstu. Snad ani nevíte. kolik žen si tím
hle znusobem porizuje svoje obler.enÍ. S malvmi pro
stredky, docela vkusne a promyšlene. Kde mají vzít
peníze pro dohrého a ne práve levného kreirího?! Za
zmínku stoií také jakost a cena a množství látek: kou
sek hedvábí. ze kterého isou docela slušné šaty suknové,
nestací rozmery ani Jakostí ml kalhotové šaty, které po
treh1lií težšího. t. j. nákladnpišího materiálu.

Knvbyste Ichtel Jít do zazšího dusledku svého »civili
sarního« návrhu. musil hvste ženám Doradit jak se maiÍ
oblékat nejen ve dne. ale také vecer. Nebo veríte snad
tomu. že by bylo možno na celv den a Dro každou nrí
ležitost ženu vstrcit do jedinkého<n ohleku. vzít ií barvy
~ všechnv krásné druhy tkanin a kuže a kožešiny. které
k a ž d o ~ žen u h e z v v ii m k y to 1 i k teš í? Jak
se má civmsovaná 7ena ohlékat v létP? .Takse má ohlé
kat v nnhe tphntpn<:h,í? A to se {<TkámTan~ích žen.
práve toho neinocetneišího civilisrlcního materiálu.
. A konecne otázka p o hod I í. Zeptejte se kterékoliv
ženy, která vezela po delší dobu v mužském oblecení,
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co pokládá pro sebe za pohodlnejší a príjemnejší ustro
jení, v cem a kdy se cítila dobre. Rekne Vám asi tohle:
dokud toho situace vyžadovala, namahavá cesta, sport,
práce, byla jsem ráda, že mám kalhoty, že se mohu roz
krocit, drepnout, kleknout, lehnout pod vuz, skocit oble
cená do vody nebo vylézt na strom. Všecko bez nebez
pecí zachycení, uvíznutí, smešnosti. Ale moc ráda jsem
vymenila kalhoty, skautskou košili, vysoké boty a zelené
brýle za šantungový kostým a jelenicové strevíce, jak
mile to bylo možné. Zrovna tak ráda, jako mytí nekde
pod pumpou nebo v potoce za vanu s teplou vodou a
vším ostatním pohodlím dobré koupelny nebo ciste pro
strený stul za benzinová kamínka, plechové šálky a prí
bory (všelijak cisté) a hltání jídla pri posedení na running
boardu u káry.

V léte a všude kde není špína a zima je pro ženu za
mestnanou nenamahavým zpusobem nejpríjemnejším
oblekem sukne. Žádné kalhoty, krome koupacího trika,
ji nemohou dát tolik pohodlí, kolik ho dovoluje spr á v
n e di m e n s o van á s u k n e. Nemohu zde rozebírat
podrobnosti. To souvisí se stavbou tela ženy. Ne na
darmo se udržela sukne po radu tisíciletí - neverím, že
ji udržovala jep tradice, nejaká církevní nebo státní na
rízení. Udržela se proste proto, že pres všechny své ob
casné zrudné podoby dobre vyhovovala svému poslání.

*

Ted bych Vám ješte ráda rekla, rediteli Vanku, jak
mnoho pravdy je v cástech Vašeho textu a citátu, které
se týkají ženy nesvobodné (podrízené mode), ale jak se
bojím, že je Váš pokus zas jen prorážením zdi hlavou 
co zmuže nejaký správne myslící Vanek a trebas mu
pritakalo uprímne ~ pár set žen, které se rády zbavují
zbytecností. Zdá se mi, že znám ted trošku západní svet,
který je pro nás pramenem civiIisace, neríkám schválne
kultury. Je težko si vyložit šílení »mody« na ulicích a
výkladech trebas takového New Yorku nebo San Pran
cisca, je težké rozumet nekterým druhum žen - a ne
jsou to ženy hloupé a nevzdelané - když jsou nadšeny
casopiseckými výklady o oproštení od »stylu« a tretek
a zbytecností a soucasne v Grand Palais v Salonu
d Automne vzdychají po vystavených príšerných ku
sech nábytku a toi1et vedle Corbusiérova zarízení 
kterého jakoby vubec nebylo! Jak bych mohla po tako
vých podívaných necíst Vaši knížku, riditeli Vanku, a
neríkat si po každé stránce »jak marné!«.

»Ženy se mají oblékat kulturne a ne podle rozmaru
mody«.

»Výstava je protestem proti' znehodnocování žen
modou.«

»Výstava a kniha jsou manifestací pro úbor dustojný
a ušlechtilý, pro ženy ošvobozené a vzdelané, úspešne
spolupracující s muži.«

. »Odhodte tolik šatí'l, kolik je možno.«
!»Ženy, uvažte, že z vás moda delá pasivní loutky,

které nemají místa v dnešním aktivním živote.Q'
*

Ano, tohle jsou všechno pravdy doznané a praktiko
vané spoustou žen, z nichž vetšina - a to se zdá být
zvlášte cenné - k nim došla ani ne tak úvahami jako
pozorováním. Krásu a universálnost anglického kostýmu
jim mnohem lépe dokázala jeho pohodlnost, trvanlivost
a vhodnost v denním živote, než sebe podrobnejší vý
klad o vývoji obleku a dosud se projevujících vlivech
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I
predhistorických, stredovekých a divošských vkusu a
potreb na dnešních toi1etách z Paríže.

Ano, civilisujte ženy - ale muže také! - výchovou
k prostote, hygiene, harmonii, k cenení, ale nepreceno
vání vecí týkajících se našeho zevnejšku. Ale nevyná
šejte tolik kalhoty a nezatracujte sukne! Byl by to bez-
tak boj s »vetrnými mlýny«. Kríženecká-Dubská.

" ,
POVOLANI A ZAtlBY

Dr. ing. A. Cervín:

NYl1ejší ucnové - budoucí tovaryši
a mistri.

III.

6. Nyní mohli bychom poznati, jak ucnové tráví ne
deli. Ptejte se vetšího poctu, co delají v nedeli a do
víte se, ci ,lépe receno, snad si jen overíte, co jste ce
kali, ale poznáte také zajímavé stránky povahy hochli.
Zpusob, jak dovedou tráviti nedeli a vO'lný cas vubec,
je v~Ýznamným doplnením názoru O' povaze ucnu, jak
jste si jej snad utvorili na základe toho, co jsem výše
napsal. .

Nejprve neco o projevování církevne-nábožensKého
života, jak se muže jeviti práve v nedeli. Dáte-li uc
nl:m možnost, aby i anonymne se vyjádrili o návšteve
kostela v nedeli, setkáte se pravidelne s jakýmsi po
smechem. Pripomene vám to podobne významný
úsmev - také skoro posmech - s jakým se setkáte
u dospívající mládeže, zavadí-ti se o vec, týkající se
pohlavního života.

Nechci to bráti tak tragicicy, abych z toho delal vel
mi nepríznivé závery o hoších, zvlášte když jejich od
povedi vyznely zcela klidne, ale soudím, že zpusob, ja
kým se odpovídá na dve uvedené veci: na zmínku
o pohlavním živote ci 'O svecení nedel'e je velmi duleži
tý, a je mne jasno, že není neco zdravého v našem
prostredí, nemuže-li se mluviti o pohlavním živote a
o vecech, týkajkÍch se náboženského života, aby to ne
doprovázeli význ,amný úsmev posluchacu.

Nepodcenujme tuto otázku o návšteve kostela. Ne
dávno prof. RádI v jednom nedelním »Právu Lidu«
psal o zavírání klášteru a kostelu v pravoslavném
Rusku a vlastne se mu zdálo, že u nás se deje neco po
dobného s tím rozdílem, že kdežto v RUSKUse nechodí
do kostelu z donucení, u nás se prestává chodit dobro
volne. Je na tom mnoho pravdy, a je to v každém prí
pade zjev, který si zaslouží pozornosti. Já, zajímám-li
se '0 tu otázku: u ucnu, pripadám si býti jen zvestova
telem faktu, z kterého kruhy jimž záleží na náprave
f,aktu, jsou-li jím nes.pokojeny - mely by si vzíti tro
chu Ipoucení.

Ptejme se tedy predevším venkovských ucnu na
návštevu kostela. (U pražských ucií.ú jsou !pomery
komplikovanejší, protože maj.í' vetší cást roku v ne
deh dopoledne školu.)

Z 3I hochLl V 1. pararelce 1. rocníku v Kutné Hore
chodí hochll do kostela jen nekdy 15, casto 4, nikdy
12. Podotýkám, že z 36 hochLt, kterí jsou v té tríde,
je katolílkú 24, bez vyznání 6, ceskoslovenský<;h 5,
evangelík I.
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Z mé další statistiky bude možno poznati, že ješte
stále matriková príslušnost u nás neznamená uvedo
melou církevní príslušnost. Nekdo by mne mohl na
mítnouti, že delám statistiku z hochu, kterí jsou i)rá
ve v dobe dospívání, kdy bývá i náboženská krise pra
vidlem. Uznávám takovou výtku jen cástecne; nedÍ
vám se na tyto hochy totiž jen jako na osamelé jedince,
nýbrž vidím v nich produkt prostredí, v nemž žiji:
konstatuji fakt, že katolicismus a církve vubec mají
U nás ješte daleko do ideálu, aby matriková príslušnost
byla jen formálním výrazem v nit r n í h o p r e

ved c e n í. Po té stránce dávám Rádlovi za pravdu:
kostely, zvlášte v Praze, zdají se býti plné, ale co je
Q proti stále ohromnému procentu katolíku? Moje
tatistika venkovských ucnu mne pak presvedcuje, že

nás lidé opravdu dobrovolne prestávají choditi do
stela. Doklady makavejší než tento výše uvedený

ned prijdou.

Tažme se II. rocníku. Z 39 hochú 2 ,pararelek,
nichž jsou soustredeni ucnové kovoobrábecích re

I, nechodí jich do kostela nikdy 19, nekdy 13, ca-
S. Z 18 hochLl pararelky pro tak zvaná ume

ká remesla nechodí jich do kostela nikdy 8, nekdy
, casto 3 l(katolíkú je v této tríde mezi 20 hochy 14,

koslovenských S, evangelík I), ve 2 pararelkách
ických II. rocníku v jedné z nich, kde z 19 hochú

12 katolíku, 3 ceskoslovenští, 2 evangelíci, 2 bez
nání, nechodí jich do kostela nikdy 9, nekdy 6, ca
3. V druhé zednické pararelce jich z 19 nechodí
kostela nikdy 12, nekdy 7 (katolíkú je zde I I, ce
1bvenských6, bez vyznání 2).

Pokládám tatO' c,Ísla za velmi poucná. '(Menší pro
to proti prvnímu rocníku tech, kterí chodí v II.

íku do kostela, lze ovš'em O'dúvodniti sv<ou odvyk-
í jakési kázne, jakou na hochy púsobí pravidelná
• návšteva školy, ac ovšem jsem si vedom, že již
e této pravide1Jnéškoly patrne byla návšteva ko
také slabá). Ale prece zduraznuji onen vliv sy

U pravidelnosti, jakým škola púsobí. Pozoruhodná
císla o pomerne slabé návšteve kostela ze dvou
du: 1. že tentO'kraj je percentuelne stále silne ~a
., jak tomu odpovídá i procento žákú v~ trídách,

e této percentuelní prevaze neodpovídá církevní
edcení, 2. že i vesnice, odkud na príklad je nejví
~u zednických, vykazují malou návštevu kostela.

e vesnice znamenally dlouho mnoho pro udržení
v svecení nedele a vúbec v církevním živote

atrne i toto zeslabení návštevy kOstela na vesni
visí s oním vpádem mestského myšlení a mest

forem života na vesnici. Na druhé strane bych
zjev pokládal za vážné memento specielne pro

stranu, která doufá, že bude moci ovládnouti
. Dívám se na to skepticky: myslím, že i vesni..:e
i odcírkevnují.
jdeme zase k budoucím mistrúm, k hochúm
\'ské školy. Jaké je jejich stanovisko k svecení

návštcvou kostela? N ikdy nechodí do kostela
, nekdy chodí 13, casto 5, horlivými návštev
tela jsou 4. Nejsou to císb príliš radostná pro
cinitele, zvlášt uvážíme-li, že mezi temito 37
28 (tedy 3 ctvrtiny) katolíkú, pak 3 evange

skoslovenští, 3 bez vyznání.
m tento odstavec o kostele, jenž múže pave

poucných vecí všem, kterí by se chteli zají
náboženský ci snad lépe receno církevní ži vot

budoucích mistrú. Císl'a jsou rozhodne neradostná pro
církve a ovšem zvlášt pro církev katolickou; vec mela
by je.i:r pracovníky tím více nutiti k premýšlení, že
v nedeli je velká vetšina hochLl ve svých domovech
nebo stále bydlí v míste školy, takže možnost k církev
nímu svecení nedele zde je. Rádlovo pozorování je
správné: lidé si odvykají choditi do kostela a to - po
dotýkám já - v dobe, kdy ceský katolicismus oddává
se predstavám o své radostné budoucnosti.

7. Sledujerne-li ostatní zpúsoby, jak ucnové tráví
nedeli, nutnO' ciniti rozdíl mezi hochy, kterí nemají
v nedeli pokracovací škollu a mezí temi, kterí ji mají.
Podle tech prvních mužete si domysliti, jak by ji trá
vili asi ti druzí. První rocník venkovské školy dovede
nedeli tráviti hlavne sportem a návštevou biografu ci
divadla. Touha po sportu - v níž vidím potrebu vybí
jeti energii -- je sympatická po té stránce, že dokazuje
nezmarnost mládí. Myslili byste, žle mladí hoši po
t)Tdenní práci budou se dtiti nejak unaveni, ale kde
pak! Ten koná s kamarády dlouhé cesty na velocipedu
po o}<olí,jiný pešky dlouhé procházky, jiný by hrál ce
lý den footbal, ale jsóu i ctitelé tišší zábavy v nedeli,
trebaže jsou v menšine: rádi hrají dámu ci šach. A jsou
konecne i takoví, kterí i v nedeli musí pomáhati rodi
cúm, zvlášte na vesnicích.

Jinak pozorujete u techto hochú velkou touhu po
družnosti, všude chtejí míti kamarády, mají touhu po
tom, aby se mohli hodne pO'baviti. Mohlo by se nám
zdáti, že snad trochu príliš casu ,a vnitrní soustrede
nosti, kterou bychom jim práli, jim uniká znacnou ne
rozhodností, bezprogramovostí pro nedeli: když všeli
jak - více ci méne užitecne - ztrávili nedelní odpo
ledne, príliš casto se radí teprve od,poledne nekde na
námestí, co budou delat.

Slýchám dost casto mluviti o potrebe zdokonaliti ne
delní ucnovské besídky. Myslím, že ti, kterí v této veci
pracují, mohou míti nadeji na úspech, jestliže taktne
i takticky vyjdou svou pro g r a m o vos t í . vstríc
této mladistvé bez pro g r a m O'vos t i.

,Hoši, kterí mají v nedeli dopoledne školu, jsou na
tom ovšem hMe. Meli by rozhodne rádi více volného
casu a 'pak by, jak sami reknou, delhli rádi výlety a pe
stovali rúzné sporty, cili byli stejnými jako jsou ven
kovští hoši, kterí mají v nedeli volno. V tomto ohledu
mládí at v Praze ci ve venkovských mestech, ba možno
již ríci, i na vesnicích má stejné náklonnosti. I ti, kterí
mají volno jen v nedeli odpoledne, venují zábavám své
ho veku dosti casu: i sportu i biografu. I vesnictí hoši
dnes chodí mnoho do biografu; není-li v míste, jdoll
pešky do O'bce,kde biograf je, nebo zase do mesta, kde
práve pred tím cellý týden pr,a.covali. Vidím v tom fakt,
pozorovaný ovšem již' i na jiných obyvatelích vesnic,
že na vesnice proniká nezadržitelne zpúsob mestského
živO'ta, mestského myšlení i mestské zábavy.

Ovšem najdete mezi temito hochy i výjimky, mitující
ticho a jakousi skrytost. Rádi jen ve volných chvílích
ctou, poslouchají radio a obiraj5 se i svým remeslem:
montují si na pr. domácí telefon atd.

V II. rocníku nastává zmena'l K zábavám a zálibám
hochlt z I. rocníku pristupuje již i taneq;; jednotlivci se
již teší na tancení v nedeli, a pak u nekterých, zvlášte
u zedníkú, za,cíná již smysl pro život prúmerných mu
žú v hospode. Najdete zvlášte mezi zednickÝmi UCi1i
slušné procento tech, kterí si v nedeli odpoledne jdou
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na nekolik piv do hospody. Je to zároven dukazem,
komu se pomerne dobre vede: upozornil jsem již výše,
že zednictí ucnavé skaro jediní z ucnu mají zajištenou
jakausi mzdu. Krome toho na venkove rada zednických
ucnu na podzim, nastane-li stagnace v stavební cin
nosti, privydelává si v cukrovarech na kampani. To
je na venkove skoro pravidlem pro zednické ucne 
hochy z proletárských rodin - je to výdelek na šaty
i pomoc pro jejich rodinu, ale - zdá se mi - též
možností k trochu utrácení. Ovšem nynejší soustavné
rušení cukrovaru bude hráti nesporne velkou nepri
znivou úlohu v tomto živote mestského a vesnického 
vetšinou zednického - proletariátu. Težko predpoví
dati v cem bude potom hledati tento proletariát ná
hradu za takový vedlejší vítaný výdelek, ale vec je
jiste také jedním z duležitých problému existencních
i tohoto vesnického proletariátu.

Nyní se zeptejme hochu z 1. rocníku mistrovské ško
ly, jak tráví nedeli. Znacnou cást nedele u nich zabírá
pochopitelne príprava do školy. Patreba zábavy s ka
marády a potreba biografu v nich trvá, ale pres to, že
i u nich je znacná láska ke sportu a výletllm, máte
dojem, že se to již jaksi uklidnil(l, nevidíte u nich
aspon již onu živelnou touhu po vybíjení energie jak(l
u ucnu. V jejich prožívání nedele je již jakási progra
movost, na príklad chodí pravidelne na procházky, ve
vetšine prípadú se setkáte se smyslem pro jakési po
žitkárství - v tomto prípade nevinné: rádi si v nedeli
déle pospí v posteli, aby si vynahradili casné vstávání
v týdnu. Dúležitou složkou jejich nedelní zábavy je již
taneo;1 slušný pocet h(lchu chodí odpoledne pravidelne
tancit na tak zvané »caje«. Ale opet se setkáte se zají
mavými jednotlivci, o kterých bych rekl, že jsou zvlášt
predurceni k tomu, aby byli pracovitými a dobrými
odborníky: práve v nedeli procítají odborné knihy,
premÝšlejí o nekterých vlastnostech strojl\ jež hned
nechápou, také s chutí montují (zarídí treha ve sklení
ku ústrední topení). Není to radostné císti o takových
neklidných lidech? Setkáte se s nimi již v prvním roce
ucení: stále jim neco vrtá v hlave; myslím, že to jsou
ti praví vyvolenci. .

8. Konecne neco o názorech techto hochú z mistrov
ské školy jednak v pokracovací škole, kterou prodelali
jako ucnové, a pak o otázce všeobecného a odborného
vzdelání na mistrovských školách.

Jejich úsudek o pokracovacích školách je velmi za
jímavý. Víme, že pokracavací školy nejsou na ideální
úrovni, vždyt se jedná i o jejich reformu, ale, podí
vejte se: ale i pri jejich nedostatcích soudí 27 hochu
z 37, že si z nich odnesli užitek, nekterí dokonce o tom
mluví velmi lichotive: že jim byla vel m i užitecn::t,
že jim byla užitecna ve vše c h prí pad ech, tri
prohlašují, že si z ní neodnesli ž á d n Ý prospech, pet
pak, že si z ní odnesli jen velmi málo: nekterí to odú
vodnují tím, že na škole ucili neodborníci nebo že se
to tam bere méne vážne (myslím, že to jsou jen místní
pomery); 2 do pokracovací školy nechodili (absolvo
vali odbarnou). Prirozene nechci na základe tohoto
celkem velmi príznivého posudku absolventu pokra
covací školy hájiti nynejší osnovu na pokracovacích
školách a celý zpusob vyucování na nich, spíše v tom
vidím výzvu pracovati k tomu, aby se úroven tech ta
škol stále zlepšavaLa: není-li to tak zlé, at je to radeji
stále lepšÍ:.

Co soudí tito hoši z mistrovské školy o otázce vše-
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obecného a odborného vzdelání na mistrovských ško
lách? Nutno si predem uvedomiti, že mistrovské školy
mají býti predevším vel m i od bor n é, nebot ony
mají da továren i do samostatných živností vysílati
zdatné od bor n í k y. Pres ta z 37 hochu - pripo
mínám, že všichni mají nejméne trí1etou praksi at již
tovární ci u menšího živnostníka - je 25 pro vzdelání
odborné i vše ob e c n é, 12 pro vzdelání jen od
borné. -

Moje studie je u kance. Napsal jsem již na zacátku,
že není vycerpávající, ale pres ta myslím, že podala
dosti pozoruhodných fakt rodicllm našeho živnosten
skéha dorostu i mistrum, u nichž se tento dorost ucí,
že je v ní dosti poucných vecí i pro pracovníky ped3
gogické, sociální, církevní a - chcete-li - i politické.

HeML Clere:

Krásné povolání.
Clánek tento, který je predmluvou k di

vadelnímu kusu stejného jména, byl napsán
o úrednících francouzských. Dóufáme, že
muže býti cten s prospechem i u nás, a že
dokonce v nem muže být trochu povzbuzení.

Kr á s n é p o vol á n í" je pre,devšíiÍ1 divadelní kus, . to jes~»príbeh", dej, pri nemž jsou zúcastneny bytostI, ktere
jsem se vynasnažil zživotnit. Ústrední osobnost jest popsána
se všemi svými tvárnostmi, se svými profesionelními vlast
nostmi a se svými lidskými slabostmi... Zajisté, bytosti po
dobné Barrailovi jsou v prostredích nejrozlicnejších. Že jsem
umístil svého hrdinu do vysokého úradu, stalo se predne proto,
že toto pozadí obrazu dávalo, jak se mne zdálo, jeho povaze
vetší výraznost , a potom proto, že toto prostredí, jež dobre
znám, je málo známo obecenstvu a že takováto novotina se
mne zdála zpusobilá, aby podnecovala divákovu zvedavost.

Ale kus, aniž jsem tomu chtel, podle toho, jak se scénicky
rozvíjel, nabýval významu širšího: anekdota se stávala syn
tésou. A trebaže jsem vyšel s úmyslem proste popsat život
cestného muže, výborného v svém povolání, ale nechápaného
v své rodine, došel jsem proti své vuli k tomu, že jsem anek·
dotou v úrade velmi všední zobrazil jednu z mnohých tvár
ností zla, na které kdekdo dnes ukazuje, protože jím kdekdo
trpí: krise státu.

Krá s n é p o vol á n í se bude beze vší pochybnosti mnoha
divákum zdáti dílem stranickým, jakousi obhajovací recí, psa
nou pro do m o k chvále úredníku jedním z nich.

»Váš kus má malou nadeji na úspech, rekl mne jeden reditel,
nebot jde proti prijatÝm názorum: obecenstvo ve Francii ne
miluje ani politiky ani úredníky a tleskalo by mnohem radeji
satire na ne než nadšení pro ne. Podívejte se na triu mf T o
p a z e (Abecedy úspechu.)"

Nemám zajisté ctižádost získati, ani hodne zdaleka ne, ne
scetné obecenstvo, jehož dovedl dobýti muj prítel Pagnol. Ale
myslím, že diváci prostredí nejrozlicnejších mohou se o Krásné
povolání zajímat.

Vím dobre, že je v naší zemi zvykem dívat se na naše úred.
níky podle Courtelinových byrokratu: nekdo za prepážkou,
kdo špatne prijímá návštevníka a svuj úkol vykonává pun
tickársky, nebo dobrák podrimující nad hromadou papíru v za
prášené kancelári. Co se týká vysokých hodnostáru, to jsou
sinekuristé neduverující jako moru každému novému podnetu,
který muže zpusobit tahanice.

Toto posuzování je detinsky nespravedlivé. V cetných úra
dech práce podrízených úredníku ztravuje a nekdy vycerpává.



Prítomnost.,

Pokud jde o jejich predstavené, 'odvykli, alespon od války,
krátkým pracovním dnum a dlouhým prázdninám. Znal jsem
v ministerstvu financí prednosty, kterí si po léta nemohli vzít
každorocní dovolenou delší než dvanáct nebo ctrnáct dní a i tu

si musili vzít na nekolikrát: mohli právem závidet sobe rovným
v podnicích soukromých jejich postavení, nebot ti mají volné

alespon své vecery a své nedele.

Hrdina Krá s n é h o p o vol á ní zastává jeden z tech
úradu, které umožnují držitelum prímý a neustálý prístup

k ministrum, jejichž jsou odbornými rádci a vuci nimž jsou
odpovední. Takové úrady posunují tyto lidi viditelne do po

predl, vydávající je v šanc mnohému naléhání; v zasvecených
kruz(ch se ví, že jejich zakrocení rozhoduje, a mnoho ucha
:secu hledí získat jejich vliv ne prímou odmenou - tento .prí

ad jest alespon vzácný a skoro vždy .se setká s neúspechem

ale lákavými návrhy na umístení jinde, bude-li vec, která
vedla úredníka a zájemníka do styku, vyrízena zpusobem,

hož si preje zájemník.

To je námet Krá s n é h o p o vol á n i. Prednosta v mini
rstvu financí Barrail má projevit svuj názor o žádosti za kon

si na železnici ,v Alžírsku. Vec je jedna z tech, které Se ne
jí zcela samy. Ví se, že Barrail - jenž má elegantní ženu,
ru na vdávání, syna studujícího a povinnost vést život jisté

ovne - je v hmotných pomerech dosti skrovných a že si
žena na to jlOrce stežuje. Nabídnou Barrailovi, projeví-Ii

m názor príznivý, za nejž ho žádají, velice výnosné místo
O úrad. Ale prednosta se nemuže odhodlat k tomu, aby
rozhodující souhlas: dá prednost skrovnosti svých pomeru

tím, co se mu jeví jako porušení povinnosti.

Je mnoho Barrailu v úradech? reknou pochybovaci. Tolik

kých úredníku po opuštení ,ministerstev zastává ted vy

místa v bankách, velikých spolecnostech, prumyslových
orech. Nemá jich prevzetí na tato místa, kde dostávají pet

i, desetkrát, ba i dvacetkrát více než v službe státní, IPU

V obchodu s vlivem, méne nebo více urcité povahy?"

boilm se odpovedet: Nikoli! Personál vysokých úradii
I pozornost velikých soukromých .podniku svou ochotou.
o p a k e m, patrnou oddaností, houževnatou príchylností
nému zájmu, obsluhovanému s nepochybnou odborností,

U znalostí svého povolání a silnou kulturou. Protože pre

t veliké spolecnosti videl takového úredníka pri díle, pro
ocenil jeho odbornou hodnotu a jeho osobní nezaujatost,

I na to, aby ho k sobe pripoutal k nejvetšímu pro

svého podniku. Ale úredník, pokoušený velice skvelými
i, nadejí n"a život velkého slohu - kdežto dosud pres

zvýšení služného je nucen pocítat a svuj rozpocet Vy
len zteží - váhá prijmouti. Ze strachu, že ve vecech
nových nebude mít úspech? Ci protože by :se nepo-

svým .zamestnavatelem", správní nebo vedlejší radou.
patrne tak. Ale je tu také a mnoho odporu k odpu

tni služby, zreknutí se skutecné moci, kterou má šéf
odboru ministerstva.

války pro množství velice vážných a zcela nových

teré prinesly, dodaly osobní cinnosti vysokých Med-
ote zeme znacne velké dllležitosti: práve nesnáze,

setkávali denne, stupnovaly u príslušných jedno
atost pro jejich povolání. Byli nuceni soustredit své
• všechnu svou horlivost na problémy, jež rešit, ale
takt, bylo treba stuj co stuj. Bojovali u ministrtt,

nfch výborech, v snemovnách samých, aby jejich
o bylo prijato. Celili útoku odpurcu inspirovaných

volebnlmi nebo mocnými zájmy soukromými. Tento

llvot, tak odlišný od predválecného klidu, rozvinul

jejich schopnosti a dodal jim jistý druh espritu de corps, dost
podobného duchu bojovníku na fronte. Tento esprit <1e corps
se jejich odchodu energicky vzpírá. A ustoupí-li naléhání, je

to skorem vždycky proto, že se k pokušení znacných výhod
pojí horkost, zlá zkušenost z nejakého .zklamání na úrední
dráze.

Znal jsem vysokého úredníka bez majetku, otce peti detí, o
nehož se, když dospel mlád k vrcholu úrední hierarchie, uchá
zela velice význacná banka; odmítaje nejprve výhody, které

mu nabízeli, navrhl velice rozmyslnou reorganisaci minister
stva, která stanovila dve nebo tri místa vrchních sekcních šéfu
s platem nižším o více než polovinu proti tomu, co mu bylo
nabízeno jinde. Teprve .když ministr, žárlivý na své parla
mentární prerogativy, jeho' návrh zamítl, rozhodl se tento
úredník opustit úrad: to nezabránilo jistÝm novinárum, aby
netvrdili, že byl tento skvelý »odchod« úmyslne pripraven in
teresovaným úredníkem a že byl odmenou za opetované
úsluhy.

At se nemyslí, že tu preháním duležitost úlohy sekcních šéfu.
IiIe, svedectví muže, jemuž dlouhé vykonávání moci dalo du
kladnou znalost ministerstev. Pan Poincaré napsal nedávno
toto:

»Jsa zcela zaujat skoro každý den a casto c<1 rána do ve

cera dvema snemovnami, tráví ministr svuj cas v iPalais-Bour
bonu a v Luxembourgu. Svým sekcním šéfum muže dávat sly

šení jen krátká a obcasná. Vidí, že je nucen cinit rozhodnutí
nepredvídaná. Podpisuje jako stroj dokumenty nahromadené
v spisech, které mu predkládají.' Tak se správní veCi pone
náhlu vymykají vládnímu rízeni. Odpovednosti mení místo a
do domu se loudí neporádek.«

Poslední obrat tohoto citátu se, jak se zdá, prící našemu
tvrzení: zdá se, že slavný státník toto polovicní prenechávání
sekcních šéfu jim samým pokládá za prícinu neporádku. S hle
diska konstitucního má p. Poincaré pravdu, protože opravdu
správní moc není takto už vykonává tím, komu ji zeme sve
rila. Ale ve vetšine prípadu byla iniciativa vysokých úredníku

skoro vždycky v souhlase se skutecnými zájmy zeme, hledí-li
se ovšem k okolnostem, v nichž tito mužové mohli jednat, to
tiž v tesném okruhu, bez oprávnení k podstatným zmenám.
Je vskutku jisto, že ministri - kterí by nebyli jako Poincaré
- a kterí by byli rozhodovali za úcinnosti nejakého prátel

ského vlivu nebo nejakého neprátelského nátlaku, byli by se
ukázali moudrejšími nebo proozretelnejšími?

Mohl jsem sledovat skoro deset let veliké operace francouz

ského ministerstva financí, reparace, práce menové, rovnováhu
rozpoctu atd ... mel jsem v lune korporativních sdružení úred
níku vážné zdr'oje pro informaci o tom, co se delo den ze dne
v Hných velikých organismech státních. A prišel jsem k pre
svedcení, že když se 'v poválecném hospodárském a financním
neporádku, v prostredí krecovitýéh otrelSu parlamentní poli
tiky vazivo zeme neshroutiIo v trosky, bylo to proto, ,že na
nejduležitejších místech správního stroje nekolik desítek hou

ževnatých a ,bystrozrakých mužu, majících svou vuli a ne
ustále bdíéích, vykonávalo neochvejne své povolání a vyko
návalo je cele. Tohle zeme neví, protože se jí to nereklo. Bera
za úkol napsat prooste kus, kde by poctivý muž žil v každo
denní skutecnosti, byi jsem proti své vuli priveden k tomu,
abych zobrazil to, co se delá z toiika dobrých služebníku
státu. Kéž by Krá s n é p o vol á n í mohlo prispet k tomu,
aby postavilo na místo, jehož zasluhují ve verejném mínení,
tyto velké pomocníky, kterí v dobe mravního uvolnení a dych
tivosti po zisku dovedli ukázat tolik oddanosti a cestnosti za
tak málo penez.

239



PrítomnosL

nebo naopak. Pri dnešní známé úrovni vetšiny prekladu,

vznikne zpravidla u ctenáre, který ovládá obe nárecí, nechut
k prekladum vubec, kdežtO' ten, kdo zná pouze cesky nebo
pouze slovensky, získá nesprávný názor o preloženém s.piso
vateli. Ale i dobrý preklad je vlastne jen zbytecné a netaktické
zduraznování rozdílu. Takovým zduraznováním rozdílu je ko
necne také puvodní text s vysvetlivkami v druhém nárecí.

Podle mého názoru docílilo by se ponenáhlého a nenápad

ného zjednodušení stávajících rozdílu, kdyby se podarilo pro
saditi tytO' dve zásady:

.1. Výrazum spolecným pro {)be nárecí treba dáti v reCi

i v písme prednost pred výrazy, obvyklými jen v nárecí jed
nom. JiK praktické podpore této zásady vypracovaly by pn
slušné filologické kruhy na míste dosavadních slovníku diÍe
renciálních - slovník spolecných výrazu cesko-slovenských.

2. Pri tvortmí nových slov v jednom z obou nárecí, at v kte
rémkoli obO'ru, treba v první rade pátrati po výrazu stejného

smyslu v nárecí druhém. Zde zasáhly by, jiste ve vlastním
zájmu, korporace odborné (právnické, teChnické, obchodní atd.)
ovšem opet za vydatné pomoci filologu, kterí by hlavne roz
hodli, je-li navržený výraz skutecne puvodní.

Tyto dve zásady platily by úplne stejne pro ·obe nárecí a lze

predpoklá:dati, že by na žádné strane nevzbudily prílišný od
por. Ponevadž se vzrustající inteligencí pozbývají významu též
rozdíly náboženské, lze doufati, že prece jednou ke splynutí
dojde v zájmu obou vetví národa!

S projevem dokonalé úcty

Ing. K. Kozák.

RYTMUS PRAŽSKÉHO ŽIVOTA

Projevy presidel~ta T. G. Masaryka k vojsku. Knížka tato
obsahuje vedle predmluvy známého vojenského spisovatele
pplk. E. Moravce, sbírku presidentových projevu k vojsku.
Masaryk navazuje na svoje projevy a reci za války, rozvádí
a precisuje pomer vojáka k idei státu. demokracie, humanity,
a znovu a znovu zduraznuje základní zásady, na nichž musí
být postavena armáda moderního státu. aby byla schopna
plnit svuj úkol. Tyto projevy jsou vlastne nejopravdovejším
a nejpokrokovejším souhrnem zásad moderního vojáka a de
mokratického vojenství. Knížka vyšla jako 68. svazek knihov
ny Nár. Osvobození. Má 80 stran a cena její jest Kc 5.-.

NOVÉ KNIHY.

PrázdninovÝ pobyt placený, též výmenu ceské a ne
mecké mláqeže zprostredkuje spolehlive lInutí pro me
zinárodni smír, Praha-Strašnice, Masarykova kolonie
356. (Telefon 51.730). Ústní prihlášky každé pondelí a
stredu od 17.-19. hod. v Nemecké obecné škole, Praha
1., Masná 18/1. posch. C
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Vážená redakce.
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K otázce hospodárských cu]rrovaru.

D

V 13. císle "Prítomnosti« uvádí Ing. K. Andrlík mnohá zají

mavá fakta o nove vznikajících hospooárských cukrovarech,

a o boji, který kartel cs. prumyslu cukrovarnického proti nim
podnikl.

Zpusob boje, kteri jmenovaný kartel zahájil, leží ovšem
mimo diskusi. Pomíjím zde též výhody a spokojenost zeme
delcu s malými cukrovary (viz cit. clánek Ing. K. A.).

Zajímavé jsou však mnohé debaty, které se o hospodár
ských cukrovarech rozvinuly s hlediska ciste chemického.
Chemické kapacity prumyslu cukrovarnického vytýkají Ing.
Zuckerovi naprostou nehospodárnost výr-oby, a dOkládají své
námitky císelným materiálem a výpocty. Z hlediska chemika
analytika i technologa velkoprumyslníka, musí se uznati tyto
námitky za správné. Je však prece majiteli jedno, zda jeho
továrna vyslazuje repu místo na 0'35 n.a \1'35 a vod.; avšak
rekne-li mu vedoucí (a ovšem i knižne dotvrdí), že 1 q zboží
vyrobil za 100 a prodal za 200, jiste že bude spokojen. Jest
ze stanoviska chemika jisté, že mohlo by se z téže repy vy
robiti cukru daleko více, ale zda bilance dopadla by stejne, je
pochybné.

Duvody, proc se hospodárské cukrovary u nás staví, tak jak
je citují cukrovarští cinitelé (viz Cukrovarské Listy C. 31
riditel Pirner), jsou snad pravdivé, ale tím se nedokazuje, že
systém Ing. Zuckera je zavrženíhodný. To nemá s celou vecí
pranic spolecného.

Cukrovary dle Zuckera jsou budovány na zcela jiné basi,
než-li cukrovary prumyslové a není mo·žno užíti na ne stejného
kriteria. Zde jde o úplne -nový typ celého cukrovaru. Stejne by
v prirovnání neobstál venkovský pekar s Odkolkem ci Anker
brotfabrik. Cukrovar Zuckeruv je složkou komplexu zemedel
ského, jehož požadavky se musí ríditi, a ne tím, co potrebuje
velkocukrovar.

Že Ing. Zucker jako chemik snaží se postaviti svuj podnik
na základ pokud možno chemicky nejsprávnejší a nejrentabil

nejší, jest samozrejmé, že však nedosáhne nikdy t. zv. norem
cukrovarnického velkoprumyslu, je také samozrejmé, o to se
však prece vubec nesnaží, protože jedná se zde o úplne neco

jiného.

Chápeme z lidského stanoviska, že kartel cukrovarnický
brání se konkurentu, ale není dobre pochopitelné, 'že užívá se
zde vážné vedecké práce chemi'ka.

Vždyt 'otevrelo se zde prece pole nO'vých možností, které

nutno teprve probadati a ne btáti na ne kriterium úplne jiného
podniku.

Dva jazyky~
,praha, 9. dubna 1930.

Vážená redakce,

dovolte mi nekolik poznámek k clánku p. Dr. J. tlamaliera

"Dva nebo jeden jazyk?«, otišteném v 11. císle "Prítomnosti«
z i19. brezna.

Sloužil jsem celou svetovou válku mezi Slováky, at už na
Slovensku, nebo na fronte; po prevratu pracoval jsem 6 roku
na Slovensku. Znám tedy dostatecne tamní pomery.

Byl bych rozhodne pr.oti prekladum z ceštiny do slovenštiny

celou složitost jeho promen od pražské lidové písne, fó·
rových rcení a mod pražské pcri ferie až po mladou ofi
cielnost republikánského života, parlamentu, hradu a ar
mády, bezprostredni obraz prerodu Prahy v opravdové
velkomesto podává EDUARD BASS v knize feuille!onu

POTULKY PRAŽSKÉHO UEPORrrERA.
Kniha pro Pražáky, kterí chtejí poznat Prahu.

@IBrOŽOVanýVýtisk(frontisPicA.Hoffmeistra,
úprava Svolinský) 30 Kc, v plát. vazbe 42 Kc.

U všech knihkupcu.

NAKLADATELSTVí J. OTTO, PRAHA II.,
KARLOVO NÁM.
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