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Gautsch a BeethoYCD.
Hnedpenci
zpredu
se zaríkáme,že
nejsmenarízení.
opozdilými
stouGautschových
jazykových
Nechceme si jejich ustanovením o smíšeném území vypomáhat pri smíšeném sboru, tvrdíme-li, že se konec koncu
nic nestalo, když byla oda na radost v Beethovenove
deváté symfonii (není to poprvé) zpívána opravdu smíšene, hlasy i jazyky. Podle teorie je to sice zlá vec, dokonce velmi zlá vec; lec prakse se teorií vždycky nerídí, nejméne už v sále Lucerny, kde beztak není z hudby a zpevu nic porádne slyšet. Ostatne, kdo chce doopravdy poslouchat tento mohutný final, a kdo je
vskutku schopen poslouchat polyfonii, má co delat,
aby slyšel všechny reálné hlasy a jubilace, které se tu
sráží; nezretelnost slova, nota bene v ensemblu, je v Lucerne tak veliká, že ho od pozornosti k vedení hlasu
neodvede. A tak beží o dvojí: bud o teoretický postulát, v konkrétním prípade hodne abstraktní, nebo
o sluchovou neschopnost uražených, kterí vskutku slyší jen nejvyšší hlas a pod ním nejakou tónovou zmet,
která vydává hlásky po cesku ci po nemecku. Z techto
prícin byla zpusobena aféra s »Devátou<o:.
Vyvolali ji
lidí neznalí. Vec sama by dopadla dobre, jako dobre
dopadla na podiu, kdyby nebylo novin. Alexander Zemlinský byl by ovšem radeji slyšel alespon kvartet
jedné reci, když už sbor zpíval v jiné. K tomu má
duvody umelecké, ale také praktické, dirigentské. Pri
generální zkoušce nekdo ze sboru zvolal v tom smyslu. že sbor pri ceském textu nepoznává nástup. To
není divu; sbor je diletantský. I velmi mnozí školení
pevci nasazují podle posledního slova partnera a ne
podle textového dílu. I nestalo se nic jiného, než že
e zkoušce si trochu pokriceli a vecer dobre zpívali.
To je ciste muzikantské a také osvedcené znamení, že
bude dobré provedení, je-li na zkoušce trochu vády.
Ale v tu chvíli zasáhli z vencí. Stredoškolští profesori,
terí mentálne usuzují rovnou z pololetního vysvedcení
na maturitu a zaplavují hudební kritiku bez bezprostredního styku s hudebním provozem, uvideli na geneální zkoušce »hrozivé príznaky<o:a málem rozbití kon~rtu. Lze bezpecne pochybovat, že autor tohoto ustraí byl na té zkoušce a že nekdy slyšel generální
oušku, na pr. v Ceské Filharmonii ci v opere, kde to
'en vybuchuje. Jinde v novinách byli rádi, že mohou
sít neco jiného, aby nemuseli psát o vlastních po'tických vccech. V tretích vyslovili podezrení, že
touhy po prostocviku si povyskocili výš a meli spíše
teres o dobrou karikaturu a vtip, než o zanícený boj.
átka aféra s Devátou není muzikantská, ale noviá.

imneme si však radeji tohoto, je-li príležitost. Indance Národního divadla totiž tesne pred zkouškou
lovila prání, aby clen naší opery zpíval cesky. Je
o konstatovat, že tato intendance se ješte nepozavila nad tím, že v státní opere, pri hudebních dra·
teeh, kde tedy jde nejvážneji o smysl a zretelnost
• se zpívá necesky, a to nejen recí, nýbrž smyslem
ceskou rec. Je zcela malicko pevcu na naší scéne,
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kterí mají kulturu slova a kterí nezpívají, jako vetší
díl, pouhé vokály, casto i ty nenáležite tvorené. Pri této
necitlivosti je zajisté s podivem, že byla tak citlivá pojednou jazykove. Jakoby ceská umelkyne nesmela zpívat pri nemecké oslave ceského presidenta; jakoby nesmela zpívat Beethovena
v originále.
Nebot je
jiste rozdíl mezi Schillerovými verši a Beethovenovým
zpevem. Tady beží o Beethovena.
Na Národním divadle a v Smetanove síni je zákaz
nemeckého zpevu. Toto není v porádku. V obou místech má být p rí k a z ces k é h o z p e v u. Ale jestliže se pripouštejí výjimky pro každý jiný jazyk, jen
ne nemecký, pak je tu dolus, tendence a politický, ne
umelecký úmysl. Je krásnejší, zpívá-li host nejakou
partii anglicky, než kdyby ji zpíval nemecky? Obojí
je v opere hanebné. Chráníme si ceskou rec.
V Smetanove síni jsme zažili výjimky. Nejnápadnejší pri obou festivalech moderní hudby. Tu byla dána dispens. A motivy? Aby 1. díla se mohla provést,
2. aby nesmyslný zákaz necinil nám posmech. Pojednou se ukázala potreba -ústupu. A pred cím? Pred
skladbami nejmladší moderny, pred docasností nekolika týdnu, pred hodnotami, jež jsou velmi sporné. Nesvedcí o umeleckém zámeru, když intendance Národ·
ního divadla vykonávala vliv na ceskou umelkyni, nebo
hru na neutrálním poli, aby nezpívala v originálu
B e e t h o ven a.
A tak odpovednost za nemilý incident s Beethovenem
nenese Zemlinský, ale intendance Národního divadla,
protože se pletla tam se svým rozumem, kam nemela.
a ovšem noviny, protože jim tenhle prehmat prišel
vhod. Ale pak mely zbran obrátit tam, kde to prísluJ osel H utter.
šelo.
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Když vládla ceskonemecká vláda nesocialistická, mela hor1Jvé propagámry tohoto režimu. V dobe, kdy již se majorita
rozcházela, ujištovaly tehdejší koalicní listy. že· vláda jest
pevnejší, než kdy pred tím. Byla to na pr. »Národní Politika«,
která držela palec této majorite, jak jen bylo možno. Ale situace se zmenila po volbách, kdy do vlády vstoupili socialisté.
Tu propagátori režimu znacne ochabli a projevují-li cinnost,
pak spocívá v tom, že budí tlumenou nespokojenost s dnešní
vládou. Delá se to ruznými methodami. Jedni naladí strunu
slovenskou: želí, že byl »vypuzen« z vládní vetšiny lilinka, a
že se do vlády dostal dr. Czech, nemecký sociální demokrat.
Byl lícen jako zatvrzelý nacionalista, ba více - jako irredentis ta - ale ukázalo se, že Nemce representuje ve vládni majorite lépe, než Mayr-liarting. Jak se útocilo proti dr. Czechovi, jest nejlépe videt z toho, že pri jeho- narozeninách vrhl
se nan nekdo z pravice zduraznováním, že dr. Czech jest polský žid. Nebylo ta sice receno prímo, ale byl to úmysl to
hezky zretelne naznacit. Nevadí, že dr. Czech vyrostl v delnickém hnutí moravském a že jeho vztah k delnickému vývoj!
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PrítomnosL
u nás jest bližší, než vztah Mayr-tlartinguv;
životní cesta
tohoto nemeckého politika šla totiž až do prevratu mimo naše
území. Proti koalici se budila nálada tím, že se zduraznovalo.
že se nemuže dostat k slušné práci; vytýkalo se jí, že »ustupuje« príliš Nemcum, ac v drívejší vláde byl vliv nemeckých
stran stejne velký. Tato koalice mnohým z koalice neprirostla
k srdci. Velkou zmenu prodelala »Národní Politika«, která se
snaží delat náladu proti dnešní vláde jak dovede. A prícina?
Velmi prostá: v této vláde jsou socialisté a to jest pro nekteré
lidi z pravice kámen úrazu. To jest jediný duvod, proc tito
propagátori drívejšího režimu šírí proti dnešnímu režimu skepsi
a neduveru. Nesmími se ješte s tím, že socialistum patrí místo
v majorite. Považují stále ješte socialisty za ctvrtý stav, kterému neprísluší právo politického vlivu tou merou, jako str'anám ostatním. Jsou to lidé, kterí hodne zaspali.
K.. T.
Pan Stríbrný mluví o skandalisování.

Choditi s máslem na hlave na slunce je, jak známo, nezadatelnym právem kaidého, kdo chce stržIti posmech, ale také
kazClého, komu je lhostejno, jakym zpusobem vzbudí pozornost, bez níž mu nelze žít. Pan Stríbrný je, jak je rovnež známo, clovekem, jemuž buzení pozornosti stojí za pekné peníze
a jenž podle všech známek vubec žije jen potud, pokud se
jím verejnost zabývá. Je to pozoruhodnÝ prípad cloveka, jehož
duševní život by se dal až do poslední cárky vyjádrit dvousloupecníky - a lze litovat, že se to až do poslední cárky ješte
nestalO. Dovedeli bychom se tak patrne sensace, pred nimiž
by i zpráva o devceti, znásilneném pred ocima vlastní matky,
zevšednela. Ponevadž však tisk, jenž jinak projevuje nejvetší
zájem o soukromý život všeho druhu, je práve v rukou pana
Stríbrného, musíme zanechat všech nadejí na sensace tohoto
druhu a spokojit se tím, co nám pan Stríbrný poskytuje dobrovolne, když se na príklad odhodlá podniknout s máslem na
hlave procházku na slunci, cili usporádat schuzi o skandalisování politických protivníku. Jak známo, ovládá pan Stríbrný
tisk, jehož speciálním úkolem je vymyslet si denne neco skandálního o ministru Benešovi; tisk, jenž denne nebo témer denne
otiskuje zprávy, dotýkající se nejpovážlivejším zpusobem cti
pol~tických protivníku pana Stríbrného, zprávy, jež tento
tisk nemusí odvolávat jen proto, že vetšina napadených nepovažuje za nutné je vyvracet vzhledem k jejich notorické tendencnosti. A pan Stríbrný, tento zárivý vzor politika, jenž nikdy neskandalisoval své odpurce, mluví na verejné schuzi
o skandalisování politických protivníku. Gracchi de seditione
querentes byli ubohými diletanty vedle tohoto velmistra pretvárky, jenž na verejné schuzi oplakává své vlastní hríchy
jakožto zlociny jiných. Pan Stríbrný má ovšem legitimaci
k reci o skandalisování politických odpurcu, ponevadž v tomto
oboru je uznaným mistrem. Neprekvapilo by nás také, kdyby
na verejné schuzi mluvil o škodlivosti kleparského tisku. Neprekvapilo by nás, strucne recenq, vubec nic, cokoliv by pan
Stríbrný podnikl, ponevadž touto poslední schflzí, již usporádal, rozptýlil v nás poslední pochybnosti o tom, je-Ii vubec
na svete neco tak smešného, ceho by se neodvážil, zajistí-Ii
si tím na nekolik dalších dní pozornost pražské ulice.
mz.
Interpelace.

i

lívnostenský návrh v senáte mluví m. j. o »zbytecných
palácích pro nekolik posluchacu hospodárských škol. »Návrh
podepsali í senátori agrární strany, tedy strany, do jejíž rad
ta výtka o »zbytecných palácích« jest namírena. Jest velmí
na snade domnenka, že agrární senátori podepsali návrh, který
- necetli. Bud ho necetli vubec, nebo ho cetli povrchne. Ale
nesmíme se spokojiti jen s tím, že nekolik agrárních senátoru
tu stojí' jako lidé, kterí podepsali neco, co dukladne necetli.
178

Jíste že by sv U] podpis na pr. na smenku nedali s takovou
pohotovostí, která si nevšímá, co podepisuje. Jde tu o celý
systém návrhu, interpelací, resolucí v našem Nár. ShromáždenÍ.
tlla'vním rysem tohoto systému jest jeho lehkovážnost. Podávají se návrhy, o které se za nejakou dobu nikdo nestará, podávají se resoluce, které mají zavazovati vládu, ale praxe jest
taková, že resolucím se žádná váha neprikládá. Kapitolou pro
sebe jsou interpelace. Bylo by pro zákonodárce poucné, kdyby
si jednou precetli nekolik takových odpovedí na interpelace.
Il\terpelace se má zodpovedet. AdmínÍstrativa pokládá za svoii
pcvinnost interpelaci vyvrátit. Skoro každá taková odpoved
na interpelaci prímo dýchá takovou víteznou prevahou nad tazatelem, jako by se mu melo ríci: vy jste nám neco vytýkal,
ale to jste se náramne zmýlil. Vše jest v nejlepším porádku,
postupovalo se podle litery zákona. Nekdy ano. Nekdy však
taková interpelace se vyhne n.eritu; sejde se více hlav, a tu
se lehce najde, jak na takovou odpoved odpovedet tak, aby
vše bylo - aspon pro faro externo - úplne v porádku. A
ostatne: kdo ví, zda ti interpelanti ješte se pamatují na svoji
interpelaci. Sbory zákonodárné svým laxním výkladem svého
práva podávat návrhy, interpelace, resoluce, poškozují svoji
autoritu a to v bode velmi citlivém: vuci státní administrative,
vuci úradum. Nemají-li úrady respekt k parlamentu, je to zlá
vec. A ješte horší jest, prispívají-li k tomu samy zákonodárné
sbory.
V. G.•
Komunistická

logika.

Dlouhý, rusky rozpovídaný projev vydalo Ústredí rudých
odboru Ceskoslovenska. R.íká se v nem, že gentský systém
odborové organisace - i komunistické - promenil v podpurné spolky. - Proto na to komunisté jdou zostra; chtejí »zastavení provádení gentského systému v rudých odborech«. Komunisté ríkají svým lidem: chceme, abyste bojovali; ale neocekávejte od nás podpory,; ani v nezamestnanosti. - Komunisté cítí, že odborove organisovaní delníci s tím nebudou asi
souhlasit; a proto:
rudé odbory v Ceskoslovensku musí se státi vudcem
nekvalifikovaných a diskvalifikovaných delnických mas,
delnických žen a mládeže, jakož
revolucní cásti kvalifikovaného delnictva.

i

Komunisté tedy již vidí, že nemohou pocítati s organisovaným
kádrem delnického hnutí; proto se pokv ší sbírati, co zustává
stranou, co je neorganisovaného, co je indiferentní. - V r o c e
1930 sahají komunisté k taktice, kterou odložilo delnické hnutí,
jakmile si vybudovalo jakous takous organisacní základnu. V r o c e 1930 sahají komunisté k taktice, kterou odložilo delnické hnutí pred celou radou desítek let: k taktice dílcích, neorganisovaných boju neorganisovaného delnictva, boju, bez solidního financního podkladu, bez krytí odborovými organisacemi. 'Pokoušejí se vyvolati zoufalé sociální výbuchy, nepripravené a neoprené. Výbuchy, které se musí urcite shroutit,
jako se až dosud shroutily všecky akce KSC a odborových
organisací komunistických. To už je taktika cirého zoufalství,
hokuspokusnictví, opovážlivého spoléhání na náhody, co delá
KSC. Bývalo heslem: proletár nemuže nic ztratit. - Takou
logiku - nelogiku má dnes komunistická strana Ceskoslovenska: nemohu (již) nic ztratit. - Je to pravda. Kdo prohrál
svoji partii, nemuže již niceho ztratit.
V. G•.
Vzácný prípad.
Je známo, že ruzné veci mají v našem tisku ruznou publicitu
podle pravidla, že mrva v cizím oku je viditelnejší než brevno
ve vlastním. Pošramocená povest tety odpurcího politika je
podle této zásady vec, jež bezmála zasluhuje plakátování na
všech nárožích, jež lze jen nedostatecne nahradit nekolika

Prítomnost,
dvojsloupecníky v denním listu; zrejmý a po prípade i doznaný
poklesek vlastního straníka smrštuje se však v témže tisku
jako rtut v zime na onen bod, od nehož se odvozuje úsloví
o mrazivém mlcení. Z poslední doby lze uvésti jako pozoruhodný, ne však jediný príklad, jak tato zásada je praktikována,
prípad agrárního poslance Kremene, o nemž se ctenári agrárního a prifareného tisku nedovedeli témer nic. Vzhledem k tomu a protože tento prípad je zajímavý i po jiné stránce, dopráváme mu publicity, o niž byl tak nespravedlive pripraven. Po
posledních volbách žaloval agrární poslanec Kremen u táborského soudu profesora Tesare za to, že prý 21. ríjna verejne
prohlásil, že agrární poslanec Kremen vzal úplatek 2000 Kc
za provedenou intervenci. Ponevadž agrární poslanec Kremen
odmítl smír, bylo provedeno lícení a prof. Tesar nastoupil dukaz pravdy. Svedek statkár Winternltz, jejž prof. Tesar vedl
jako svedka, prohlásil ve své výpovedi asi toto: V dubnu 1923
setkal jsem se ve vlaku s agrárním poslancem Kremenem.
Byla rec o lihovarské kampani, a tu mne agrární poslanec rekl,
že celého prídelu nevyužije, abych si tedy podal žádost ministerstvu financí, aby jeho nevyužitý prídel. byl dán mne. Za
každý získaný hektolitr lihu žádal agrární poslanec Kremen
100 Kc, celkem 2000 Kc. Tuto cástku jsem 5. ríjna také panu
agrárnímu poslanci poukázal. - Po této výpovedi bylo lícení
odroceno, nebot agrární poslanec Kremen oznámil, že podá
soudu písemný návrh. Ponevadž však agrární poslanec Kremen písemného návrhu nepodal a žalobu na prof. Tesare odvolal, odsoudil soud agrárního poslance Kremena k placení
všech soudních útrat. - o. tomto dobrodružství agrárního poslance Kremena nesmeli se tedy ctenári agrfÍrního a prifareného tisku dovedet. Je to jejich škoda, ponevadž byli tímto
zpusobem pripraveni o pozoruhodné poucení, že totiž v techto
težkých dobách ješte existují lidé, kterí mají odvahu dosvedcit
pred soudem, co se jinak jen šeptá do ouška. Také pro tuto
pozoruhodnost zaznamenáváme tento prípad.
mz.

p

o

L

I

T

I

K

A

Odzbrojení a ponorl{y.
Jednou
z hlavních
otázek,
kterou se
zabývali zástupci
peti
velmocí
na námorní
konferenci
v Londýne,
byla otázka
ponorek. Je známo, že tri z peti zúcastnených státu, Velká
Britanie, Spojené státy a Italie byly horlivými stoupenci potlacení této obranné zbrane anebo žádaly alespon o podstatné
snížení tonáže lodí tohoto druhu. Naproti tomu Francie a
Japonsko a zastávaly názor, aby si každý národ reguloval ponorkový stav podle vlastní potreby. Vznikly zde tedy dve
skupiny námorních velmocí. Všimneme si blíže pomeru,
které pusobily u všech peti zúcastnených státu na hájení
toho ci onoho stanoviska.
Jednotná

fronta

britské
politiky
proti
ponorkám.
Obavy a možnost ohrožení námorní komunikace britského
imperia neprátelskými ponorkami.
Již od námorní konference ve Washingtone, konané v letech 1921-22 nesla se britská politická smernice v oposici
proti ponorkám. Již na této první poválecné konferenci reklamuje Anglie úplné potlacení tohoto nebezpecného prostredku. Pro francouzskou a italskou oposici v tomto smeru, omezil se proto americký návrh na limitování tonáže ponorek. Ale ani k potvrzení jeho nedošlo. Roku 1925 zahájena v Anglii znovu kampan pro potlacení ponorkového sta-

vu. Ale tehdejší anglický premier Baldwin usoudil, že by
bylo ponekud predcasným svolání konference, která by se
zabývala novým rešením tohoto problému. Ale o nekolik
mesícu J?ozdeji, v listopadu 1927, sil' Samuel Hoare, ministr
letectví, ucinil prohlášení: "Predevším, znemožneme ponorkovou válku; to budiž naším výchozím bodem ..: Za "j~ho
návrh se postavili i další vedoucí anglictí politici, mezi nimi i vedoucí liberálu Lloyd George. Je tedy zrejmé, že
v otázce omezení ponorkového stavu je anglické verejné mínení jednotné.
Jaká je prícina tohoto jednotného
anglického postupu
proti ponorkovému stavu? Záleží v tom, že stejne jako konservatistum tak i liberálum i labouristum je zrejmé, že veškerý život anglické metropole-Londýna
i celé Anglie, je
závislý na spojení s morem. Anglie sama má životních potreb na sedm týdnu. Tyto, stejne jako prumyslové suroviny,
jsou jí dováženy a to dvema cestami: Stredozemním a
Atlantickým morem. Dopravu všech techto vecí obstarává
obchodní lodstvo o celkové nosnosti 22 milionu tun. Cestou
po Stredozemním mori, které predstavuje alimentacní i strategickou osu anglické velmoci a na níž je také koncentrována velká cást anglického námorního lodstva (400.000 tun),
je dopravováno do Anglie obilí, australská vlna, kaucuk,
nafta a petrolej z Persie, bavlna z Indie a Egypta. Atlantikem jsou do Anglie priváženy miliony tun potravin, benzinu
a nafty, ohromné množství bavlny, cukru a ruzných plodin a požívatin.
Ponevadž Stredozemní more je vlastne tesný a uzavrený
celek, predstavuje zároven velmi nebezpecnou základnu, hodící se velmi dobre pro ponorkový útok na trati od Suezu
ke Gibraltaru. Jeden anglický publicista napsal velmi prípadne, >že Stredozemní more,.: které je >v míru morem<,
bude >pastí v dobe války<. A dodává, že nebude možno anglickému válecnému lodstvu v dobe války zajistiti ani cástecne provoz svého obchodního lodstva. Na oceánu Atlantickém bude situace již príznivejší.
V blízkosti britských ostrovu uzavírá Atlantik strategicky, životní stred pro Velkou Britanii. Obchodní cesty, zacínající v jiných oceánech, ústí v tomto centru, Hodní
kapse.:, tvorené mysem Clear, Milford Haven, Land' End,
Cherbourgem a Ouessont. Sunday Times napsal pri jedné -príležitosti, že toto námorní pásmo predstavuje pro Anglii tak
duležitý bod, podminující její bytí, jako byl Verdun pro
Francii a Brenner pro Italii.
Proto se Velká Britanie, poucená svými ohromnými ztrátami na obchodním lodstvu v letech 1914 až 1918, obává
ohrožení svých námorních cest neprátelskými
ponorkami
v prípade budoucí války. V blízkosti všech cest anglických
obchodních lodí jsou položeny ponorkové základny jednak
francouzské, jednak italské, prípadne i jiné. Nebezpecí pono rkové mizí v rozlehlých a vzdálených oceánech. Stává se
však mnohonásobne vetším v morích evropských. Podle mínení Anglie jsou pak ponorkové základny francouzské položeny vlastne hned na pohranicí jejího strategického okruhu. Proto také Anglie usiluje o lamanšské Locarno. V celku
žádá Velká Britanie potlacení ponorek proto, aby získala,
dík své námorní síle, bezpecnou a vydatnou
zásobovací
možnost svého centra. Sama má pro prípad protiopatrení
k disposici pouze šedesát jednu ponorku.
A mel' i c kát
Ochrana obchodní dopravy

h e s e.

námorní a panamského

kanálu.

Pravým opakem anglické politiky v otázce ponorek byla
politika Spojených státu. Jest známo, že komise jmenovaná
presidentem Hardingem (jejím clenem byl i dnešní president
Spojených státu Hoover) pred námorní konferencí Washing179

Ptítomnost,
tonskou, se usnesla nejen na udržení dosavadního ponorkového stavu, ale ješte spíše pro jeho rozšírení, než pro jeho
limitování. V záveru zprávy, vypracované touto komisí, bylo
receno: ~Podržíme-li si velkou sílu podmorskou, získáme tak
dokonalou možnost obrany svých vzdálených držav v prípade potreby ... V každém prípade mají Spojené státy potrebu velké síly podmorské k oc11cme svých zájmll. Na nlÍmorní konferenci ve Washingtone se proti puvodnímu usnesení, nevyjádrily
Spojené státy ani pro, ani proti politice
ponorkové a spokojily se schválením svetového stavu, podle
nehož urceno jim a Velké Britanii dvojnásobné množství
lodní válecné nosnosti, než Francii a Japonsku a trojnásobné
než ltaliL
Americká akce zacíná v roce 1925, v dobe, kdy senátor
Borah, predseda komise pro zahranicní otázky v senátc,
promluvil ve prospech akce protiponorkové. Stejné prohlášení ucinil i státní sekretár M. Kellog v únoru 1928 ve snemovním výboru pro veci zahranicní. Podle techto dvou deklarací bylo zrejmé, že Spojené státy jsou ochotny podepsati spolu s ostatními státy smlouvu, zakazující úplne užívání ponorek. Ale pri hlasování nedošlo k schválení tohoto
dvojitého návrhu. Z toho je patrné, že ve Spojených státech
není v otázce ponorkového stavu jednotný názor. Presto ale
roku 1929 se pripojily pak Spojené státy ku stanovisku
Velké Britanie. President Hoover se sám vyjádril, že nutno
celiti prípadné námorní blokáde; tím se jaksi mlcky postavil na stanovisko, žádající odstranení ponorkového stavu.
Co tedy nutí Spojené státy k této zmene smýšlení a k zaujetí nové smernice? Predevším nutno uvlÍžiti, že Spojené
staty postavené a postavivší se v námorní moci na roven
Anglii, pokládají za jakousi morální povinnost míti stejná
práva a stejné požadavky jako ona. Pres to že nosnost obchodního lodstva Spojených státu, cinící dnes pres 11 milionu tun, není ani polovicní oproti nosnosti obchodního lodstva anglického, nutno 'priznati, že obchodní lodstvo Spojených státu ucinilo ohromný rozmach a doznalo netušený
vzrust od r. 1914, kdy byl jeho stav celkem 2,261.000 tun.
Dnes obchodní linky americké jsou ve všech oceánech dvojnásobne husté, než linky anglické. Tendence americké politiky smeruje k presvedcení mezinárodního mínení, že Spojené státy, tento ohromný kontinent, jsou vlastne po stránce
ekonomické >ostrovem<. Admirál Jones, který byl clenem
americké delegace na tríclenné námorní konferenci v Ženeve, konané v roce 1927, prohlásil: »Ve skutecnosti predstavují Spojené státy ostrovní zemi, odríznutou od svých
hlavních tržišt a stredisk v cizine. Jejich postavení v tomto
smeru je shodné s postavením Anglie. Spojené státy musí
míti zajišteno permanentní, nerušené spojení se zahranicními klienty a odbytišti prostrednictvím svého lodstva.«
Prohlášení presidenta Colidge v jeho poselství z prosince
1927 bylo neobycejne jasné a výmluvné: ,Máme zahranicní
obchod a námorní linky obchodní, které se nepodarilo prekonat žádné zemi na svete. Máme vzdálená teritoria ve dvou
velkých oceánech a spojení s prístavy a nejbohatšími mesty
sveta, v nichž máme své velké zájmy, chránené našimi lidmi.
Jsme proto zodpovedni za ochranu svého lidu a nejvetšího
bohatství, jaké kdy bylo v držení lidstva. Jsme povereni velkým mezinárodním úkolem, totiž ochranou panamského kanálu.«
Jako Anglicané, tak i Americané mají »námorní kapsu«,
tvorenou panamským kanálem a celým ústím na východní
strane pacifické. Uvedomíme-li si, že japonské ponorky velké nosnosti by mohly preplouti tento oceán a dostati se až
do bezprostrední blízkosti východního ústí do panamského
kanálu, pochopíme, proc Spojené státy žádají o odstranení
tohoto nebezpecí, které by mohlo silne ochromiti jejich spo180

jení tímto smerem a proc pri žádosti odstranení ponorek
anebo o krajní limitování jejich stavu, mají predevším na
mysli ponorky japonské.
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Blokádá >ostrova< !talie a nebezpecí ze ,~'I'any ]ugoslavie.
Italský prípad v otázce ponorkového stavu je ješte príznacnejší. Ve Vashingtonu roku 1922 se stavela Italie co nejresolutneji proti potlacení ponorek a žádala, aby její síla
\' tomto smeru nebyla nižší síly francouzské, dovolávajíc se
celkové námorní parity francouzsko-italské.
Ješte v roce
1925 prohlásil Benito Mussolini rímskému zpravodaji ~United Press«, že by potlacení ponorkového stavu vedlo k úplné
bezbrannosti a nemohoucnosti chudých národu.«
V té dobe ale nastává anglosaská akce pro potlacení ponorkového stavu. V roce 1929 byla již smernice italská shodná se smernicí americkou. Jaký motiv zpusobil tento obrat?
Aby prokázala oprávnenost svého požadavku po úplné náJllorní parite ti Francií, pristupuje Italie po zpusobu Velké
Britanie k tvrzení, že i ona jako Spojené státy a Anglie je
»ostrovem« z hlediska hospodárského, >ostrovem«, postrádajícím hlavních prostredku životních. Podle jejího tvrzení
je alpská hradba na severu a na východe prekážkou zahranicnímu obchodu a zásobení zeme požívatinami a nezbytnými surovinami. Veškerý obchod se zahranicím a veškeré
zásobování zeme se deje výhradne po mori, hlavne smerem
od úžiny gibraltarské, jíž projíždejí všechny italské lodi,
pricházející z Ameriky a Anglie. Spojené státy dodávají
Italii 25 procent veškerých potrebných zásob (požívatin a
plodin, bavlny, nafty a její produktu). Anglie ji pak zásobí témer výhradne uhlím. Nosnost italského obchodního
lodstva dostoupila dnes výše 3,326.000 tun, na místo 1,430.000
tun, které mela v roce 1914. Od tohoto roku se totiž dostala
Italie z devátého místa, které zaujímala mezi námorními
státy, na páté, hned za obchodní lodstvo francouzské.
Za tech okolností, že italské obchodní linky námorní, vedoucí ze zámorí Gibraltarem do Janova a do Neapole, jsou
velmi ohroženy ponorkami státu položených ve smeru techto
linek, pokládá se Italie, v prípade války, úplne za uzavrenu.
Podle svého tvrzení prikrocuje proto na americkou thesi, že
vidí ono nebezpecí, které ji hrozí od koalice peti ·pobrežních
státu stredozemních,
vyzbrojených
vesmes ponorkami a
schopných v prípade potreby uskutecniti úplnou blokádu
»ostrova« Italie. Proto se také Italie rozhodla uzavríti smlouvy o neutralite se Španelskem, Reckem a Tureckem, aby tak
podstatne snížila nebezpecí, výše jmenované. To se jí zatím
podarilo jen cástecne v otázce dovozu zásob ze zámorí. Prípadné nebezpecí z Adriatického moi'e jí hrozí prý stále ve
vetší míre a to od Jugoslavie, jejíž námorská i podmorská
kapacita stále vzrustá. Z námorní base v Kotoru mohou se
jugoslávské ponorky rozjeti nerušene pod záštitou rady drobných ostrovu, smerem k italskému pobreží, nekrytému, otevrenému a prístupnému k napadení. Ani vlastnictví nekolika ostrovu dalmatských, predních to hlídek italských proti
Jugoslavii, ani vláda nad ostrovem Saseno, strežícím vjezd
do zátoky Vallonské, ani možnost podminovati kanál otrantský (75 kilometru), nezdají se ješte Italii dostatecnou zárukou k zajišten! bezpecnosti proti rostoucí ponorkové flotile
mladé Jugoslavie.
Obr a n n é d u vod y F ran c i e a J a p o n s k a.
Spojení Francie se severní Afrikou. Japonské spojení s Asií.
Francie a Japonsko nemají jiste méne vážné príciny k hájení svého stanoviska pro zachování ponorek, než Velká Britanie, Spojené státy a Italie pro potlacení ponorek a jejich
nebezpecí. Obe mocnosti jsou presvedceny, že vzhledem k své
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zemepisné poloze a své možnosti a moci námorské, je pro ne
nezbytností držení ponorek, jimiž cástecne vyvažují svoji
nerovnost sil na mori, hlavne po stránce velkých a válecných lodí. K hájení svých pobrežních stredisek, svých nezbytných spojení se víldálenými trhy a hlavne koloniemi
(Francie) anebo svými pobrežími a ostrovy (Japonsko), spoléhají na své podmorské cluny, schopné zameziti vpád neprátel kého lodstva do jejich prístavu, znemožniti bombardování svých námorních základen z morské strany a napadení svých hospodárských stredisek prímorských. Poucení
dardanelské ze svetové války potvrzuje toto tvrzení.
Francie i Japonsko mají dále velikou potrebu zajištení
morského spojení svých metropolí se svými doménami anebo
zemcmi zámorskými, spojení, které považují za existencní
otázku, jednak pro svuj hospodárský život, jednak pro svoji
vojenskou moc. Situace francouzská i japonská jsou paralelní, symetrické, prestože v pomerech vzdálenostních jsou
u nich podstatné diference.
Francii se jedná predevším o zajištení spojení se Severní
Afrikou za všech okolností (spojení na trati Marseille-Alžír,
dlouhé 800 kilometru). Tato linie pretíná totiž námorní spojovací linky jednak španelské, jednak italské a jednak anglické, tvorící opravdový uzavírací pás kolem pobreží alžírského, marockého a tunisského. Ve svých starých prístavních
místech na Stredozemním mori a ve své nove rostoucí lehké
námorní flotile, je prý Italie velkým nebezpecím pro prípad
válecný; hlavne Alžír a Tunis by prý to pocítily. Námorní
spojení italsko-alžírské, nemluve ani o možnosti neprátelské
intervence se strany Anglie, bylo by prý krajním nebezpecím pro postavení Francie. Proto dala Francie návrh na
stredomorský pakt bezpecnosti, jímž by se spojila se Španelskem, Anglií i Italií.
Pripojme hned, že prípadné získání Jugoslavie k tomuto
paktu by znamenalo odstranení italských obav pred nebezpecím se strany jugoslavských ponorek. Až do uzavrení podobného paktu a do zarucení jeho trvanlivosti,
pokládá
Francie za nezbytnost trvání na potrebe svých ponorek, zajiš{ujících ji spolu s jejími torpedoborci
a hydroaviony
možnost spojení Alžíru s Marseillem. Vzdušná ochrana by
fungovala za dne, jednak v obou výchozích prístavech, jednak na prípadných zastávkách mezietapových. Ponorky a
torpedoborci by pak zajištovaly nerušenou plavbu v noci.
Japonsko má potrebu dopravy ochranných sboru od asijského pobreží na svoji ostrovní ríši. Ale nemohlo by žíti, ani
bojovati bez opory asijské, prípadne cínské. Japonsko má
tedy nezbytne potrebu nadvlády nad mori, pojícími jeho
ostrovní ríši s asijským pobrežím. Zajistí si ji opevnením
svých hlavních mest ostrovních (hlavne v úžine korejské)
a uplatnením svých ponorek. Jejich použití je pro Japonsko
tím duležitejší, ponevadž v jeho morích mají cizí velmoci
opevncné base. z nichž mohou v prípade potreby ohrožovati
Japonsko a jeho spojení s kontinentem svými válecnými križníky. A Japonsko je si plne vcdomo nebezpecí prípadné spojenecké intervence angloamerické z mocných moderních basí v Singapuru. Hawai a dalších. Z toho duvodu hledí si
Japonsko zajistiti Locarno na západním Pacifiku.
V celku otázka ponorek není otázkou technickou, ale politickou. Obe proti sobe stojící skupiny se snaží dosáhnouti
jeden cíl, byt protichUdnými prostredky a to - svoji bezpecnost. Jedna skupina tvrdí, že ponorky ohrožují tuto bezpecnost; druhá naopak zastává názor, že jen ponorky ji
mohou zajistiti. Eliminace ponorek znamená ne porne znemožnení úplné námorní blokády, tedy svobodu more; tato
skutecnost je pak nejvíce žádána Anglií. V možnosti blokády
vidí pak zase oposicnÍ strana jedinou protiútocnou zbran

k své obrane. Proto- londýnská konference nemuže úplne
rozrešiti ponorkovou otázku.
Londýnská
námorní
konference
ovšem nejednala
jen
o zbrojení, respektive o odzbrojení ponorkovém, ale námorním vubec. Každý ze zúcastnených národu prohlásil v zásade ústy svého delegáta, že nehodlá pokracovati ve svém
námorním zbrojení, zvyšováním své námorní síly, v prípade,
že jeho námorní obrana bude dostatecne zajištena. Hlavní
debata se tocila kolem urcení nosnosti válecného lodstva peti
zastoupených velmocí. Jaká je tato celková nosnost? Námorní lodstvo americké, jsoucí dnes ve službe, má nosnost
t,162.830 tun. V konstrukci jsou další válecné lodi o celkové
nosnosti 259.970 tun. Celková tonáž válecného lodstva Spojených státu je anebo bude v dohledné dobe 1,415.800 tun;
tedy nejvetší na svete. Následuje válecné lodstvo anglické,
vyka::ující celkove nosnost 1,353.633 tun (z toho pripadá na
lodi ve službe 1,24.2.827tun a na lodi ve stavbe 110.806 tun).
Na tretím míste stojí Japonsko s 920.432 tunami (828.122
v provozu, 92.310 ve stavbe), na ctvrtém Francie s celkovou
tonáží 712.900 tun (513.410 ve službe, 199.490 ve stavbe) a
na pátém Italie s celkovou nosností 393.974 tun (274.074 ve
službe, 119.900 ve stavbe). Zmíníme se zde ješte o Španelsku,
které sice nebylo pozváno na londýnskou námorní konferenci, ale které by v prípade evropského konfliktu mohlo
hráti velmi význacnou úlohu svojí geografickou polohou a
kvalitou svojí stredozemní moci. Celková válecná tonáž Španelska je 90.292 tun ve službe a 36.030 ve stavbe; tedy celkem 126.322 tun. Pripomenme si pri této príležitosti, že Nemecko smí míti podle versaillské smlouvy v provozu námorní lodstvo o úhrnné nosnosti 144.000 tun, z nichž 36.000 reservních.
Prezkoumáním techto císel je zrejmé, že parita, reklamovaná urcitými mocnostmi, není proste dosažitelna. Velmi
snadno by se dosáhla mezi Spojenými státy a Anglií, ale
není naproti tomu myslitelná mezi Francií a Italií, pone"adž
tato by k jejímu dosažení musila zdvojnásobiti svuj dosavadní stav válecných lodí.
Francie tvrdí, že za merítko k urcení síly válecného lodstva toho ci onoho státu nelze bráti pomer jeho dosavadního
stavu k stavu velmoci, udávající smernici, nýbrž goegrafickou polohu, možnosti a bohatství zeme a pak prípadnou
vzdálenost jejích kolonií. S tohoto hlediska si Francie osobuje
nárok na stejne silné válecné lodstvo s Anglií.
Na druhé strane válecné ztráty námorní spojených mocností ukazují jasne, jak duležitou úlohu hrálo to ci ono lodstvo. Tyto ztráty pak opravnují postižené velmoci na prípadné doplnení jejich stavu, podstatne
sníženého. Anglie
ztratila 201 lod o celkové nosnosti 590.000 tun, Francie 49
lodí o nosnosti 113.000 tun, Italie 30 lodí o celkové nosnosti
80.000 tun, Spojené státy 7 lodí (celková nosnost 19.000 tun)
a Japonsko 2 lodi (o nosnosti 3.700 tun).
Pri porovnání válecných ztrát Anglie a Francie, které vedly válku hned od zacátku a Italie, která se k nim pripojila
v roce 1915, jsou ztráty Spojených státu a Japonska úplne
bezvýznamné. Hlavní boj se koncentroval v evropských morích. Japonsko nemelo po ruce neprítele, s nímž by se utkalo. Americká intervence nemohla se v tehdejší dobe uplatniti
tak na mori, jako na zemi.
Jak veliký byl konstrukcní ruch ve stavbe válecných lodí
za války?
Anglie postavila 583 lodí o nosnosti 1,151.000 tun, Spojené
státy 243 lodí o celkové nosnosti 496.000 tun, Japonsko 73
lodí o celkové nosnosti 330.000 tun, Italie 91 lodí o nosnosti
45.000 tun a Francie 44 lodí o nosnosti pouhých 18.000 tun.
Proc byla konstrukcní kapacita francouzská na tomto poli
tak nepatrná? Francouzské arsenály pracovaly predevším

181

PtítomnosL
na výrobe zbraní, jimiž zásobily spojenecké armády na
evropských bojištích. Nemohly se pustiti do stavby válecných lodí, pro níž nebyly bohate zarízeny, ponevadž musilySchrliti s krajní možností dela, strojní pušky, vozidla nákladní, tanky, traktory, železnicní materiál, soucásti ku konstrukci provisorních mostu a podobne a to nejen pro sebe,
ale i Anglicany, Americany, Japonce, Italy, Belgiany, Rumuny, Portugalce a jiné. Proto se zmohla Francie jen na výstavbu 44 lodí o nepatrné nosnosti 18.000 tun.
Po ukoncení války zbylo tedy z válecného lodstva francouzského, které melo na jejím zacátku nosnost 989.336 tun,
pouhých 462.000 tun lodí starých typu, .lodí již sešlých a
namnoze sotva schopných dalšího provozu. Všimneme si nyní
budgetu velkých námorních mocností v roce 1914 a v roce
1930. (Údaje v miliardách franku dnešního pevného kursu):
Velká Britanie v roce 1914 6.405, letos 6.980, Spojené státy.
3.560 oproti dnešním 9.250, Japonsko v roce 1914 1.240, letos
3.230, Francie 3.205, dnes 2.618 a Italie v roce 1914 1.545,
letos 1.610.
Z tohoto srovnání vyplývá, že jediná Francie vykazuje
z techto peti státu dnešní námorní budget nižší než predválecný. A pritom má Francie chrániti pobreží svých teritorií v celkové délce 3"3.336 kilometru. Její komunikacní linky s koloniemi vykazují rozšírení o 62.968 kilometru.
Srovnáme-li dále námorní budgety techto peti mocností
s jejich celkovými budgety. dostaneme zajímavé procentové podíly. V roce 1914 cinil námorní budget Anglie 23 procent celého státního budgetu; letos ciní jen 6'8 procent. Ve
Spojených státech cinil v roce 1914 20 procent, dnes ,'5 procent, . v Japonsku 18, dnes 15, ve Francii 12, dnes 5'3, a
v Italii 12 a dnes , procent.
»Podle prirozeného rádu,< pravil Colbert, ,každý národ
má míti pro sebe tak silné námorní lodstvo, jaké vyžaduje
jeho poloha. množství jeho prístavu a vzdálených kolonií.
Námorní obrana je národní otázkou každé zeme a její uvážení a rešení má také být ponecháno každé zemi neodvisle
na nejaké císelné formuli.<

-H.-
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K. H. Hilar:

Herec a kritilr.
Ví

se na príklad z dejin aperníha a ma1'Írského umení,
jakau mac má kritika pa letech dávna mima akruh
prítamnasti. Jest známa, že svau dobau zneuznaná díla
malírská byla zachránena pred zapamenutím pazdejším
úsudkem. V zpamenme historie abradt Mannetových
a van Gaghavých .. Nemluvme a apazdené kritické rehabilitaci aper Verdiha a Bizetavy.
Chtel bych pramluviti na tamta míste o zcela jiném
psycholagickém vztahu mezi hercem a kritikem, mezi
hereckým umením a kritikau, z nichž jednO' tvorí, druhé hadnotí a padnecu je.
Pera kritikava je opravdu dutkami, vznášejícími se
nad hlava u asabnasti v transu, která v dabe tvarby nemá mažnasti se pazoravati a se videti a jest úplne adkázána na slava kritikava.
MálakterÝ divadelní kritik je si vedam taha, jakým
bicem muže býti nepatrné jeho epitheton, jež uštedril
mechanicky, en passant a levau rukau, neuvedamiv si,
že nervavá struktur"\. c1aveka divadelne tvorícíhO' je tak
vratká a krehká, že nejprastší abrat slahavý, bezdecný
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prajev chladu, nejlhO'stejnejší pakyn muže na neha pusabiti jaka výbušný prvek. ŽádnÝ clavek, píšící divadelní kritiku, neuvedamí si, že dnes v tu a tu hodinu
vyšlý trírádkavÝ prímer, lehká zdvarilast, neuvážená
lichotka, bezdecnÝ detail, frázovite umístené epitheton
muže raniti nervy umelcavy jakO' rána ekrasitem dO'
zrcadla.
Padl vtip a divadelním kritikavi, že tu míru maci,
kterau absahuje an ve svém divadelním slaupci, ve
svém dychtive acekávaném císle, nemá nikdO', leda
Mussolini.
Nemám na mysli publicitní sugesce, již vyvinuje kritik na divadelní obecenstva. Chci zde pramluviti
a nervové maci, O' tvurcí sugesci, již má pasuzující clavek na tvarícíha a posuzavanéha divadelníhO' cloveka.
Divadelní c1avek, jenž tvarí, žije pa dabu své umelecké
tvarby, príprav a zkaušek v Tariccelove prázdnate.
NikdO' mu nemuže paraditi, nikda mu nemuže ríci, cO'
si myslí, nikdO' mu nemuže ríci, jak pusabí. PrO' divadelníhO' umelce v dabe tvarby není zrcadel, neexistuje
pro neho duverníku, žena, muž, milenec, díte, ctitel,
nevesta - žádný z nich tamu nerazumí, každý z nich
je asabne zaujat. Divadelní clovek v dabe své tvorby
jest vybicavaný námesícník, který jde pa akapu strech.
Nad temitO' šílenci, kterí jsau ve stavu transu své práce a v harecce své desné nervavé
prepjatasti
a šílenéha vzrušení bdí lékarsky jiný šílenec téhaž
rádu a ješte ža1astnejší, muž v civilu, sk1anený ve tme
nad režijní knihau, tresaucí se ve tme. A nad tauta skupinau vytržených sedíš ty, pane s binaklem na prvním
balkane a tvaje jediné slava, chudická veta, neuvážený
abraz, úsmev, neb stažený ablicej, ret pasupne zkrivený, nebo výraz abací se usmívajícíhO': tof jest skalpel, jímž prarízneš srdce halucinavaných
tam dale,
tat jsau dt''ttky, jejichž nejmenší gesta stací, aby halucinavaní námesícníci, jdaucí pa akapu, naráz pracitli.
Rekl jste jediné slava a jim je vše jasna. Pracitnau
náhle, tisíceré jejich otázky mají náhle svou odpaved,
tajemství, jímž se mucili po dabu zkaušek pa celé týdny Ia jehaž marne hledali da dne premiéry, je vyrcena,
nesmírná Galgatha, desný Velký pátek divadelníha ldižavání je skancen.
Divadelní kritiku, svau prastau vetau zdvihl jsi kríž
panu X, pí. Y. Cítí se aba V"ab1acích, nebo jsa u na kríži.
K r i t i k: Preháníte, pane! Nepapírám, že vytištené
slava má velikau mac, avšak také básníci, také knihy
padléhají maci kritiky.
Her e c: Talika nepatrne. Dílo sacharavo, díla malíravo, díla básníkavo má svuj dukaz práve v sabe samém, dukaz tak pádný, jímž nemúže nikda atrásti.
Bude existovati ješte za deset let. Ale maje dílo, pane
s bicem v ruce, trvá talika dnešní ve~er. Mahu vám
sveriti tajemství, že jsem dnes takavý, jakým jste mne
vy a abecenstva dnes pastrehli. Obecenstvo se však
strídá. Vy píšete, abecenstva jenam tleská. Vaše slava
jsau smrtelné rány. Mucil jsem se ctvrt raku studiem
své rale a dnes se dastavi1 výsledek mého sebemucení.
Mám svaji rali prastudavánu
do všech padrabnastí,
prízvuktt, tónu, ale jak múj nervavý systém, jak maje
vazamotary zapnau, vámi fascinavány, o tam není jiných zpráv než práve vašich.
K r i t i k: A což abecenstva?
Her e c: Ale muj bože, abecenstvo, ta mám každý
vecer, ta mám a všech reprisách. Moje napetí pravakujete však taLika vy. Mám vás jenam jedinkrát, nemahu
se pred vámi napraviti. A pak já verím, že mi raz-

Ptítomnost,
umíte, že rozumíte mému remeslu, že rozumíte úkolu,
jejž dnes vecer chceme rešiti. Chápete, pane, jaký padivnÝ nervový vztah je mezi námi dvema? Není to
vztah a horecka publicity. Dávám vám cestné slovo, že
mne nebeží o to, jak váš úsudek vyzní. Jsem posedlý a
pomatený tím, že vubec vyzní. Jste, pane, sousprežen
do méha dnešního díla jako druhý v páru soumaru.
.Kam to dnes vecer vytáhnu, bude nejen mé dílo, bude
to také v,aše dílo. Vámi si uvedomuji sebe, rostu, nabývám vedomostí a své práci, a níž mne nemuže nikdo
na svete nic ríci. Vedete mne a mé kolegy, nás - zástup slepcu - po tajemných a temných pláních tvorení,
kde nemáme žádného jiného svetla.
K r i t i k: Ale, pane, vy - tak starý praktik - budete se báti mne, který má sotva chmýrí pod nosem?
Her e c: Nebojím se vás, chci vám jen ríci, jak nezmernou odpovednost podstupuji, kt1yž vystupuji na
scénu, a jak nesmírnou adpovednost padstupujete vy,
když berete dO' ruky kritické pera.
Nemáte tušení,
pane, jaká nervO'vá panika jest tvoriti na divadle. Zd.e
ani stárí ani rutina nechrání, práve naopak. Nevertl
byste tomu, ale 'videl jsem nejslavnejší herecky našeho divadla trásti se pred svou premiérou jako malé
deti. Nejslavnejší operní komik minulé generace, který
vystupoval tisíckráte za ISVLtjživot, skO'ncil pasléze
tím, že se nakonec vúbec bál vystaupiti na scénu. Je to
horecka, jsou to nervy, je to šílenast? Buhví. Psychiatri zovou tuto nemoc horeckou ramp. Avšak prejdeme k vám. Chci vám záverem neco povedeti. O další
vaší moci, která jest již nejen rázu nervového, ale i rázu lékarského.
K r i t i k: Jsem opravdu zvedav, pane! Že by muj
referát mohl pusobiti i medicínsky?
Her e c: Zahranicní prední hvezda po napjatém,
vycerpávajícím ctvrtletním studiu ,absolvuje svoji premiéru témer ruinována za nejhorších podmínek fysiologických. Obecenstvo jásá, zahrnuje bourlivými prO'jevy prízne její vzácný umelecký výkon veliká
umelkyne zárí v klamném svetle divadelních ramp.
Triumfuje. Avšak tesne pa dopadnutí pas lední opany
její nervový stav se zhrautí, propuká u ní težká nemoc. Umelkyne je vázána po celý den na lože. Ale vecer - zemdlena probdenými nocemi, ztrávenými beze
spánku, znicena nemažnou nervosou, za nejvetší horecky 38°, presne v ustanavenou minutu vstupuje na
scénu, loudíc své nepopsatelné nuance z nemocnéha
hrdla, horeckou sevrenéha, buduje svou nejvetší životní roli, zapomíná celé své lidské prirozenosti a žije
znovu svým umeleckÝm transem. Fascinuje svým lehkým prednesem, okouzluje svým umeleckÝm charmem,
který jakoby nebyl telesnéhO', ale nadlidského puvadu.
Ten clovek, který ležel celý den ve svém loži, je nyní
vnitrne úplne odpoután, lehký, vzdušný a kouzelný jako
mistrovsky dovršený výkon sám. A víte' cím? Kritika
prohlásila její výkon za její vrcholný a vyslavila nadeji, že nezmarí svou nemocí svého slavnéhO' výkonu
a nezklame své obecenstvo.
K r i t i k: Nezhroutí-li se dnes, musí se zhroutiti
zítra. Kritik nemúže žádati nic nelidského.
Her e c: Snad se zhroutí zítra. Ale hraje již tak
denne tri nedele. Kritik nemuže chtíti od nás nic nelidskéha, ale múže nás inspirovati k nadlidskému. Takoví jsme všichni. Napište ve svém referáte tri rádky,
O nichž vím, že jich nikda necte, že mohu sehráti nejtežší úlohu svého života, jíž jsem se po celý život vyhýbal a jíž jsem se celý život bál, bude mi jasno, co

mám pacíti a pujdu do svého. úkalu se šílenou zrejmostí. Takoví jsme my od divadla všichni. Musí se
nám veriti a musí se ad nás chtíti. Provedeme nadlidské. Slova nedúvery nebO' pochyby nás rozvrátí a
zhrautí. Slavo duvery a uznání nás povznáší a inspiruje. Tak velikou moc má kritikova slovo i zadpovednost.
K r i t i k: Nemel jsem ani tušení, že vaše díla tam
dole (uciní gesta k jevišti)'
Her e c (s úsmevem): - - jest naším spolecným
dílem. Ana, je tomu tak, aniž jste o tom vedel.
K r i t i k: Netušil jsem O'tom apravdu. Dekuji vám.
(Tisknau si ruce.)
A. Urba,n:

Nemcina v biog-rafech a jiné veci.
B i o g r a f y, s t a ven é n a k r ach u.
Úpadek Beránkových podniku je zajímavý tím, že
podle novinových zpráv lze poslední a hlavní prícinu
úpadku spatrovat v nákladné stavbe hotelu a biografu.
Není jiste Pražáka, který by neznal Beránkovu firmu,
která vyrostla ze starých, solidních predpokladu. Dost
lidí kroutilo hlavami nad tím, že najednou renomovaná
uzenárská firma pouští se do stavby biografu. Ovšem,
zapomneli na to, že v podniku nerozhoduje již starý
duch pocestného cechovního živnostnictví, nýbrž snaha po rozkvetu pokud možno do šírky. Jestliže lidem
z minulé generace stacilo být dobrým uzenárem a rezníkem, musí být lidé nové generace majiteli hotelu a
rediteli biografu. Film pusobí na pocestné, prosté lidi
jako obloukovka na jepice; pritahuje je do té doby,
než je spálí. Mnoho drobných živnostníku financovalo
své doby ceský film a vetšina z nich nechala v nem
všechny peníze; praktiky nekterých filmových režiséru jsou ješte v dobré pameti a bohudík, dnes již
mizí, hlavne následkem toho, že se príliš rozkrikly.
Provoz biografu je však stále ješte neco, co má nevýslovné kouzlo pro zámožné lidi, kterí dospeli k svému
bohatství tvrdou, poctivou a dukladnou prací. Bylo už
takových nekolik príkladu v Praze, ješte pred prípadem Beránkovým.
Videl jsem otvírat biografy, které za nekolik mesícu
zkrachovaly. Zahájení bývalo vždy stejné: sešli se
k nemu príbuzní a známí, majitelé se objevili ve smokingu nebo ve fraku, byl pozván denní tisk, zástupci
vlády a jiných úradu. Taková sláva dovede oslepit pocestného živnostníka, nebot dríve by do jeho dílen neprišel námestek primátoruv a páni ministerští radové.
Dík této zaslepenosti a ctižádosti zbohatlých a kdysi
prostých lidí se stalo, že Praha je dnes zamorena takovým poctem biografu, jaký nemá v pomeru k poctu
obyvatelstva žádné mesto Evropy a snad ani žádné svetové mesto. Snad ješte nekolik krachu prinese ozdravení.
Nekulturní
film at platí.
Mluví se o úmyslu vlády zavést novou dávku z lístku
do biografu. Tato dávka by sloužila k podpore divadel. Je známo, že úprava provozu biografu je u nás
jedinecná na svete; po prevratu byli vyvlastneni majitelé soukromých licencí, které byly dány dobrocinným
korporacím. Tyto korporace vetšinou neprovozují biograf ve vlastní režii, nýbrž jej dávají do nájmu odborníkum, kterí jim platí rocní nájemní paušály.
183

Prítomnost,
Novou dávkou musily by být postiženy prímo nebo
neprímo také tyto korporace, nebot na obecenstvo dávka dobre prevalit nejde, už vzhledem k nevalným návštevám biografu. Nyní jde o to, je-li morální, aby jeden soukromý podnikatel doplácel na ztráty druhého
soukromého podnikatele, nebot divadla jsou prece prevážne podniky soukromníku nebo spolecností více méne soukromého rázu. Asi tolik, jako kdyby byl Bata nucen doplácet na ztráty jiného továrníka obuvi. Bude
se ovšem operovat kulturností divadla a nekulturností
filmu; to je vec, o které nelze dosti dobre diskutovat
s oficiálními vrstvami, které budou o nové dávce rozhodovat. Pripustme však, že každé divadlo, každá scéna a každá hra, at již jde o cinohru nebo jiný druh
divadelní cinnosti, je kulturním kladem. Muže však
nekdo tvrdit, že každý film je nekulturní? Nemluvím
zde ani o snímcích, urcených ryze kulturním úcelum;
snad i nejvetší odpurci biografu a filmu pripustí, že
takový snímek o vzrustu rostlin n'ebo snímky národopisné mají kulturní hodnoty. Myslím však, že ilení témer filmu, který by neprinášel poucení, i když jde
o zcela bežný hraný film. Skorem každý snímek prinesl alespon nekolik obrázku, které byly poucením;
pres to, že jsme národem vnitrozemským, ví dnes u nás
ohromná vetšina lidí, jak vypadá more. Nikdy by to
nevedeli lidé, kterí nejsou dostatecne situováni, aby si
nekdy k mori mohli udelat výlet a nikdy by to nevedeli, kdyby nebylo filmu, obrazu v pohybu. Sebe krásnejší obrazy more nemohly dát správnou predstavu,
protože jim chybel pohyb. Film dal možnost poznat
svet lidem, kterí se nehnuli ze své rodné obce; ne.ní dosud plne ocenen a uznáván ohromný vÝznam filmu,
který mel pro poznání sveta a pro poznání se národu.
Na poli praktického mezinárodního dorozumení vykonal.film více než mnoho politických konferencí; obrázek z Japonska, ukazující lásku k detem v této ríši,
primeje prece jen urcité procento stoprocentních Amerikánu k premýšlení, jsou-li žlutí lidé opravdu takovým nebezpecím pro civilisaci, za jaké je imperialistická propaganda vydává.
O nem e c k é m I u víc í f i I my.
Byl to opravdu groteskní rozmar náhody, který
vtiskl národovci z Národních Listu do ruky pero, aby
jím napadl zamýšlené nemecké zpívání v Beethovenove Deváté symfonii. Beethoven se marne namáhá
pojmout do svého nárucí, objímajícího miliony, také
redaktory Národních Listu. Jejich výpad a to, že ceská verejnost jej mlcky strpela, zustane dlouho kulturní ostudou Prahy. Stejne tak bylo by kulturní ostudou, kdyby se zakazovalo, aby se v Praze hrály nemecké mluvící filmy, jen proto, že jsou nemecké.
Ale jak už bývá v našich pomerech, musíme se zároven bránit proti šovinistum dvou stran: nejsme proti
šovinistum ceským, ale také proti nemeckým, kterí ne·
opomenou každé príležitosti, aby zostudili Prahu
i tehdy, když nejde o ceský šovinismus, nýbrž o zásadní právo národa na svuj jazyk a jeho uplatnení.
Jak receno, nemuže být rozumného cloveka, který by
chtel zakazovat hrát v Praze nemecké filmy jen proto,
že se v nich nemecky mluvÍ. Tím rozumím filmy, na-o
tocené a vyrobené v Nemecku, tedy snímky opravdu
nemeckého puvodu;' dejme však dobrý pozor, aby
zdejší nemectí šovinisté nechteli nám pod rouškou nemeckých filmu vnutit filmy cizí a nevykrikovali do
sveta o naší národní nesnášenlivosti, jestliže se budeme
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bránit proti tomu, aby se naše biografy úplne ponemcily. Jde o toto: budou k nám uvedeny ryze nemecké
filmy z Nemecka nebo Rakouska, které s radostí uvítáme. Ale budou se také cinit pokusy, aby se u nás hrály
v nemecké versi filmy americké, anglické, francouzské,
španelské a snad ješte jiné. Je nutno vysvetlit, jak se
stalo, že v nemcine se tyto filmy vubec vyskytují.
Aby se preklenulo nebezpecí, kterým mluvené slovo
ohrozilo mezinárodnost filmu, prišli filmoví výrobci na
to, že je možno natácet snímky v nekolika jazycích
najednou. Filmuje se urcitý snímek, který má na nekterých místech pasáže, v nichž se mluví; nuže. delá se
to tak, že tyto mluvené pasáže se natácejí nejdríve
v anglicine s anglickými herci; pak se natácejí stejné
scény, ale v nemcine a s nemeckými herci a podobne je
se španelskou nebo jinou versí. Hraje-li se tedy urcitý
film v Nemecku,' je v nem 80 procent stejných scén
jako ve filmu téhož jména, hraného ve Francii, ale liší
se od sebe v onech zbývajících 20 procentech, kde jsou
jiní herci a jiná rec. Tato praxe se ujala a tak se podarilo zachovat filmu velké trhy; vyplácí se však zatím natácet snímky jen v jazycích pocetných národu,
jejichž velká jazyková oblast a velká území mohou nahradit výlohy, které by s tím byly spojeny. Není však
pochyby o tom, že v nedaleké dobe se zlevní výrobní
pochod a že bude možno, aby se také natácely ceské
verse.
Budou se dít pokusy, aby místo anglických versí
se k nám uvádely nenemecké filmy v nemeckých vydáních; obchodníci s filmy vidí, že obecenstvo žehrá
na filmy, v nichž se mluví anglicky, a domnívají se, že
obecenstvo radeji radeji privítá snímky, v nichž se
mluví nemecky proto, že jim bude lépe rozumet. Predpokládejme, že uznáme tento názor: pak mužeme pocítat s naprostou jistotou s tím, že do konce roku budou se v pražských biografech hrát jen a jen nemecké
filmy. Filmoví obchodníci mohli by být blázni, aby
sem dováželi anglické verse, kterým nesporne rozumí
méne lidí než versím nemeckým a opatrovat je vysvetlujícími titulky, které stojí dost penez.
Otázka je: bude jim rozumet opravdu všechno ceské obyvatelstvo? Dnešní reprodukcní technika není
na takovém stupni, aby cinila zretelným každé slovo
když si uvedomíme, že se v nemeckých mluvících filmech nemluví pražskou nemcinou a skrovným slovníkem pražských Nemcu, poznáme, že valná vetšina ceského obecenstva bude nemeckým filmum práve tak
málo rozumet jako anglickým. Vlastne ješte hur: odpadnou vysvetlující ceské titulky.
Jaký smysl by to melo, abychom dovolili hrát v našich biografech mluvící filmy v nemeckých vydáních
jen proto, že jim budou lépe rozumet pražští Nemci a
urcitá cást ceského obecenstva, která ovládá perfektne
nemcinu? Mužeme sami sebe obvinovat ze šovinismu,
když rekneme, že nemá smyslu dávat Praze nemecký
náter jen proto, aby malá cást jejího obyvatelstva mohla rozumet, co se ve filmu mluví? Proc máme utvrzovat zahranicní výrobce o tom, že Ceskoslovensko je
zemí, náležející do nemecké konsumní oblasti? A proc.
si máme dát ujít možnost, aby cizí filmoví producenti
dali nám za naše peníze také ceskou versi snímku? Nebudou se o to namáhat, jestliže poznají. že pro nás stací
nemecká vydání.
Nemcina v biografech je zajisté nCD;;zpecnejšínež
ruština nebo anglicina' v biografech; nebyla by nebez-
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pecná, kdyby nebylo nemeckých šovénu, kterí stále
.rešte mají daleko do smirlivého národnostního stanoviska našich liberálních vrstev a vlastne velké vetšiny
našeho národa; budou vždy ochotni užít jí jako prostredku k boji za navrácení starého stavu vecí. Jsme
právem citlivejší vuci nemcine než vuci jinému cizímu
jazyku a naše historie to oduvodnuje; budeme jiste
sami rádi, až budeme moci prestat s touto citlivostí.
Ješte jedna námitka by mohla být: proc nechat obecenstvu samotnému, aby vec rozhodlo a proste nenavštevovalokina, v nichž se budou nemecké filmy hrát?
Obecenstvoby však nemelo výber: bud by musilo chodit na nemecké filmy nebo nechodit do biografu vubec.
V podstate by šlo o skutecné terorisování lidí a nemužeme jít ve své národnostní snášenlivosti tak daleko,
abychom snad sobe delali nepríjemnosti. Je jiste rozdíl v tom, jde-li si nekdo poslechnout s nemeckým zpevem Devátou symfonii, kterou mohl mnohokrát slyšet
s .ceským zpevem a mezi tím, budeme-li nuceni chodit na nemecky mluvící filmy proto, že jiných nebude.
Bylo by pošetilé vytýkat nekomu, že cte nemecké autory v originále, ale bylo by jiste nesmyslné, kdyby
najednou se v Praze prestala hrát v Národním divadle
Prodaná nevesta a kdo by ji chtel videt, musil by do
nemeckéhodivadla. V našem prípade mohlo by se stát,
že bychom uvideli zfilmovaná díla ceských autoru jen
v nemcine; a tak daleko prece zdravý rozum neustupuje povere o šovinismu.
Jak ješte opakuji, není úmyslem tohoto clánku pusobit k tomu, aby se zakazovaly nemecké filmy, které
jsou opravdu nemeckého puvodu; a také konecne bylo
by možno ucinit výjimky s cizími filmy, jejichž nemecké verse jsou lepší než anglické. Ale je nutne potrehí, aby se nedovolilo, aby se všechny nemecké filmy
u nás predvádely v nemeckém zpracování; pro výjimecné prípady, kdyby se ukázalo z nejakých duvoch'l
výhodnejší je tak predvádet, stacilo by stanovit nejakou kvotu, která by je biografum umožnila hrát. Když
je na príklad takový Atlantic, film anglického puvodu,
lepší ve své nemecké versi než v anglické, není jiste
námitek proti tomu, aby se v Praze nemecky hrál. Ale
nikdo na nás nemuže žádat, abychom šli ješte dál než
k povolovánítakových výjimek.
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Karel Capek:

Vy Anglicané.
(K ankete Daily lieraldu.)

Zacanu:
svýchjeden
mladších
let jsem
se jmenoval

znal jenom
dvatlustý
typy aAngliJohn
Bu1l, byl
brunátný, nosil holínky a jezdecké kalhoty a obycejne byl
provázen bulldogem; druhý se jmenoval Mr. Smith nebo
ni:jak podobne, byl dlouhý a kostnatý, nosil kostkované
šaty a zrzavé licousy a vyznacoval se tím, že za každé
príležitosti kladl nohy na stul. Oba se vyskytovali hlavne v karikaturách a ve veselohrách.
Když jsem pozdeji prišel do Anglie, shledal jsem k svému zklamání, že Anglicané ve zdrcuiící vetšine nenosí
kostkované šaty ani licousy ani nekladou nohy na stul;
že (s výjimkou pana G. B. Shawa) nejsou nápadne
dlouzí ani (s výjimkou pana G. K. Chestertona) nápad-

ne zavalití. Tak clovek ztrácí illuse svého mládí. Naproti
tomu jsem zjistil, že se Anglie témer vším liší od kontinentu, pocínajíc trávou a brecfanem a koncíc universitou
nebo parlamentem. Mohl bych do podrobna napsat, cím
se liší Nottinghill od Sevilly; ale byl bych v rozpacích,
kdybych mel napsat, cím se obecne a bez výjimky liší
obyvatelé hvezdy zvané Anglie od obyvatel hvezdy zvané Evropa. Je zajisté veliký rozdíl co do zvyku a
úrovne života mezi prumerným Britem a dejme tomu
makedonským past~'rem; ale myslím, že skoro stejne
nápadný je rozdíl mezi prumerným Britem ze Snemovny Lordu a Britem z Psího Ostrova. Nejsem si jist, mají-li obe tyto trídy Britu stejné nacionální kvality a
stejné národní chyby. Mohl bych napsat pojednání
o prednostech Anglicanu, pokud jsem je pozoroval
v klubu Athenaeum, nebo o jejich nepríjemných stránkách, pokud jsem je pozoroval jako turisty v Italii; ale
jsem si vedom, že ani Athenaeum ani celá Italie i se Sicilií a Rivierou není ješte celá Anglie.
ostalo se mi lichotivého pozvání, abych rekl Anglicanum do ocí otevrene a od plic všechno, co lze vytknout jim a jejich zemi. Nuže, našel jsem ve své pameti
nekteré temné zkušenosti, jako je anglická nedele, ano
glická kuchyne, anglická výslovnost a nekteré jiné naprosto anglické zvyky; ale ríkám si, hoví-li si Anglicané
v tech a podobných vecech, co je nám ostatním národum do toho? Proc bych jim vymlouval hroznÝ zvyk
jíst puddingy z tapioky nebo uctívat anglickou šlechtu?
Mám zvláštní sympatii pro všemožné národní zvyky,
af jsou to zvyky ostrovanu z Fidji nebo ostrovanu z Velké Britanie. Tešilo by mne, kdyby skotští bankéri chodili v kiltech a s nahými koleny hrajíce na dudy nebo
kdyby Britové v hotelu Savoy místo fox-trotu tancili
mecové tance. Jsem naklonen považovat všechny národní zvláštnosti za positivní obohacení tohoto sveta.
Vážím si Anglie zejména proto, že dovedla udržet tolik
svých zvyku; myslím, že k tomu bylo treba krom jisté
národní hrdosti také znacného smyslu pro humor. V celku jsou domorodci britskÝch ostrovu v ocích cizince
malebnejší, než snad sami vedí. Málo který národ je tak
sympathický jako Anglicané - s jedinou podmínkou: že
se na ne jdete podívat do jejich Anglie. Tam si zamilujete jejich zvyky, )ejich zdrželivou ochotu, jejich formality i prostotu a sto jiných stránek jejich britského
života. Jenom insulární národ mohl vyvinout tolik
charakteristických a trvalých vlastností. Nejvetší prednost Britu je jejich ostrovanství. Ale jejich ostrovanství
je také jejich nejvetší chybou.
Pokud jsou Anglicané ostrovany v Anglii, je to jejich
vec; ponekud horší je, že jsou ostrovany, af se octnou
kdekoliv ve svete. Videl jsem -britské ostrovy a ostruvky ve Francii a ve Španelsku, v Italii i l! nás. Tento národ moreplavcu, cestovatelu a kolonistu nedovede vykrocit z Anglie; veze ji ssebou, at jede na rovník nebo
na severní pól. Nikdy se nedovede priblížit k jiným národum a k jejich životu. Je kosmopolitou potud, pokud
v tomto vesmíru jsou anglicky mluvící sklepníci, anglické golfgrounds, anglická snídane a pokud možno anglická spolecnost. Udržuje se skoro úzkostlive stranou, žije-li uprostred jiného národa; okukuje sice jeho obrazy
a architekturu a vylézá na jeho nejvyšší hory, ale neúcastní se jeho života, neakceptuje jeho radosti a nedovede se s ním setkat na j e h o pude. V Anglii i cizinec
muže pochopit, že v této psychologické insularite je solidní zvyk nevtírat se a jistá plachost; ale v cizine se
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tyto typické britské vlastnosti snadno zacnou podobat
pÝše, neduvere a sobecké uzavrenosti.
Nuže, i kdyby tomu tak bylo, byla by to ciste soukromá vec Anglicanu samotných; ale prestává to být soukromou vlastností, jeví-li se cizím národum podobne
i britská mezinárodní politika. Národové této planety
mohou velmi casto ocenit britskou politiku jako Ioyální,
pocestnou, ba i plnou dobré vule; ale málo kdy se zbaví
dojmu, jako by jí neco scházelo: to »neco« by se mohlo
nazvat sympathie. Britská politika je svetová, protože
britská ríše je svetová, ale ne proto, že britská rnentalita je svetová. Britská politika uznává jisté ideály, protože ji k tomu vede britský mravní zákon, ale ne proto.
že by ji k tomu vedl jakýsi všelidský mravní zákon. Nekdy podá Anglie nám ostatním pomocnou ruku jako
britský gentleman; nestane se jí, aby to ucinila jako
bližnÍ. Pozoroval jsem, že Anglicané mají krásný smysl
pro prátelství; ale zdá se, že jsou práteli jen mezi sebou.
Je krajne snadno je milovat, pokud žijeme v Anglii nebo
cteme anglické knížky, to jest pokud stojíme fysicky
nebo duševne na britské pude; ale je jaksi težší se s nimi zkamarádit, pokud stojíme na stanovisku kteréhokoliv jiného národa této planety: už proto, že oni sami,
jak se zdá, o to nestojí. Posudte sami, je-li to vaše chyba; možná že to je - aspon s britského hlediska - vaše
národní prednost.

žití palitickému, haspodárskému a kulturnímu ve stejných hrázích, jaké jsU'u urceny pra kterýkoliv nárad
jiný. Existuje-li ješte dnes v Savetském Svazu židovská otázka, tedy existuje hlavne v U'blasti zemedelské a zmenila se na prU'stou otázku, jak usaditi ty tisíce židavských radin, které postupnou industrialisací
a pastupným avládnutím smeny statku státem, byly
úplne deklasovány a odsauzeny k zániku. Zmenila se
dále v otázku celkem negativního rázu, jak totiž zameziti, pO' prípade paralysavati ty výbuchy U'bcasnéha
zoolagickéhU' antisemitismu, které vzdar znacné prevýchave sovetských davu, prec jen abcas se projevují
v nejruznejších formách a vedau v továrnách, úradech, institucích i v denním živate k porušování klidnéhO' chadu výrobní, distribucní a administrativní cinnU'sti. Chceme-li tedy padati názorný abraz živata národa židavského v SSSR, musíme si nutne všimnauti
i tohotO' negativníha zjevu, dU'sud ze živata savetských
národu nevykareneného, pouze snad menícíha své fU'rmy, pri tom však vyvolávaného jen mylnou predstavou, že Židé revolucí jen a jen získali a že bez námahy,
z pU'uhé jakési neoduvodnené protekce se jim dostává
rady admen, jichž jiní nedastávají. Chceme také uvésti
na pravau míru mínení, že Židé v Sovetském Svazu
náleží výhradne, neb aspan prevážne ke tríde rozhadující a vládnoucí a vylíciti situaci tak, jak se vskutku
jeví uprastred trináctého roku
trvání revoluce.
*

J. Ed. Šrom (MU'skva):

Stav Židu v Rusku pred revolucí je dobre znám.
Bylo jich daleko pres pet milionu, náleželi jen z nepatrné cásti k vrstvám sociálne silným, vetšinau to byli
drobní remeslníci, obchodníci, zprostredkavatelé, z nepatrné cásti zemedelci. Carská vláda nedovolovala jim
usazavati se na pude zemedelské, nutila je k bydlení
v urcitých místech a v urcitJ"ch vnitrních hranicích,
zpravidla
je nepripouštela
do mest dllležitejších,
a hlavních ani nemluvíc. Situace byla taková, že chtela-li na príklad židovská absolventka gymnasia jíti studovati na vysokou školu dO' hlavníha mesta, musila si
vzíti tak zvaný »žlutý lístek«, tatiž na oka státi se prostitutkau, aby byl jí pobyt v hlavním meste pavalen.
Židavská studentka v Moskve bydleti nesmela, židovská
prostitutka však ano.
Zidé byli nuceni, v hlavním svém množství, bydliti
v místech, jež jim carská vláda urcavala. Výjimek z tohotO' pravidla byla sice dosti, týkaly se však výhradne
lidí saciálne a majetkove silných. Mimo tak zvané »hranice usazení ({ mohli bydliti židovští advakáti, lékari,
lékárníci, bankéri, obchodníci a velkoobchodníci prvního rádu, židavští velkostatkári, všichni ti Brodští,
Ginsburgavé, Poljakavi, Rubinsteinavé,
kterí behem
mnohaletéhO' vývoje dovedli se za cetné materiální úsluhy vetríti da prízne vedoucích vrstev ruských. Židovský nárad však ve svém celku byl naprosto bezprávný,
chudý a ponižovaný, jaka málakde jinde. Prevážná jeha
cást, zejména rolníci a remeslníci a drabní podomní
obchodníci, vydelávali prumerne mesícne jen nejhladavejší minimum, emigrace byla znacná, hlavne dO'Ameriky. Podle zpráv ŽidU'vské kalanisacní spolecnasti vystehU'valo se z Ruska do Ameriky v letech 1880 až 1915
pres dva miliony osab. Ponevadž Židé v hlavních svých
massách byli usídleni zejména v západní a jihazápadní
Ukrajine, dále v Belarusi a hlavne v Polsku, byla jejich úcast za svetové války tím horší. Vojenské addíly
ruské považavaly je v dusledku dlouholetéhO' štvaní reakcionárských kruhu za neprátele vnitrní, armády ne-

Židé

V

sovetském Ruslru.
I.

Otázka Židu v Sovetském Svazu je jedním z prablémll nejvíce svérázných jak co do samé podstaty
veci, tak i cO' dO' rešení, k nemuž se sovetské verejné
mínení a sovetská vláda postupne a rozvážne U'dhodlaly. Byla totiž neobycejne nesnadno vyrovnati se s národem, pomerne pacetným a pomerne vzdelaným, pri
tU'm však roztríšteným nejen co do geografickéhO' umístení svých príslušníku, nýbrž i co do ciste politického
a sociálníhO' pomeru k nové revU'lucní vláde a k novému
hospodárskému rádu, jenž na troskách drívejšího carského Ruska vznikl a vlastne dO' dneška vzniká. Národy mnohem menší, národy méne duležitejší a méne
vynikající, než je národ židovský získaly revolucí na
území Ruska znacný pocet vymoženastí, z nichž národnostní samU'správa, pomerná kulturní i politická
svoboda stU'jí na prvém míste. Tím spíše tedy musilo
se dostati podobné odmeny i Židum, kterí prec jen pro
revoluci mnoho vykonali, jak již svou politickou a takrka výhmdne socialistickou emigrací, tak i prilnutím
velké cásti svých príslušníku uvnitr Ruska k nové revU'luci, tak i neprímo vším tím, co za carskéha režimu
bylo jim vytrpeti. Bolševická revoluce nesla na praparech svých slibu osvobození všem utiskovaným. NikdO'
nemohl popírati, že by židé za carismu v Rusku utiskováni a potlacováni nebyli., Sovetská vláda musila
nakanec inkasovati smenku svých slibu, musila postaviti se problému: židovskému tvárí v tvár a nejak jej
vyrešiti. Ucinila tak, jak uvidíme, pomerne jednoduše
a celkem doS'ti jednostranne
a sice hlavne tím, že
umožnila a umožnuje židovskému proletariátu, aby se
zúcastnil výstavby sovetského státu jednak v prumyslu, jednak v zemedelství, ponecháva jíc ostatním príslušníkum židavskéha národa možnosti k jistému vy186
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mecko-rakouské pak za neprátele VnejSl, príslušníky
neprátelského státu. Pogromy v oblasti válecných událostí nebyly rídkým zjevem na obou stranách fronty,
mezi válecnými uprchlíky bylo nejvíce Židu. Bezprostredne po revoluci válka obcanská dokonala toto dílo
zhouby, pouze na Ukrajine a Belorus i bylo zaznamenáno na 2.000 pogromu, z nichž každý prumerne prinesl ,aspon roo zabitých, nehledíc již ke škodám na majetktt a k desorganisaci života rodinného. Rada príšerných obrázku z té doby je dokumentárne zachycemt.
Dusledek první doby revoluce a obcanské války spocíval pro sovetské Židy v tom, že v západní cásti nové
sovetské federace ocitlo se kolem trí ctvrtí milionu rodin židovských úplne deklasovaných, ožebracených a
rozvrácených.
Ovšem tento dusledek týkal se hlavne toho obyvatelstva, které zustalo na svých puvodních místech a nepresídlilo hned v prvních dnech revolucních kvapem do
mest stredníhO' Ruska. Židú prevážne chudých a celkem
nevzdelaných. Židé, kterí jakýmkoliv zpusobem dostali
se behem války a prvních dnLl revoluce do Ruska stredního a východního - a za války bylo to již snadnejší
opustiti povestné »hran ice osazení" - ti videli v revoluci prvé, breznové, a tím více v druhé, bolševické,
hnutí rozhodne pro sebe vítané, osvobozující, domnívajíce se právem, že žádný režim, který v Rusku se
dostane po carismu k moci, nebude s to, aby popí ral
práva obcanská jednotlivých cástí svého obyvatelstva.
Mimo to mezi mestskými a vzdelanejšími Židy odjakživa nacházely sluchu myšlenky revolucní, ciste podle
pravidLa. že tlak budí protitlak, a bylo mezi nimi tedy
mnoho lidí, kterí sami k revoluci pracovali, vidíce jen
a jen v ní možnost osvobození svého i svých sourodáku. Proto v prvních dobách bolševické revoluce onen
kvapný prechod Židú v rady revoluce organisující,
agitující i bojující, proto zejména v ruském venkove
pri organisacne-admjnistrativních
pracích revolucních
výboru a v oddílech rudé gardy ono nápadné a do ocí
bijící množství židovských »komisaru", proto ony povesti nejprve u bezprostredních
neprátel revoluce
uvnítr zeme a pak i v celém ostatním svete, ·že bolševická vláda je skrz na skrz židovská, že Židé se zmocnili
Ruska, že jen Židé tam vládnou a podobne. Ostatne
v prvých dobách po prevrate nebylo divu, že se tak
mluvilo. Z predákú bolševické strany byla celá rada
hvezd prvního rádu púvodu židovského a bolševická
strana, tehdy celkem nepocetná frakce strany sociálne
demokratické byla jimi zaplavena, zejména když nastoupilo splynutí s ciste židovskou stranou socialistidmu, tak zvaným Bundem. Trockij, Zinovev, Kamenev, Sverdlov, Radek, Joffe, Volodarskij, Urickij a celá rada jiných - to byly vesmes pseudonymy sociaílstických židovských emigrantu. Vždyt kontrarevoluce
prohlásila i Lenina za Žida, ac v nem nebylo ani kapky
neruské krve!
Prirozene, že tyto bolševické hvezdy, jichž najednou
v Petrohrade a Moskve objevila se celá plejada, pritahovaly do okruhu svého vlivu pouhým leskem svého
jména tisíce a t;síce drobné židovské inteligence. Revolucní výbory potrebovaly nejen vMcú, nýbrž i pomocný
aparát správní, nove zrizované sovety a v),konné jejich
výbory musily míti úrednictvo permanentní, revolucí
vytvorené lidové komisariáty, když vstoupily do býva9ých ministerstev, našly je témer úplne prázdná,
zkrátka personál administrativní a kancelárský bral se
všude, kde jen se nalezl a meL se k spolupráci. Ruská

inteligence úrednická i jiná chovala se odmítave a pohrdave, domnívajíc se ve své neznalosti vlastního národa, že bolševici jaksi sami se zlikvidují a »vyparí« a
že tedy sabotáž je nejen svatou povinností každého
bývalého služebníka drívejšího rádu, nýbrž také docela pohodlný odpocinek, »než se ta boure prežene«.
Židovská inteligence našla tedy skoro bez námahy místo všude tam, kam by jinak težce se dostávala. Uvedomíme-li si k tomu specifickou houževnatost Židu
a pomerne vyšší knižní i praktickou vzdelanost nad
vrstvami, které revoluci v její hrubé a cerné práci
vskutku delaly, pak snadno prijdeme k vývodu, že bolševictí cinitelé ani jinak nemohli, než prijmouti služby príslušníkú národa, jenž se jim pomerne nejrychleji
nabízel. Bolševici
první stejne
fási revoluci
administrativne
vskutku vyhráli
pomocív Židú,
jako vojensky
ji vyhráli - rozumí se zase jen pro ,první dobu - pomocí Lotyšu a cástecne i Cínanu, Madarú, Nemcu.
Jak uvidíme dále, toto první presycení revolucního
aparátu elementy pro. ostatní svet tak odiosními, jako
byli ti posmívaví Žid~, Lotyši, Cínané, ustoupilo behem doby jistým zmenám, !p~irozenému vyrovnání.
Revoluce nikdy nesnese trvale nadpráví jednech nad
druhými, i když to nadpráví bylo jaksi odúvodneno
drívejším bezprávím a práve -pro toto drívejší bezpráví tak silne bilo do ocí. Bolševická revoluce snesla
neco podobného tím méne a postupne se s tím vyrovnala a to jak nahore, v nejvyšších kruzích, tak i v širokých vrstvách židovských.

*

Dnes žije na území Sovetského Svazu témer 3 miliony Židu, presné císlo podle posledního scítání lidu
ze 17. prosince 1926 udává 2,753.000. Jaká je úhrnná
potence tohoto množství príslušníkú svérázne vynikajícího národa v celkovém živote sovetského státu,
jak se projevuje jejich vliv, je prospešný ci škodlivý,
bude se stupnovati, nebo již prestoupil zenit svého vývoje, je stejnorodý nebo mnohotvárný, je vítán nebo
proklínán, jsou Židé sovetští vskutku jednotným národem, jaký je jejich pomer k národúm jiným? Vesmes
otázky nejen zajímavé, nýbrž i dú1ežité, jichž prt:sné
zodpovedení jedine múže prispeti k poznání celkové
situace.
Tyto tri miliony Židu co do sociálního postavení
jsou rozdeleni približne 'takto: Sovetských ,státních
zamestnancu, to jest zamestnancú
ciste ve státním
aparáte pracujících, jakož i cinných ve státním prumyslu a obchodu, pocítajíc v to i prumyslové delnictvo židovské, jest- asi 5°0.000, spolecne s rodinami
asi I milion. Další I milion náleží drobným remeslníkum a domácím výrobcum, neco pres pú1 milionu
je drobn)Tch obchodníku, asi ctvrt milionu náleží vrstve nepmanú, to jest velkých spekulantu a obchodních
dobrodruhLl velkého kalibru a zbývajících asi 200.000
Židu jsou zemedelci. Z tohoto strucného výpoctu je
videti, že asi tri ctvrti milionu Židu - element obchodnický - a asi pul milionu Židu - polovice remeslníku, kterí stoupajícím obchodem státním a industrialisací ztrácejí své raison detre - jsou kandidáty naprosté deklasovanosti.
Sovetské
úrednictvo
židovské
národ n o s t i cítá tedy asi pul milionu lidí. To ovšem
pri celkovém poctu asi 3 milionu státních zamestnancu typu úrednického
ciní procento neobycejne
velké. Pres 16 procent Židu v úradech není malickost
hlavne již proto, že Žid v cizím prostredí je sám o sobe
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figurou nápadnou již co do zevnejšku. Ješte nápadnejší však jest j~jich prítomnost v nekterých centrálních úradech, kde procento je mnohem vyšší. Jsou
to speciálne tri lidové komisariáty a. sice zahranicí.
financí a obchodu, které jsou Židy saturovány tak.
že každému cizinci toto mnažství prímo bije do ocí,
Ríkáme výslovne »každému cizinci«, ponevadž místní
obyvaterstvo již tak si zvykla na tento zjev, že jej témer již ani nepozoruje a jen obcas se jím rozciluje.
Také mnohé jiné podradnejší instituce, hlavne ty, jež
pricházejí do styku s cizinci, mají mnohem vetší procento Židu, r;ež prumerné.
Prícin toho je nekolik,
hlavní však asi je jejich. jazyková kvalifikace, jejich
organisacní ,zpusobilost, preruzné ty »revolucní zásluhy", :vetší prubojnost, hranÍ\Cící leckdes s doterností, vzájemná pomoc mezi sebou a podobne. Ovšt'm
i zde je v poslední dobe pozorovati dosti príSll)' v)'bcr
a Žid-úredník, chce-li se na svém míste udržeti, musí
b)Tti velmi bdelý, snaživý a pracovit)T, ponevadž nikde
jinde se tak snadno a rychle nedostávají lidé s vysokého postavení dollt do bahna zapomenutí, jako práve
v sovetském Rusku. Viz mimo jiné príklad trebas
Trockého.
Tato znacná presycenost úradu a správnich institucí elementem židavským je jednou z hl'avních prícin, proc se mluví o sovetské vláde, jaka o vláde »židovské«. Ve skutecnosti je takové mínení pouze dukazem neznalosti skutecných pomeru v SSSR. Vláda,
to jest rozhodující moc, spocívá v sovetském státe jednak v orgánech komunistické strany, jednak v orgánech ciste státních a sice v jejich nejvyšších
vrcholcích.
V tomta 'smyslu je tedy na príklad
v povestném
Politbureatl
pouze jedin)' Žid a to
ješte jako náhradník a v sovete lidových komisaru
není dnes vubec Žida, nepocítáme-Ii Litvinova, který
po dobu nemoci Cicerinovy, trvající již dva roky.
vlastne rídí zahranicní
komisariát
jakO' jeho plnoprávný chef. Ovšem nalezneme již radu Židu na místech ponekud nižších, pres to však wlmi významných,
to jest v kollegiích jednotlivých lidových komisariátu,
v cele mnohých hospodársk)Tch institucí, na místech
približne odpovídajícím
postavení našich sekcních
chefu, v sekretariátech
nejvyšších úradu. Nejvetší
procento Židu-úredníku je na místech asi strední dl'tležitosti, 'málokdy na míste rozhodujícím a zodpovedném, casteji na míste sekretáre osobnosti neb
úradu
dúležitého,
rozhodujícího
a zodpovedného.
Mluviti tedy o prevládání Židu v sovetsk)Tch úradech,
o rozhodující moci jejich a podobne, je prehnáno
a správné jen relativne, totiž, že na príklad procento
jiných i vetších národností v sovetsk)"ch úradech je
daleko menší, než procento Židu. Faktem jest. že pri
rozhodování a projevech skutecné moci. národnostní
puvad nehraje naprosto žádnou roli v sovetském státe.
V tom ohledu je to stát naprosto internacionální a má
na nejvyšších místech stejne Gruzíny. Armény, Lotyše, Ukrajince a Rusy, jako 'Poláky, Tatary. Židy.
Estance aj. SVéha casu byl na pr. vrchním velitelem
sovetského lodstva V. Zof, národností Cech, komisarem dopravy je Estonec, chefem OGPU je Polák. kumisarem abchodu Armén. Duvodem relativne znacného procenta Židu v sovetských státních úradech a
podnicích je jednak kvalifikace, dále setrvacnost, datující se z prvních dob revolucních. odmítání živlu,
zatížených sociálním puvodem, to jest potomkLI bývalých inteligentních a sociálne vyšších vrstev, což u
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Židu bývá jen v rídk~'ch prípadech, znalost clzmy
a pak také to, že Židé prec jen vždy z velké cásti representovali ži~Tel mestsk)T, k zastávání i{ancelárské
a kabinetní služby schopnejší. O nejakém protežová'.1í
židovské národnosti ize težko mluviti, zejména ne
o protežování na úkor nekterých národností druhých.
Mimo to ona presycenost úradu Židy, bijící prímo do
ocí, jak jsme o ní mluvili výše, vystupuje pouze v nekolika málo dúležitejších centrech a v hlavním meste.
Celá správní periferie, sovetská provincie, daleko není
tak zaplavena Židy-úredníky, jak by se mohlo snad
predpokládati na základe statistick~Th dat, sebran~'ch
pouze z úradú centrálních. To by ovšem také mohlo
nasvedcovati, že Židé si vyhrali, nebo byli obdareni
místy nejv)Thod:1ejšími a že jsou-li silne zastouper:i
v ústredních úradech, jsou vlastne vrstvou a národností silne privilegovanau. Bylo hy to pravda a správné, kdyby vskutku jejich cinnost v techto instituckh
se projevovala nejak specificky po židovsky, kdyby
efekt jejich práce nesl pecet neceho ciste židovského,
nikoliv celostátního. Tomu však tak není, korrektivy
a kontrola jsou v SSSR dukladne vybudovány hlavne
ve smyslu pátrání po nejakém kmotríckování,
takže
nejaká osobite židovská politika by v každém prípade
vyšla co nejdríve na jevo a byla exemplárne pot~'estána, již 'plroto, žé živila by prvky antisemitské i beztoha v SSSR dosti silné, sovetskou vládou však potírané velmi vehementne. Ostatne je známo, že nikdo
se tak rychle neasimiluje ve svém prostredí, jako práve Židé-úredníci sovetských institucí a podniku. Fysiologický proces, který zde probíhá soucasne se sociologickým, ukáže ovšem své výsledky teprve po rade
let, vývoj však smeruje k tomu, že nápadné prvky židovské z života sovetské inteligence spíše mizí, než
by jich pribývalo. Také okolnost, že tato vrstva Židu
ve svém denním živote obcuje výhradne jazykem
v SSSR dosud nejvíce používaným, to jest ruštinou,
púsobí k stírání dojmu, který" by musil nastoupiti na
základe ciste císelných dat.
Žid o v s k é p r ú mys lov é del nic t v o je
vrstvou celkem 'nepatrnou. Avšak v té míre, v jaké
proletarisují se židovští remeslníci a drobní obchodníci, v jaké státní politika hospodársldt vytlacuje individuální prumyslovou výrobu i soukromou distribuci vyrobených statkLt, v téže míre pribývá židovského prúmyslového delniclva. nebot život je zde silnejší, než jakákoliv vrozená nebo umelá nechut, silnejší než starodávná tradice. Dnes jsou již celá odvetví prumvslová, která zamestnávají židovské delnictvo, hlavne delnictvo ženské. Pres to však je mezi
rrumyslov)'m proletariátem židovským pomerne nejvíce nezamestnan}'ch, až petkrát více, než odpovídá
celostátnímu prúmeru. Vliv Židú zde je tedy jaK ve
skutecné vÝrobe, tak i na prípadném trhu práce, krajne
nepatrn)T, má však linii vzestupnou, postupem doby
bude se znacne sesilovati, zejména jíž behem petiletého
plánu socialistické výstavby.
Vrstvy
remeslnické
a Židé
cinní
v do m á c k é m p r Ltmys lu náležejí k nejža]ostnejším vrstvám celého SSSR, Do nich rek('J1,;truktivní
perioda revaluce uderila nejvetší silou. PoStllPlIjící inc1ustrialisace ubírá jim stále na pude jejich cinnosti,
nebot nemohou konkurovati lácí. své v~Toby, ha nemají
ani ,možnost získávati za snesitelnou cenu potrebné suroviny. Tito Židé, náležející na Ukrajine a v Heloru.-;i
vetšinou k obl.1"vníkum, krejcím, sedlárum. stolart"ml,

Ptítomnost,
in:'lrt"tma poct.. se mohou jen cástecne npamatovati
mocí cJrl1zstevnictví, ale ponevadž jim v této práci
epom;'th;'lani stát, ani jiné verejné pomocné organice. jsou odkázáni sami na sebe a tudíž k povlovnému
ánikl1. feiich cest:l vede bud' do nove. se stavících sovtsk)'cJi lm'{lren, ne1x) ke kolonisaci ptldy a k zemeel t\,j. f1\'Še1llzase ne individuálnímu, nýbrž ke kolektivnímu. které jediné je státem nyní favorisováno. Jak
ldn~' je ži,ot techto vrstev židovs1..~'Ch,ukázalo šetrení mezi kievsk}'mi remeslníky-Židy. Strední mesícní
:'deJek takového podproletáre cinil v dobe scítání IiJl1
pouze 25 až 50 rublll mesícne, kdežto v)'delek nekvalifikovaného delníka cinil aspon 60 rub1Ll. Ale i mezi
družstevne organisovanými remeslníky a domáckými
'robci SSSR Židé císelne i kvalitativne zanikají, nebot nemají ani té zrucnosti, jako remeslníci národností
jin)'ch, ani nevyrábejí takové kvalitní zboží, které by
e hodilo bud k vývozu, nebo ke konkurenci se závody
státními, Tento milion Židu revolucí nejen nezískal,
nýbrž dokonce i ztratil to málo, co mel pred ní. Je tedy
jen prirozeno, že sovctská vláda nabádajíc deklasované
židovské drobné remeslné podnikatele k zemedelství,
dává jim jisté výhody, ponevadž jen tak se muže zbaviti obrovské sociáln~ príteže, kterou tento milion obcanu pro ni znamená, Nic více než sebeobrana v této
kolonisacní cinnosti sovetské vlády vlastne není, jak
uvidíme pri zevrubném pojednání o židovských zemédeltích.
T e c h t o zem e del c II žid o v s k )- c h je zatím
pouze asi 200.000, PO'1evadž obdelávání a vlastnictví
k pude za carÍsmu nebylo Židum dovoleno, a jen ve výjimecných prípadech pripoušteno na místech výslovne
urcen)'ch, byl pocet zemedelských Židu v predrevolucním Rusku ješte menší, totiž pouhých asi 52.000, pri
cemž obdelávali dohromady pouze 119.000 hektaru, to
jest neco pres dva hektary na cloveka. Již z techto císel vidíme, že za sovetské vlády a revoluce nastoupil
jakýsi ,postupný prechod Židu k zemedelství, který
v dobe od 1924 do 1929 dal však, aspon císelne, daleko
vetší výsledky, než v Palestine nebo jižní Americe, za
dobu daleko vetší. Ac tedy zemedelství nehraje mezi
3 miliony sovetských Židu procentuálne zatím velkou
roli, jest prec jen vzhledem k celkové hospodárské politice sovetské vlády ocekávati, že vzestupná linie zde
nejen se udrží, nýbrž i zvýší své dosavadní procento
stoupání. Prevádení sovetsk)'ch Židu na zemedelskou
práci venujeme, pro dltležitost této otázky, samostatnou
kapitolu této naší studie.
Z b Ý v a j í c í s k u p i n a Žid u, poctem kolem trí
ctvrtí miLionu lidí, náleží k vrstve, která v sovetském
Rusku at si je národnosti jakékoliv, je dríve nebo P'_)zdeji odsouzena k postupnému zániku a to za stálého
boje s duchem samého sovetského státu. Jsou to lidé
žijící, jak se v SSSR ríká »pouze ze vzduchu«, »nepro.duktivní prací" to jest obchodem, drobnou i velkou
lací, zprostredkováním výmeny statku, rLlznými
nipulacemi komercními i financními, jež nesnesou
ního svetla, komisionárstvím a podobne. Všechny
O zpusoby v)'delku, k nimž v celém svete :lidé jakobyli stvoreni. jsou sovetským režimem bud výslovne zakázány. nebo nanejvýš ješte trpeny, a i to pouze
docasne, než organisace smeny výrobku a statlut bude
tak dokonalá. že bude výhradne v rukou státu a družtev, ne však jednotlivclt. Pres 500.000 Židu sovetských
:zabývá se do dneška drobným obchodem, kolem
50.000 Židu náleží ke tríde sovetských bohácu, tech

povestných »nepmanu«, kterým p.rvní leta nové hospodárské politiky dala do ruky možnost, jak spekulativní
cinností všemožných druhu, soucasne s nezákonným
skrýváním svých duchodu pred orgány financními, dosíci co nejvíce nemovitého majetku, snadno likvidního
a pri tom i takové životní míry, jaká relativne odpovídá
blahobytu vysoké buržoasie v ostatním svete.
Tech pet set tisíc židovských obchodnícku a chudáku,
kterí žijí bud ve svých krámcích, nebo snadno prenosných boudách sovetských mest, režim sovetský postupne, avšak nezadržitelne likviduje a to jednak vysokým
zdanováním, jednak mohutnou konkurencí privilegovaných obchodú státních a družstevních, jednak i tím,
že jim brání, aby legální cestou získávali zboží pro své
obchudky. Tito lidé, kterí vetšinou jiné práci krome
obchodování nerozumejí, jsou tak krok za krokem násilne tlaceni k zmene svého zpusobu života a to bud
smerem k proletariátu prumyslovému a zemedelskému,
nebo prímo smerem k nezákonnosti, protizákonnosti,
zlocinu a tudíž oklikou pres sovetskou politiku trestní,
zase k této proletarisaci. Proces tento je sice dosti pozvolný, nebot napadení se brání houževnate a život
sám jim leckcly pomáhá - zásobovací obtíže dávají
dosti prostoru individuálnímu
snažení v obchodním
zprostredkování -- ale úpadek a konecný pád této trídy
židovského obyvatelstva je nezadržitelný. Ti z nich,
kdož casným vstupen1 do státních a družstevních aparátu obchodních dovedou se vzdáti své komercní samostatnosti a své znalosti chtejí uplatniti v obchodních
institucích verejných, mohou ješte mluviti o štestí, nebot prejdou takto vlastne do trídy sovetských státních
zamestnancu. Ale i zde je jejich posice težká, nebot tento prechod není tak jednoduchý a konkurence preveliká.
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Daktyloskopie.
1.
~Lišíváme spravedlnost od lásky
k bližnímu.
. .. ale spravedlnost
k a 1á s k y
není, než mat h e mat
k b líž ním u.
Masaryk.
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Dosud
kapitolou
kud valne
se o níprezíranou
zajímají laikové,
je, kriminologie,
abychom tak porekli: druhá tvár spravedlnosti, cili, jakási justicní
ethika.
To, cemu ríkáme: lidský cit pro spravedlnost pripouští rozmanité výklady a theorií o tom je víc než
dost. Od predpisu »zjevených pravd4:až po názor o ,kumulativní mste« a pocínajíc »porušením rádu ve svete
prícin~ až k »vybocení z obecné solidarity lidstva«.
O závisti pro osvobozený komplex ani nemluve.
V praksi je to takové, že prumerný clovek, dozví-li
se o spáchaném škaredém zlocinu, vzpomene si na policii a vezme potom s uspokojením na vedomost, že pachatel škaredého zlocinu byl zavren. Pro tuto skutecnost muže každý clovek jmenovat i logické duvody.
Trochu jinak vypadá vec, jakmile jde na príklad
o vydání svedectvÍ. Nejsou to lidé práve nejhorší, ba jsou mezi nimi i jednotlivci hluboce a ethicko-filo189
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soficky založení, - kterí mají odpor k výkonné spravedlnosti, mají-li jí dopomoci svým svedectvím k uskutecnení právních norem. Obecne se tento odpor vyjadruje rcením: »on mi nic neudelal, co bych tam toho
cloveka topil, at si ho chytejí sami«.
Takovéto názory jsou úhorem, jejž má obdelat justicní ethika. Justicní ethika nemíní vychovávat remeslné udavace, a nemíní také budovat organisace sykofantu. Ani nechce stavet na námestích lvy svatého
Marka s tlamami otevrenými anonymním dopisum.
Chce jenom, aby si lidé všimli druhé tváre výkonné
spravedlnosti. Cili: justicní ethika hlásá dogma o »otevreném okénku« a o »zapomenutém
samostrílu«.
,.,
Policie celého sveta mají v tomto ohledu stejnou methodu. Zlocin prijde do urcitého seznamu. Z tohoto
seznamu nezmizí, dokud se k nemu nepripíše záznam
o právoplatném rozsudku nad pachatelem.
V tomto seznamu však také nezustane ani o vterinu
déle, než se k nemu tento zápis pri trefí.
Z cehož plyne za prvé: že policie po právoplatném
rozsudku nevede zlocin v patrnosti. Rubrice o výsledku pátrání se ríká »okénko«. Rozsudkem nad nejakým clovekem se toto »okénko zavre«.
Za druhé: dokud není odsuzujícího rozsudku, zustává otevrené okénko pri záznamu vecne nabitým samostrílem. Kdo videl staré ninty uverí, že cím víc casu uplyne, tím nebezpecnejší se taková vec stává.
A tím vetší je nebezpecí, že rozsudek, po kterém to
okénko š e des á t let volá, dopadne na nevinného.
Protože odstupem casu mizí také nadeje na dobrých
devadesát procent obhajoby (alibi, svedkové, písemné
doklady atd.).
Obema dogmaty dodává justicní ethika také formuli
pro bezejmennou hruzu, která ciší z justicních vražd.
Jsou veci, které vedou k sardonickým paradoxum.
Právo minulých století ochránilo se proti justicním
vraždám thesí: »priznání je dovršením soudního rízenÍ«. Procež bylo treba dosáhnouti priznání. Procež
bylo vyslýcháno právem útrpným cili mucením.
Naše trestní rízení je pres všechny vady konstitucní,
fylogenetické a ontogenetické (viz rozpor mezi hmot·
ným postavením soudce anglického a našeho) pod záštitou nádherné zásady: principu akusacního. Na jedné strane obžaloba (státní zástupce) - na strane druhé obhajoba.
A soudce mezi obema a nad nimi. Soudce nežaluje.
Váží dukazy pro a proti. D u k a z y. Zákon zarucuje obžalovanému právo na lež a jeho priznání, je-li
kajícné, je oznacováno jen za »polehcující okolnost pri
výmere trestu«.
Toto ustanovení nevyplývá jen z noblesnosti moderního práva. Také a spíš vyplývá ze zkušeností.
Každá lepší prírucka o trestním právu obsahuje hromadu prípadU" kdy priznání k cinu, nicím a nikým
nevynucené, bylo vedome nesprávné a prýštilo z pohnutek tak neuveritelne hloupých a nicotných, že se
netreba stydet za skepsi.
Príklad: Wulffen cituje v knize »Sexualverbrecher«
z »Archiv fiir Kriminalkunde« tento prípad: 23letá
svobodná delnice byla udána kolegyní pro zlocin vraždy dítete. Cetníci zahájili vyšetrování a svedkyne
i svedci potvrdili: obvinená zacala na podzim nápadne
sílit. Netajila se tím, že je v jiném stavu. Kdo je otcem
ocekávaného dítete nerekla, ale z tajemných narážek
bylo lze vyrozumet, že je to velmi bohatý a krásný
190

clovek. Na Vánoce, kdy se díte melo narodit, delnice
odejela. Když se vrátila, byla zase štíhlá. Na otázky,
kam dala díte, odmítala odpovedi.
Obvinené devce bylo zatceno a priznalo se cetníkum
k cinu. Priznání opakovala i pred vyšetrujícím soudcem, jemuž udala i rozlicné podrobnosti, nasvedcující
tomu, že zlocin skutecne provedla. Soudní lékari, jimž
byla obvinená odevzdána k prohlídce, prohlásili ve
svém dobrém zdání, že obvinená je pannou.
Vyšetrující soudce byl postaven pred težkou úlohou, dosáhnout na obvinené priznání, že se niceho nedopustila. Po dlouhém výslechu se obvinená, nehezké,
prírodou ponekud zanedbané devce, konecne priznala:
její kamarádky, z nichž každá mela »fešáka«, se jí
dlouho smály, že jenom ona nikoho nemá a že o ní nikdo nestojí. Když se už posmechu nemohla ubránit a
nemohla jej snést, zacala kamarádkám predstírat, že
má »nóbl« známost. Válecná lest se nesetkala s úspechem. Nikdo jí neveril (smáli se jí ješte víc) a život
v továrne se jí stal nesnesitelný. Konecne pripadla na
spásnou myšlenku: zacala fingovat tehotenství a ted
mela pokoj. Místo posmechu zacala budit závist, nebot
poznámky »0 bohatém pánu« byly potvrzovány bezstarostností kandidátky svobodného materství. Devce uvazovalo kolem pasu peclive zásteru na zásteru. Na Vánoce však jela k babicce do prespolní obce a tam
ovšem jela bez tech záster. Pri návratu ji potkali známí a bylo po fingování.
A z ješitnosti a strachu pred novým posmechem se
radeji priznala k zlocinu, za který by ji neminulo nejakých pet let težkého žaláre.
*
Toto jest príspevek ke kapitole: prukazní cena prlznání. KteréHo hodnocení se také projevuje v rozsudcích, vyhlašovaných nad priznavšími se obžalovanými: »... podle priznání ucineného v souhlase s výsledky vyšetrování ... «
Nebot nebezpecí psychopathického, nesprávného priznání je v tom, že se práve, zavre okénko, a skutecný
pachatel zustane beztrestný.
Cesta výkonné spravedlnosti je skutecne úzká a vede mezi Scyllou justicní vraždy a Charybdou nadržování zlocincum a zlocinum. Priznání není bezpecným
vodítkem, zapírání je dovoleno. Svedecké výpovedi
jsou školskými príklady pro biblickou vetu o »kusosti všeho lidského«. A tak je hledání spravedlnosti precasto tápáním v džunglích lidských duší, jak to Flaubert napsal: ame, nul n'a sondé tes abimes profondes.
A nad nejeden trestní prípad bylo by možno napsat
jako moto arabskou písnicku ze Zahrady Allahovy:
Jen buh a já ví, co je v mém srdci.
:1<.

Patrí k prestyžním otázkám moderního lidstva, vyrazovati subjektivnost a budovat na pevnine vyrvané
chaosu náhod pilíre objektivne zjistitelného. V kriminologii nastupuje na místo stoprocentní divinace a nauky ryze praktické, fronta tak zvaných pomocných
ved. Nastupuje »mathematika lásky k bližnímu«. Z nejznámejších odvetví jsou chemie a d a k tylo s k o p i e.
Daktyloskopii postihl, co se její popularity týce, osud
vetšiny moderních vymožeností. Patrí k všeobecnému
vzdelání vedet, že se dnes vypocítávají hvezdy, než
je kdo dalekohledem spatril. Víme, že se vynalézají
ockovací séra' proti tem a onem nemocem, ale kdyby
nás mladší bratr svými otázkami trápil déle než pet
minut, ukázalo by se, že jsme sami vuci sobe opero-

Prítomnost.,
vali obrysy, místo pojmy. O daktyloskopii vešlo ve
známost, že se »podle toho chytají zlodeji a vrahové.
Když se najde na míste cinu otisk prstu nebo ruky, tak
se ví, kdo to udelal.«
Což ovšem není docela »v souhlase s výsledky šetrení«.
Daktyloskopie je: k identifikaci osob užitá vedomost
o dvou skutecnostech: 1. Kr e s b a pap il á r n í c h
rýh na posledním
clánku
prstu
ruky
je
u k a ž d é h o c lov e k a ji n á. 2. Kr e s b a pap ilárních
rýh na posledním
clánku
prstu
ruky
zustává
nezmenená
od narození
až
k smrt i c lov e k a.
Tuto (Heindlovu) definici lze ješte doplnit poznámkami o slovním puvodu: daktylos znamená recky prst,
skopein znamená dívati se, prihlížeti. Nauku dívající
se lidem na prsty nazval daktyloskopií Juan Vucetich,
argentinský policejní úredník a jeden z prukopníku
této nauky. Jiný název této doktriny, zvolený jako obdoba k anthropometrii:
iknophalangometrie,
upadl
v zapomenutí.
.'(

D a k tylo s k o p o vat i z n a m e n á tudíž (zase
podle Heindlovy definice), r o z í šit i a op e t p oz n a t i c lov e k a o d vše c h ji n Ý c hli d í v ýhradne
na základe
kresby
papilárních
r ý'h n a k o n e c ci c h j e h o prs t u.
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Podle statistiky Spojených státu severoamerických
bylo toliko na podklade dobrého zdání daktyloskopu
vyhlášeno ve svete za posledních patnáct let 200.000
rozsudku úhrnem na milion let težkého žaláre.
Spojovací most mezi spravedlností a rozsudky, most
klenoucí se nad propastí milionu let žaláre, spocívá na
dvou sloupech. Na dvou strucných vetách, které tvorí
základ daktyloskopie: na vet e o in d i v i d u a i t e
a na vet e o s tab i i t e kresby papilárních rýh.
Lze si predstavit, že o každou z techto vet byl bojován urputný boj. Dvestetisíc zapírání, dvestetisíc boju
o svobodu bylo smeteno a rozhodnuto výrokem daktyloskopa. Celá kategorie jurisdikce byla zobjektivisována: žádné indicium, žádné »cui bono«?, žádné »priznání je dovršením vyšetrování«. Posudek daktyloskopa.
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Moderní daktyloskopie chce býti považována v prvé
rade za vedu. To znamená, že se brání proti paušálnímu oznacení: policejní nauka. Nebot veda »nikomu
neslouží«. Daktyloskopie má své dejiny, má své vedecké zduvodnení, svá pozorování a své theorie.
Pridržme se tedy pro zacátek tohoto stanoviska a
vyslechneme, co daktyloskopická veda vlastne ríká.
Daktyloskopická veda ríká, že každý clovek má individuální kresbu papilárních rýh. Galton a Ramos,
o kterých zde bude ješte rec, vzali za podklad výpoctu,
že na krcsbe papilár lze urcit dvacet charakteristických
znacek. Galton pomocí permutace a kombinace vypocítal, že by se - pri srovnávání toliko kresby jednoho
prstu s kresbou prstu hledaného mohlo teprve mezi 64
miliardami kreseb najít dve kresby shodné.
Máte-li pri ruce zrcadlo, nebo tabaterku, nebo neco
podobného z lesklého kovu nebo skla, mužete se sami presvedcit: dýchnete na zrcadlo nebo na lesklý kov a pritlacte pak konecky prstu: uvidíte, že skoro na každém

prste máte nejen individuálne rozlišnou kresbu papi·
lárních rýh: ale že skoro u každého prstu jde o ornament rozlišný na první pohled soustavou rýh (vlny,
kotouce, oblouky doprava nebo doleva).
Tuto skutecnost o rozlišnosti jednotlivých
prvku
dlužno prikalkulovat do permutacního a kombinacního
poctu. Srovnáváme-li dva prsty nalezené osoby s dvema prsty daktylogramu již zarazeného, zvýší se pocet,
v nemž by byla možna dvojitost prípadu, na 64 m i ia r dna
des á tou.
Ramos, o nemž už byla zmínka, vypocítal: vezmeme-li za základ dvacet rozlišujících
známek, deset
prstu a všechno obyvatelstvo sveta, dospejeme k mathematickému záveru, že by se opakování ornamentu
mohlo prihodit teprve po 4,660.337 stoletích, to je po
466,033.700 letech.
Toto ovšem je mathematika. A je známo, že mathematicus non supra biologiam.
Daktyloskopie, jako veda, má povinnost podat o prvé
své thesi, o absolutní individuálnosti otisku prstu dukazy jiné.
Dukazy v prvé rade empirické. Ne jako dukaz, ale
jako doklad uvádí daktyloskopie, že na phklad v Dráždanské a mnichovské kartotéce daktylogr::nuu je celkem 2,600.000 »kartek«, to je daktylogramu. Protože
pak jsou roztrídeny podle kreseb a kažM zara'lení vy··
žaduje hledání nejpodobnejších, lze s napro::-tou jil'totou ríci, že mezi temito 2,600.000 otisku nejsou ani d-va
stejné .
Ale daktyloskopie uvádí na obranu svých thf'sí veci
úplne jiné. Velký policista, dr. Robert Heindl, nabídl
dukaz o tom, že daktyloskopie je veda stará asi IJatnáct set let.
O tom, jak tento dukaz provádí, bude zde rec.
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Plukovník Švec ve filmu.
I.
Pane Rádle!
Nechci delat Medkovi advokáta. Pokládám však za spravedlivé a slušné hodne durazne odmítnout Vaši kritiku o filmu
Plukovník Švec. Ne v zájmu autorove, ale na zduraznení materielní pravdy, že Medkovo drama i film vytvorily príliš
mnoho mravních hodnot, zapusobily tak výchovne, že opravdu nezasluhují, aby byly zesmešnovány, jak Vy to deláte.
Precenujete zájem p. Darbujana, a opravdový, ušlechtilý ohlas
II ostatních Vám úplne unikl. Nejde prece ani tak o dílo samo,
jako o zachování onoho mravního, pro vývoj charakteru duležitého efektu, který byl filmem vyvolán. Je-li pro Vás sporná
umelecká dokonalost díla, historická pravda nebo technické
provedení - budiž; než to Vás ješte nijak neopravnuje k projevum tak málo zodpovedným ba nerozvážným, jako je na pr.
srovnávání Švece s Oberstem Schusterem a jeho durchhalten, Jdete na vec témer cynicky, s ironickým pošklebkem
a s bohorovnou premoudrelostí, našim nekterým kritikum
vlastní. Iiabeat sibi: jen kdybyste tak neštastne pri tom nerozširoval skepsi o vecech, jež mohou prijatelne prece zvyšovaT konsolidaci dneška - ku prospechu budoucnosti. Ci se
domníváte, že ono satirické duchaplnictví je tak úcelné? Nemyslíte, že lze tou Vaší methodou znehodnotit vlastne všecko?
Yerte, že byste dnes nehledal Xenofonta, kdyby ti, kterí ana'191

Pt(tomnost,
basi vytvorili, byli šli do revoluce s tak duchaplnými myšlenkami, jaké jsou Vaše. - Nemáte objektivního pochopení pro
ve~i, jež se. udály v Rusku. Doporucovalo by se Vám, abyste
se také dukladneji obeznámil s kulturne-historickými památkami odboje - a pak si pokud možno osobne promluvte s legionúri. Je jich ješte dost, jak jste mohl videt 6. brezna. Ci je
Vám také. k smíchu, že šli na Hrad a že tam šli ve stejnokrojích? A což hesla a symboly praporu - nevidel jste
v tom také šmoka a oficírskou poesii? Bylo by to dusledné.
Ale pro to nemáte asi mnoho smyslu - nebot, není-Ii ve Vaší
kritice šmoka víc, tož ho není méne, nežli treba u Medka.
A prece mu to vytýkáte. Ovšem ten Váš patrí do blýskavé
satiry a docela stylove zapadá do clánku s jedním nadpisem
hlavním a s mnoha nadpisy vedlejšími.
Vec Švecova vytvorila v dÍlsledku dramatického a filmového zpracování u nás zas jednou slušné verejné mínení pres to, že toho bylo docíleno formou, ne snad umelecky absolutne dokonalou. Ale Vy jen proto jdete na to - prominte j<'..koby;s palicí ve staniolu a s vitriolem ve flakonku z broušeného skla? Myslíte, že je to spravedlivé, slušné a úcelné?
JUDr. j. M.
II.
Vážený pane redaktore,
dovolte mi nekolik slov k clánku p. RádIa. Hned na pocátku
prohlašuji, že jsem nebyl v legiích a dokonce ani ne za války
na vojne, takže jsem na tom, tuším, v tomto smeru s p. RádIem
stejne, a díváme se na »Plukovníka Švece« oba jen jako diváci.
P. RádI konstatuje zcela správne, že publikum potrebuje videti
heroismus na plátne, nemá-Ii ho ve všedním živote. Je to jen
dukaz, že naše publikum není svým všedním životem zbaveno
smyslu pro trochu romantiky a že je tedy fysicky zdravé - to
jsou fakta, která nás mohou jen tešit. Ostatne i p. R. uvádí jaksi na omluvu - že ho ani nenapadá útociti proti »Ie,.
gende o· hrdinném cešství a statecné vojáckosti plukovníka'
Švece«. Nechme stranou onu skrytou ironii, s níž mluví p. R.
»0 legende«, o hrdinném cešství a o statecné »vojáckosti« plukovníka Švece - rádi veríme, že z pánu Rádlu bychom byli
legie nesestavili. Pan R. tedy priznává, že nebrojí proti legende samé, nýbrž proti tomu, jak ji film »Plukovník Švec«
presentuje.
A rekneme hned predem: p l' á vet a »v o já c k o s t« c eI é h o f i I m u, k tel' á z j e dno d u š u j e pro b I é m n a
o t á z k u n á l' o dní s t a tec n o s t i a z bab e los t i, cip o
voj e n s k u. n a o t á z k u voj e n s k é cti, p l' á vet a t o
voj e n s k á li i s c i p I i n o van o s t dej e t o j e, ík:t e r á
j e h I a v ním k I a dem dej e. Šlo o to, aby se legie dostaly z Ruska, kde byla jejich existence po bolševickém prevratu zbytecná, a uplatnily se tam, kde je cekala práce ...
a myslí si p. R., že by toho byly dosáhly, kdyby je nebylo
táhlo pres celou Sibir ono »Iegendární cešství«, které treba
nebylo vždy jen hrdinné, ale bylo jedinou jednotící myšlenkou,
která dovedla nekolik tisíc lidí pohnout k ceste kolem sveta,
ackoli mohli konec koncu také nekde sedet v teple a ironisovat vše, co se delo kolem nich? Ostatne i v docela všedním
živote je velká vetšina našich rozhodnutí také jen otázkou naší
osobní odvahy nebo zbabelosti, jenže bez romantické dekorace.
Je tedy prirozené, že Medek pojal takto i plukovníka Švece.
Mohl ho ovšem pojmout také jako maniaka, jak praví p. R.
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»s nedostatkem sociálního cítení, který ztroskotává svou zaslepenou setrvacností a hyne sebevraždou v a{ektu neuspokojené ješitnosti býti uznávaným vudcem«. Proc ne? I Husa
je na pr. zcela dobre možno pojmout jako »maniaka, který
ztroskotal svou zaslepenou setrvacností", a Havlícek? Typick$'
1Ilaniak, který sice nemel nedostatek sociálního cítení, ale byl
za to tím zaslepenejší ve své setrvacnosti v boji proti bachovskému centralismu, až ztroskotal i s celou rodinou, ackoli mohl
docela nerušene provozovat v Nemeckém Brode hoky·nárství.
Jenže lidé už jsou takoví, pane Rádle, že tem, kterí prinesli
obet pro celek, spíše dobré vlastnosti pridávají,. než aby jim
je ubírali, a bude, myslím, dobre, když je pri tom laskave
n{;cháte. Své tak zvané národní hrdiny deláme si treba úmyslne
lepšími, než jsme sami, abychom meli vzor, jehož se mu'žeme
snažit dosáhnout, a nedeláme je horšími, ponevadž by to byla
jen výmluva pro nás, abychcr.n popustili také uzdu svým špatným vlastnostem.
Netvrdím, že by »Plukovník Švec« byl dokonalým filmem.
Je však nesporne jedním z nejlepších ceských filmu. Je možno
kritisovat 'jeho pojetí i provedení, zvlášte ukážeme-li, co bychom pojali jinak a provedli lépe. Kritika však prestává tam,
kde zacíná neplodná a neproduktivní ironie, která je sama
sobe jediným cílem.
A zde jsme u jedné zásadní veci, pro níž vlastne tuto polemiku píšeme. Pan Otto RádI ukázal totiž nedobrovolne, jak
vypadá takový Martyška bez vojenského munduru a v prostredí pražských kaváren místo v sibirském snehu. Je-li nekterá z postav Medkova »Plukovníka Švece« opravdu typelt1
- a dobrý film musí pracovati s typy, má-Ii podati za 2 hodiny to, na co má romanopisec libovolný pocet svazku -, pak
je to Martyška, vzor onoho škodolibého rejpalství, za nímž
nestojí žádná idea, za kterým není urcité pevné presvedceni,
nýbrž jen radost z {)posice. Tito lidé neoctnou se v rozporu
s jinýnu a treba i v rozporu s vetšinou proto, že by meli nejaké presvedcení, které považují za tak užitecné pro celek,
aby stálo za to se pro ne s nekým srazit - oni' svoje stanovisko hledají vždy teprve dodatecne a najdou je velmi snadno, protože je to pokaždé opak toho, za cím jdoU: jiní. Jsou to
lidé príliš malí, aby si našli predmet p o s i t i v n í cinnosti, ale
príliš ješitní a domýšliví, aby si svoji tvurcí chudobu priznali;
výsledek muže pak býti jen jediný: oposicnost je jim nikoli
prostredkem k dosažení nejakého positivního cíle, nýbrž úcelem, za kterým je již duchovní prázdnota. K tomuto postrehu
není treba býti ani ctitelem Kramárova Velkého Slovanského
Ruska, ani obdivovatelem Medkovým: stací jen trochu zdravého životního smyslu a co nejméne posérství, a najdeme tyto
Martyšky snadno. Jelikož jsou to lidé, ješitní, prihlásí se ostatne
zpravidla sami. Nemusíme nad nimi hned lamentovati a dokazovati, »že takoví dovedou býti jenom Ceši« - Martyškové
jsou totiž zjevem mezinárodním. Je prirazeno, že je jich více
tam, kde je méne duševní a fysické hygieny, která je podmínkou positivní cinnosti lidí, a méne tam, kde zdravý rozum
a zdravé telo jsou národním pravidlem, a že je jich tedy na
Západe méne, než na Východe, že jsou rídkým zjevem mezi
lidmi, kterí pracují, a castejším mezi temi, kterí duševní i fysickou neproduktivnost považují za výsadu inteligence. S námi
to v tamto smeru není tak zlé. Pan RádI patr! celkem mezi
výjimky.
Dr. J. K.ratochvíl.
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