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Ústy pro mír, ciny proti míru.

Pres stálé opakování tvrzení, že on, vzor mírumilovnosti, je predmetem útocných a intervencních plánu,
Sovetský svaz vystupuje stále zretelneji v úloze ruši
vého cinitele v smerování k nové organisaci sveta.
Tento fakt sluší se nám, kterí jsme strízlivými stou
penci pacifikace, to jest stqupenci, kterí jsou si vedomi
všech obtíží, osvetlit a dusledne osvetlovat verejnému
mínení. Nutno vykázat každé složce pravé místo,
a nutno je také vykázat sovetské politice v nynejším
stadiu svetového vývoje. Takto zarazena a takto
dusledne sledována, ukáže se nám politika sovetského
svazu ve zcela jiném svetle, než jaké vydává ze svých

• reflektoru. Ukáže se, že je to jedna z nejživejších nega
tivních sil na ceste k novému usporádání mezinárodnich
vztahu.

Sovetská zahranicní politika odívá se do hávu nej-
ctnostnejšího stoupence míru a pokoje. Dovolává se pri
tom argumentu, kterému nelze uprít oprávnenost: So
vetský svaz je zamestnán a soustreden na úkoly so
cialistické výstavby. Aby splnil tento úkol, potrebuje
míru, ve kterém jedine mohou se všechny síly zeme
soustredit na tento úkol. To je nesporná pravda. Peti
letka, at už v peti nebo ve ctyrech letech, je dnes hlavní
cíl všech snah vládnoucího režimu, a pro tento cíl,
který je nejbližší, nejvetší a nejhlavnejší, obetuje se
všechno, i blahobyt obyvatelstva, i vynikající hlavy
staré gardy, i prirozený výtežek zahranicne-obchodních
transakci, všechna energie a všechny prostredky. V zá
pasu o splnení tohoto úkolu (nikoli bez duvodu užívalo
se v stalinské dialektice dlouho výrazu "hlavní sázka"
na industrialisaci, na kolektivisaci a pod.) je v sázce
predevším sama autorita "nejlepšího Leninova žáka".
Tedy mnoho a mnoho duvodu, aby sovetský svaz ne
prál si niceho jiného než míru, a lze priznat, že skutecne
si nepreje války.

Kdo však dnes na svete si preje války? Zajisté snahy
o novou organisaci sveta, o omezení zbrojení vyplývají
práve z toho, že nikdo si nepreje války, at už proto, že
poznal její hrúzu a následky a chce uchránit sebe i svet
od nové katastrofy, ci proto, že není na ni dost silný.
Ani odvetné hnutí nemecké nemuže si dnes práti války,
protože by na ni nestacilo. Ani sny italského fašismu
nemohou se odvážit pomýšlet na zbran a Mussolini dává
interviewy, ve kterých praví: "Sám jsem otcem".
Jestliže poslední rok znamenal zvýšení mezinárodního
napetí, znamenal ovšem také znesnadnení cesty k ten
denci sveta a nové Evropy o novou organisaci. Základní
otázkou pri posuzování sovetské politiky je, jakou
úlohu hraje jako zastánce míru mezi národy ze zásad
ního presvedcení a jakou jako interesent na míru ze
svého vlastního vnitrního zájmu, což obojí dlužno so-
vetum priznat. >

Takto posuzována je úloha sovetu v "mezinárodním
koncertu" zcela obdobná úloze komunistu v "parla
mentním koncertu". Forum, kde se projednávají a
težkou cestou kompromisu mezi mocenskými silami a
zájmy vytvárejí podklady pro nové mezinárodní vztahy,

je sovetum mezinárodní tribunou pro agitaci a dekla
rování obecných pravd. V tom smyslu je úloha sovetu
stejne planá jako úloha komunistických parlamentních
frakcí. Pro vec míru se nestalo se strany sovetu nic než
nekolik demonstrativních návrhu, v daných pomerech
a vývoji neuskutecnitelných, vedome jako neuskutec
nitelné vyslovených a po projevení neuskutecnitelnosti
braných za záminku k demagogickým záverum a k to
mu, aby jejich podavatel se stáhl stranou a nemusil
ani hnout prstem. Tato úloha je planá. Tak jako se del
nictvo takovou..;p.arlamentní taktikou nezbytne jednou
presvedcí (a u nás, zdá se, již se presvedcilo), že z dekla
rování krásných hesel nemá nejmenšího prospechu, tak
jako demagogické vyhlašování maximalistických po
žadavku zacíná ztrácet v pa lamentech i neprímý úci
nek na konkurencní skupiny, tak planost sovetské že
nevské taktiky musí se poznat, a myslím, že se zacíná
již poznávat, v mezinárodním merítku, i když mezi
národní nesnáze jsou jí na ruku. Stací však tuto sku
tecnost ucinit srozumitelnou i národúm, aby se stala
neúcinnou.

Ale pouhá planost sovetské politiky byla by konec
koncú omluvitelná, kdyby nebylo jiných stránek, které
již omluvitelné nejsou a musí být nemilosrdne zjišteny.
Sovetská politika vystupuje stále jasneji Jako aktivní
desorganisátor ve snahách o organisaci nové Evropy.
Sovetský tisk, který ovšem nemuže vyjadrovat jiné než
oficielní názory, je toho výmluvným svedkem. Zabývá
se nejaktivneji tendencemi k vytvorení nemecko-italsko
sovetského bloku, zahroceného proti Francii a tím nejen
ztežujícího evropskou nadstavbu, ale prímo proti
chudne pusobícího a zvyšujícího možnost mezinárod
ních konfliktu. Od cinitele, který stále oznamuje svou
mírumilovnost a vystupuje jako representant vyšší
mravnosti, ocekávali bychom spíše neco jiného: snahu
vyrovnávat protivy. Príznacné však je práve to, že
sovetská politika nejen to neciní, nýbrž snaží se proti
klady prohloubit, spojujíc se pri tom práve s reakcními
silami a užívajíc sama diplomatických metod, charakte
ristických pro imperialistickou starou diplomacii. Proto
sovetský tisk píše o nemecké zahranicní politice v duchu
hackenkreuzlerských listu, proto je ochoten psát se
souhlasem o italských snahách o bezpecnost a zároven
bít do obdobných snah francouzských; proto i horthyov
s.ké Madarsko je mu sympatictejší než demokratické
Ceskoslovensko, jak se ukázalo práve na komentárích
sovetského tisku k ceskoslovensko-madarskému celnímu
konfliktu, patrne dík i tomu, že madarští komunisté
v I II. internacionále nezapomínají ani na reakcní a
macešskou vlast. Potvrzuje mi to v oboru zahranicní
politiky to, co se pokusím jednou dokázat, že sovetský
komunismus ve svém celku je síla reakcní a ne pokro
ková. Sovetský tisk snaží se soustavne popuzovat ve
rejné mínení nemecké proti jakémukoli sblížení s Francií.
Jde tak daleko, že i v dobe, kdy v dtlsledku vnitropoli
tické situace byla zahranicní politika nemecká nucena
stupnovat revisionistické požadavky, sovetský tisk, a to
hlavne zase vládní" Izvestija" popichovaly nemeckou
vládu práve revisionistickým heslem, snažíce se tak
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Deprese ve státních financích.

ProJevuje-li se deprese v celku hospodárského života po delší dobu,
projeví se také ve státnÍCh fínancích. Nejdríve se zpravidla ukáže
u prímých daní, ponevadž tento obor daní, vázaný na berni morálku
do té míry, že to mínistrí'lm financí nebývá príjemné, se ukazuje nej·
cítlivejším, nebot prumysl, obchod, živnosti, zemedelství atd. od·
kládaji placení daní, pokud to jde, když se jim zacnou ztencovat
príjmy. Pak se to ukáže u dane z obratu, této generální spotrební
dane, ti ostatních spotrebních daní, a klesá-li zahranicní obchod, tedy
klesá také ti cel. To vše je nyní také pripadem ceskoslovenským,
byt ne do té míry jakO v jiných státech, postižených obecnou hospo
dárskou depresí nesporne Mre než Ceskoslovensko. Státní pokladna
za techto okolností bývá velmi nevlidná k žádostem, jimíž se chce
z ní "odcerpat" nejaká vetší cástka, a bráni se jím, pokud muže.
Deprese se dotkla cítelne také nákladní železnicní dopravy, a želez·
nicní podnik potrebuje velmi nutne toho, cemu se v obcanském ži
vote zpravidla ríká "záloha'''. Státní pokladna si v takových pripa·
dech vypomáhá prechodnými úvery, vypomáhá sí tak i nyní, a není
nejmenší pochyby, že by si jimi vypomohla docela dobre, ponevadž
tyto nesnáze jsou jen prechodné. Ale chut politických stran práve
v hospodárské depresí roste, a vedle povolených již 150 milionu Kc.

znacné i to, že sovetský tisk zacíná užívat takových
mocenských argumentu, s jakými se nesetkáváme v po
válecné diplomatické mluve. Sovetum se "tocí hlava
z úspechu", abychom užili Stalinova výrazu, a sovetský
tisk zacíná již soustavne psát o sovetském svazu jako
b "nejsilnejší velmoci sveta". je v tom dávka neofytství,
ale je v tom také a hlavne presvedcivý dukaz o tom, že
sovety patrí do predválecné myšlenkové sféry.

Sovetská verejnost bude tím nervosnejší, cím více
by se"pokusy o pacifikaci sveta a novou organisaci blí
žily uskutecnení. jakékoli, byt jen cástecné a nedokonalé
dojednání mezinárodne-organisacních otázek, bude pro
sovety velmi kritickou dobou, zkušebním kamenem, na
kterém se prokáže planost a negativnost vztahu so
vetu k ostatnímu svetu. ~etská politika octne se ve
slepé ulicce. Už otázka omezení zbrojení postaví ji i pri
jen dílcím rešení pred težký problém, zda se sovety mají
pripojit ci zamítnout. Pripojí-li se, porazí samy na
hlavu svou dosavadní argumentaci, nepripojí-li se,
usvedcí se z toho, že jsou prekážkou na ceste ke kladným
výsledkum. Druhá možnost je pravdepodobnejší. Proto
budou úkol stežovat. jejich akce proti predsednictví
dra Beneše na príští odzbroj ovací konferenci je prv- •
ním' projevem této taktiky. Místo konference a pred
sednictví ciní se problémem, na kterem - jak by se zdálo
- závisí vubec celý výsledek. Možná, že sovety hledájí
záminku, jak by se mohly vyhnouti nepríjemné situaci,
ve které by se mohly octnout na konci konference. ješte
patrneji projeví se jejich rozpaky a negativnost, až se
bude jednat konkretne o otázce evropské. Briand mel
zrejme na mysli tuto okolnost, když ukazoval na to,
že není vubec známo, jak by se sovety zachovaly k po
zvání - logicky by totiž vyplývalo, že by se úcasti
zrekly, když o evropském svazu nemluví jinak než
jako o vojenském spolku, namíreném proti SSSR. jest
liže nakonec byly pozvány k úcasti na projednávání
nekterých evropských otázek, pak to vubec není na
škodu. Nevyjde z toho nic jiného než nový dukaz
planosti a negativnosti sovetu ve snahách o lepší orga-
nisaci sveta. Václav Koenig.

paralysovat ony hlasy v nemeckém tisku, které zazna
menávaly možnost sblížení s Francií na základe fran
couzské pujcky. Na pr. "Izvestija" z 12. ledna vytý
kaly nemecké buržoasii, že upadá z jedné krajnosti do
druhé, když od nadejí v náhlou revisi prechází k nade
jím ve sblížení s Francií, a tvrdily, že se netreba bát
nového sblížení francouzsko-anglického. Vidíme, že
tento postup je založen jedine na negativních složkách
v souhrnu mezinárodních sil. Sovetská politika v pru
behu posledních let soustavne vystupuje proti fran
couzsko-nemeckému sblížení. Zvedá diplomatickou válku.
o Nemecko s Francií. Tato tendence vyplývá ovšem
ze snahy, zabránit vlastní isolaci v Evrope, nehledíc
na to, že príšera intervence je v sovetské mysli nevy
hladitelným stihomamem. Nebezpecí isolace je ovšem
pro sovetský svaz velmi reální, ale zároven nelze ne
poznamenat, že sovetská politika je sama stále, rok
od roku zvyšuje. Za Stresemanna, který mistrne ovládal
politiku dvojího želízka, prece jen základní politickou
myšlenkou bylo ucinit z Nemecka most mezi západem
a východem. Sovetská politika vynakládá nyní všechno
úsilí, aby nemecký most spálila, a pricinuje se velmi

.snažne, aby hákovým krížem ozdobená nemecká ruka
zatala znovu svou pest proti Francii a proti organisaci
nové Evropy. Argumentem pri tom je, že nová Evropa
má zrídit hegemonii Francie v Evrope. Ve skutecnosti
zase jde jen o to, že sovetský svaz octl by se ve své
petiletkové isolaci. Nová organisace Evropy, jež by
vyšla z ducha Ženevy, je totiž nejvetším konkurentem
jiné nové organisaci Evropy, jež má vyjít z Moskvy.
Evropský svaz, který by se logicky nemohl uzavrít
organisaci hospodárské a sociální, a možná že dokonce
pres ni by teprve dospel k organisaci politické, to je
velké nebezpecí pro komunistickou doktrinu o neschop
nosti tak zvané buržoasie organisovat svet. Evropská
myšlenka je nebezpecím pro myšlenku svetové revoluce
I I 1. internacionály.

Ovšem že spolupusobí i jiné motivy, ale prece takto
generelne pochopená tendence je hlavním podstatným
základem sovetské politiky. je to instinktivní pocho
pení nebezpecí, že sociální pokus moskevský, prová
dený na základe trídního boje a prostrednictvím dikta
tury, mohl by dostat silného konkurenta v pokusu o no
vou mezinárodní a nevyhnutelne i sociálne-hospodár
skou reorganisaci demokracie. Instinktivne bylo toto
nebezpecí vytušeno, a Briand svým odvážným návrhem
stal. se rázem úhlavním neprítelem pro sovety. Od
chvíle, kdy bylo rozesláno Briandovo memorandum,
nabývá sovetská politika stále ostrejšího protifrancouz
ského hrotu. Od chvíle, kdy na -evropském stole octla se
i jen povšechná otázka nové organisace evropské de
mokracie, snaží se sovetská politika soustredit proti ní
protidemokratické živly evropské, podává ruku fa
šistické diktature a predchází si nemecký hákový kríž.

Ale metody, kterých pri tom užívá, jsou pruzracné.
Proces s prumyslovou stranou byl aranžován z velké
cásti tak, aby pusobil na verejné mínení nemecké a na
ladil je protifrancouzsky, ale je príznacné, že témer celý
nemecký tisk místo toho, aby se pripojil k moskevskému
obvinování Francie, byl nucen ukazovat na to, jak je
ta protifrancouzská tendence pritažena za vlasy. Ner
vosita, se kterou Moskva sleduje každý projev pro fran
couzsko-nemecké sblížení, jenž se ozve v Nemecku,
bude dojista rozpoznána ve své pravé podstate i tam.
Pred válkou snad argumenty toho druhu, jakých se
užívá v Moskve, byly pusobivé, dnes se usvedcují samy
tím, že poválecné ucho rozezná falešnost tónu. je prí-
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se požaduje na financni správe ješte ledacos dalšiho. Prim ovšem,
jako vždy, má agrární strana, která velmi houževnate se domáhá
zlevnení zemedelského úveru, spojujíc tuto vec se svým hlasováním
pro státní záruku pn:'lmyslových vývozních úverl!' Nelze se divit,
že Engliš byl ponekud rozladen z této situace, zvlášte když se mu
k tomu pridružilj znacné potíže osobní. Nyni však se už vrátil do
Clam-Gallasova paláce a lze doufat, že k nejakému peslmismu neni
zatím opodstatneného duvodu. K.

Strach pred Švehlou ?
Nekterí ustraše'lí lidé na levici, hlavne velitelé nižších šarži a pro

fesionální kolportérí zpráv, obcházejí své známé od té doby, co došly
zarucené zprávy o Švehlove uzdravováni, s duležitou otázkou: jak tohle
dopadne? jakým smerem dal se Švehluv duch v takovém tragickém
osamoceni? Nepremýšli o jakési pomste? Co sensacního a neprijem
ného bude delat?- K tomu bychom rekli toto: Také na levici (docela
jako na pravici)jsou lidé, kteri trpi na vyvalení oci, jejichž duch je tak
nizce stranický, že snížuje všechno, co patrí k jíné strane, a kterí by
s touto duchovní konstrukci od hodíny mohli sedet v redakci "Ná
roda" nebo ve "Veceru", a nebylo by možno doufat, že tam s nimi
prijde neco ušlechtilejšiho. Švehla nemá pražádnou prícinu pomýšlet
na nejakou pomstu, a lidé, jíž toto kolportují, dokazují jen, že, at
jakkoliv staví na odív své opovržení k" Polednimu listu" p. Stríbrného,
prece jen podléhaji jeho atmosfére. Švehlovy chyby'známe: nebylo
jích málo, jako vubec clovek, který musi mnoho vykonat, snadneji
se dopustí mnoha chyb než ten, kdo muže jen sedeti a delati poznám
ky, a nekteré z tech chyb byly trapné, jako ty, které mely vztah
k zakaleni prísnosti ve verejném Žívote. Ale ani tyto chyby nevrhají
stín na Švehlovu osobnost, nýbrž jen stin na jeho pochopeni státo
tvornosti, které si libovalo nekdy v pohodlnosti. Níkdy nevzal Švehla
žádnou výhodu pro sebe; dopouštel jen, aby jini bralí výhody pro sebe;
nemaje dosti trpelivosti nebo casu, aby u každého jednotlive apeloval
na jejich rozum a jejich svedomitost, svolil posloužiti jejich chtivosti.
Opovrhoval síce jimi, ale ve své starosti o státotvorný kurs tomu nc
bránil. Snad mel vrozený tento materialistický názor na polítíku,
snad cetl Macchiavellího, v nemž stojí, že jen ten režím je pevný,
který k sobe dovede lidi také hmotne pripoutat. Tyto chyby Švehlovy
ani jiné si tedy nezastíráme, ale chceme" aby i v pomeru k nemu pla
tila vdecnost. Tato nutná vdecnost 'má dve složky: je za prvé treba
uznat, cím státu byl, a za druhé je treba mit k jeho žívotnímu dílu
takovou míru uctívosti, abychom se no neobávali zbytecne. Tento
stát byl rízen, budován a zabezpecován zejména tremi muži, jejichž
jména jsou Masaryk, Beneš a Švehla. Do tohoto trojhvezdí postava
Švehlova plným lidským právem patri, at už se to komu libí nebo ne
libí, a nepovažujeme za shodné s vdecností k muží, jehož oddanost
k státu a jeho služby mu prokázané jsou nepopiratelné, bráti jeho
jméno nadarmo v pochybnost. Tolik viry v lidí musime mit, aby
chom verilí o Švehlovi, že zase tím bude, cím byl: mužem, jenž státu
slouží podle svých nejlepšich schopností duševních i fysických. Je
známo, jak potrebnou autorítou býval a sice ne autoritou jen pro
jednu stranu, nýbrž pro všechny. A dospel k tomu tím, že se dovedl
povznést i nad stranícké myšleni, což práve nedovedou ti, kdo nyní
mají nejaké obavy stran toho, co by se stalo, kdyby se Švehla vrátil
do politiky. Mezi ne patrití nechceme. Prejeme si, aby každému bylo
dáno, co jeho jest, a Švehlovi patrí duvera. I mezi lidmi levice za
slouží si lepšího osudu než toho, aby jeho jméno pronášeno bylo
s nervosou. Budeme Švehlovi duverovati tak dlouho, dokud sám by
na~i dúveru nejakými novými ciny nepodry!. Zatím je naše duvera
k nemu honorárem za jeho minulost a materiálu k jinému posuzování
nemáme. -fp-

Zdvorilost k bezpráví.
V rade Spolecnosti národu dostalo se 24. ledna Polsku konecne toho,

co už dávno zasluhovalo: jasného pokárám, které je tak zretelné,
že nikdo o nem nemuže bájíti, že to vlastne žádné pokárání není.
Dtitka týká se tentokráte zpusobu, jak se v Polsku zachází s nemec
kou menšinou. Stejne na miste by bylo ovšem pokáráni Polska stran

polobarbarského systému, jemuž podrobilo ukrajinskou menšinu.
Byla nám v techto dnech poslána brožura s fotografiemi ukrajin
ských škol a s fotografiemi zadku ukrajinských Iídi. Kdo už od zri
zeni samostatného polského státu tak trochu sleduje, jak slovanští
bratri Poláci zacházej i se slovanskými bratry Ukrajinci, ví predem,
že uzri obrázky nejzdemolovanejších škol na svete a nejztýranejšich
zadku. Clovek by neveril, že je možno lidské telo tak rozderaveti,
jak to svedou polské nagajky. Ponevadž však Ukrajínci nemaji to
štesti, aby meli nekde na svete vlastni stát, který by se mohl svých
týraných národních prislušniku v Polsku ujmout, dostala se pred radu
Spolecnosti národu jen otázka nemeckých menšin, a byla vyrízena
takov~'m zpusobem, jakým musila býti vyrízena, nemeli-li jsme
k této instituci ztrácet úctu. jsme vdecni rade, že pres všechny kom
promisy, jež byla nucena cinit, bezpráví nazvala bezprávím. je pravda,

že bratrí Poláci pocínají si proti me~nám hllre než pred válkou
si í Nemecko pocinalo. Výmluvy, že to všechno nedelá Polsko jako
takové, nýbrž jacísi povstalci, nikdo nemllže uznat, nebot to je už
dávno známo, že když v Evrope ta nebo ona brutální vláda si na neco
oficielne netroufá, vždy v pravý cas dostaví se povstalci, kterí práci
vykonaji. Rada Spolecnosti národu konstatovala, že v Polsku jsou
hromadne porušována ustanoveni smluv o ochrane menšin, jež byly
usneseny a prijaty spolu s mírovými smlouvami. Polsku je obzvlášte
nepríjemna kampan pro revisi mírových smluv, ponevadž se v té
kampani má na mysli zejména kus polského území. Chce-li však
Polsko mírové smlouvy hájít a uhájit. dalo se tou nejšpatnejši cestou,
jestliže samo porušuje smluvni ustanovení, která prijalo, a jestliže
je porušuje v takovém rozsahu, že za to musi být pokáráno nejvetši
svetovou instituci. jestliže nekdo sám smlouvy porušuje, dává i ji
nému právo je porušovat nebo aspoi1 omluvu za to. Ale velmi špatne
pusobí, jestliže nekomu, kdo pred revisionístíckou kampani se hájí
zásadou nedotknutelnosti mírových smluv, muže býtí tak snadno
dokázáno, že sám smluv nedbá.

Ceský tisk neukázal v této veci tolik príchylnosti k pravde, kolik
by jí mel ukázat. Ponoril se v rozpacité mlcení, ponevadž je mu asi
nepríjemno priznat, že Nemci nekdy také mohou mít pravdu a že
Nemcllm nekdy také muže být ubližováno. Z ohledu k Polsku za-

, choval zdvorilost k bezpráví, ackoliv ke krivde nikdy nemá být zdvo
rilost zachovávána. Zahranicní ministr ovšem je svým oficielnim
postavením nucen k zdvorilé reservovanosti, ale práve proto je za
hranícni ministr neštastná bytost, která nemuže rikat pravdu. Tisk
má posici volnejši, a je trochu hanba, že této volnosti nevyužíje.
V ceském tísku melo stát velkými literami: Polsko se dopoušti bez-
právi; Polsko budiž pokáráno. -fp-

"To, co my cítíme".

V úvodniku z 30. ledna pozastavuji se "Národní listy" 'nad tím,
že jugoslavie "navazuje s Nemeckem, že Curtius a Marinkovic
hledají vzájemný styk, a pozastavuji se zejména nad clánkem ve
"Vossische Ztg.", v nemž nejaký jihoslovanský politik tvrdí, že
jugoslavie není žádným trabantem Francie, že je s ní a s Malou
Dohodou proto ve spojenectvi, ponevadž za dnešni mezinárodni
situace jest toto spojenectvi pro ni nejvýhodnejší. jako tento jiho
slovanský politik, musil by tyto samozrejmé veci napsat každý roz
umne uvažující politik francouzský, rumunský, polský i ceskosloven
ský. Kdybychom se domnívali, že naši spojenci jsou jimi z nejakých
jiných duvodu, než jaké uvádí politik jihoslovanský, a kdybychom
nezarizovali podle toho svou politiku, mohli bychom se dožit jed
noho dne velikého zklamáni. "Národní listy" vidi ovšem v techto
názorech jihoslovanských politiku zradu a koncí svou úvahu takto:

"Ale objevuji-li se takovéto názory ve vážném listu, jehož
význam snad presahuje i hranice Nemecka, byli bychom prece
jen rádi, kdybychom slyšeli vážne a rozhodne také z jihoslovan
ské strany, že to, co cítíme my, cítí také jihoslované, a že
takové výrony tradicniho germanofilství nekterých kruhu jiho
slovanských nejsou nicim vice než kuriosum, jako naše rádlov"
Ština."
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I kdyby nám jihoslované vskutku rekli, že "cítí totéž, co my",
nemeli bychom jím verit, nebot to není možné a my tomu konec
koncll už také neveríme. Politiku nelze delat jen citem. Úvodník
"Národnich listlI" nezná však politiky jíné než cítové, a prísne
to vymáhá na jugoslavíi, ac je zrejmo každému, že politika se delá
také podle zájmll a zejména podle ních. Sil.

Výsledky pražského scítání.
výsledky posledního scítání lidu v Praze po stránce národnostni

prinesly dvojí prekvapení. Predem to, že ve statístice národnostní
se ukázalo, že Nemci! pribylo pomerne vic než Cechll. Není ovšem
treba proto hned biti na nacionální buben, jak se mis ty stalo, aní
není vyvozovat z toho tak dalekosáhlé dusledky, jako nekteré nemecké
listy. Procentní vzrust Nemcu od roku 1921 do roku 1930 je se 4'59%
na 4'99%, absolutne s 30.429 na 41.453. Mezí rokem 1921 a rokem
1930 se stalo ovšem v tomto státe mnoho vecí, které opravnují k velmí
pravdepodobné domnence, že tento vzrust nemecké kvoty pražského
obyvatelstva je proste nutný následek onech zmen, není to žádný
vzrust prirozeIlÝ (jako ostatne do znacné míry í na ceské strane), nýbrž
vzrust, souvisící se strukturálními zmenami státu i jeho obyvatelstva.
jistý podil prirllstku prínesla nesporne nostrífikace ruzných podníkll,
které mely pred prevratem sídlo ve Vídni a nyni v Praze. Prí prvním
scitáni, 15. února 1921, se tato nostrifikace nedostala ješte pres první
skrovné pocátky, a tak její vliv se mohl projevit až ve druhém scí
tání. Pak ovšem je to vojsko a návštevnici ruzných vojenských ústavu
a škol, kteri se stalí v nových pomerech stálou složkou pražského
obyvatelstva. Tato složka je to zejména, která nám vysvetlí náhlý
skok nemeckého obyvatelstva na Hradcanech se 4% na 10%. A jiste
také mela tu urcí tou ulohu okolnost, že nekterí príslušnící, kterí
v roce 1921 se prihlásili k národnosti židovské, zmenilí tento údaj
v roce 1930 k národností nemecké, když vídeli, že pronásledování
Nemcu není tak divoké, jak nekterí se ješte báli v roce 1921.

Statistíka náboženská prinesla druhé prekvapení. jediná "cirkev",
která vykázala absolutni i relativní pokles, jsou bezkonfesijní, kterí
v roce 1921 byli na druhém mlste, hned za katoliky, a nyní musíli
postoupit toto místo církvi ceskoslovenské. Zdá se, že je to jísté po
ucení pro známé instítuce, které vedly propagandu pro vystupování
z cirkvi, aby se presvedcily velmí názorne, že dosavadní zpusob jejích
agitace a politíky má pramalé nadeje na úspech. Udržení katolických
posic je dost pochopítelné, když uvážíme, že hlavním doplnovacim
okresem pražského obyvatelstva jsou katolické jížni Cechy. K.

Co vlastne bylo za Rakouska ctí?
Tak dlouho sí pan Arne Novák v "Lidových novinách" duchaplne

pohrával s reakci, až se mu prihodí I skutecný malér. jak tak je už
zamestnán vysíláním šípu své zlomyslnosti do demokratického tá
bora, užil k tomu, ponevadž dávno se nevyskytla tak skvelá príle
žitost, jako bylo vydání Pekarova portretu, referátu o Pickove knize
"Symfonie války". Tam mluvi se o chováni CechLt a Nemcu za války
a p. Arne Novák, naplnen horkostí k demokratické ideologií, jíž
uprímne pokládá za rozkladnou, podal nový a jiste i pro autora
básne sensacní výklad slavné Krickovy "Medynie Glogorovské". Píše:

"Tento dokument sám o sobe stací, aby prokázal, že í u ces

/kéhO vojáka rozhodoval ve svetové válce príncip cti - a ne
bojme se toho slova dnes tak proskribovaného: nejen cti národní,
nýbrž í prosté ctí vojenské."

To tedy jest pro tak presvedceného vojáka nacionalismu, jakým
Arne Novák jest, rozhodný malér. Generální konservativní nálada
jeho ducha vítezí v nem dokonce í nad princípem nacíonálním. jeho
oslava "prosté vojenské ctí" je velmí pestrý kvet legítimismu. Staví
cest národní a cest vojenskou pekne do jedné rady. Ale toto peclívé
usporádání nevydrží, nebot tenkráte nevydrželo. Za svetové války
národní cest a zejména národní prospech se níjak nemohly shodovatí
s onou prý prostou vojenskou ctí, která ovšem ve vetší ne prípadu byla
prostou vojenskou poslušností a strachem pred polním soudem. Pan
Arne Novák aspon natolik by se mel rozhodnouti, chce-Ii sí mezi
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námi vykracovat jako zejména konscrvativec cí jako zejména na
cionalista. Aspon v tomto prípade se mu nemuže podarit býtí obojí
zároven. Revolucní princip národní za svetové války na každém
kroku narážel na konstrukci "prosté ctí vojenské", a ani dnes, po
tolika letech, se to nepodarí nacpati do jednoho pytle, protože by se
tam oba ty principy snášely strašlive, así jako pes a kocka. Mluviti
jedním dechem o tehdejší ctí národní a tehdejší cti vojenské, tot totéž,
jako mluvití jedním dechem o Frantíšku josefoví I. a o národní re
volucí. Meli bychom k p. dru Novákoví poslatí nejakou deputaci, jež
by mu prednesla národní omluvu Z3. to, že v letech 1914-1918 cesko
slovenský národ dovolil si provádeti revolucí, která se o pojem prosté
nebo i složité vojenské ctí nestarala. Rakouští i ríšští Nemci tehdy;
jak zajísté nemužeme zapomenout, docela verejne oznámili své
chute a i tiskem vydali své plány stran toho, co ~mi hodlaji udelat,
jestliže se jim podarí zvítezi t. Oznámili' nám v podstate, že budeme
sice jemneji potreni než Polabšti Slované a s použitím nejmodernej
ších prostre(jku vyhlazovacích a odnárodnovacich, ale že prece jen
budeme potreni, protože jakési dejiny prý tomu chtejí. Každý ceský
voják, který válcil v mezích prosté vojenské cti páne Novákovy, to
muto nemeckému cíli napomáhal a tloukl hrebík do národní rakve.
To prw je snad dost jasné, a do smrti nepochopim, jakým záhad
ným duševním pochodem zdarilo se p. Novákovi mezi ceskou národní
cest a rakouskou vojenskou povinnost vsunouti spojku a. Ale tento
temný detail ze svého života at konecne vysvetli p. Arne Novák
jednou sám ve svých memoárech. Zatím si to zaradime do sbírky
událostí nepochopítelných. Stydíme se skoro vykládat, že nebylo pro
žádného Cecha ani Slováka cti bojovat jako poslušná jednotka
rakouské armády proti národnim zájmum, a je nám jen divno, že to
musime vykládat práve Arne Novákovi, který jinak kdekoho podez
rivá z úbytí národního citu. Ci máme verit, že stal se do té míry
obetí svého literárne historického povolání, že cešství rakouské, které
tak svedomite studuje ve všech jeho predstavitelich, je mu bližší
než cešství samostatné? Pan Arne Novák, obestrený duchem Malé
strany, již miluje, mel by sí dát pozor. Mohli) by se mu ješte státí, že
napíše plamenný clánek proti telefonu proto, že Karolina Svetlá
také netelefonovala a že aní u Nerudy není pro tuto cinnost dokladu.
V tom stálém zahráváni si s reakcionárstvím jde už pomalu o reputací
Arne Nováka. Není to prvni prípad, kdy prípomíná rozpustilou zka
menelinu. Talentu tohoto muže je mnoho, a nepráli bychom ani jemu
ani sobe, aby o nem musilo jednou býti napsáno, že na konci své lite
rární kariéry užil všeho svého nadání a umení k tomu, aby je vy
cerpával ve službách marného a kyselého vzdoru. Co dnes castokráte
delá, je hraní si na Svéhlavicku, a na to je p. dra Nováka škoda.

Touto poznámkou nechceme se mísiti do sporu, který pomalu vzniká
o to, jak ceské pluky bojovaly za poslední války rakouské, zda dobre
ve smyslu rakouském ci naopak dobre ve smyslu národním. je
pravdepodobno, že bojovaly lépe a poslušneji, než dnes nadšeni deje
pisci národního odboje pokládají za vhodno a slušno vykládat. Slyšíme
na pr., že v pametech, které v nejbližší dobe vydá generál Kunz, je
dokumentárne prokázáno, že historický cin 28. pluku, prebehnuti
k nepríteli, je legenda, a že ve skutecnosti tento pluk byl pobit, setr
vávaje na rakouské fronte; velezradu z toho prý vyrobil teprve ve
licí generál, který se obával odpovednosti za takovou obet a referoval
tedy radeji o sbehnutí. Co je na tom pravdy, samí nevíme, ale poklá
dáme za možno, že ceské pluky lépe se bily za Rakousko, než se dnes
pripouští. jestliže však i tak cinily, necinily tak pro své predstavy
o vojenské cti, nýbrž z bázne a vynucené discipliny, a nebudeme je
za to oslavovat, ani kdyby p. A. Novák nás k tomu svádel hlasem
slavicÍm. Nebot není dvakrát cestné bojovati proti nejlepším zájmum
národa, a p. Arne Novák by se mel zamyslit nad tim, že v tomto jeho
smyslu nejcestnejší byly práve pluky nejzaostalejší a bez národniho
uvedomení. Nepríznivé city p. Arne Nováka así vysoko se vzdmuly,
jestliže se nerozpakuje sám svou povest poškozovati timto zpusobem.
Princip konservativní stává se nejmilejším jeho duši, a stavi jej už
i nad princip nacionální i nad principy rozumové. je to muž, posta·
vený v duchovní nebezpecenství a potrebuje oddati se rozmyslu,
aby se z toho dostal. -tp-
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Kulturní práce pražských Nemcu.
Dr. SChiirer, rišský Nemec nekde od Rýna, nyní v Praze usedlý,

napsal krásnou knihu o Praze a porádal o ní v Nemecku a Ra
kousRu radu velmi úspešných prednášek. Asi pred 14 dny konal
tuto prednášku v pražské Uranii. Chtel jsem si ji poslechnout, ale
ac jsem prišel více než ctvrt hodiny pred zacátkem prednášky, ne
dostal jsem lístku, bylo vyprodáno. Se mnou odcházela spousta lídí.
Následujícího dne prinesla o této schuzí referát "Bohemía", která
napsala, že sál Uranie byl "beangstigend volI". Tento týden Schúrer
svou prednášku opakoval. Sál byl opet preplnen. Posluchacstvo
tvoríli vetšinou studenti a studentky, bankovni úrednici a úredníci
z obchodu atd., vetšinou mladší generace. Jsou to jiste Nemci, kterí
prišli do Prahy za svým povoláním z nemeckých kraju, zaujati spíše
proti Praze n~ž pro ni. Cechu mezi návštevníky videti nebylo.
Marne jsem premítal, našel-li by se ceský recník a našlo-li by se
kulturní thema a dovedlo-li by zejména tema Schiirerovo shromážditi
takové množství publika ceského, jaké dodali pražštl Nemci, ac
pomer Cechu k Nemcum je v Praze 19: 1. Menšina ;e prý vŽdy
Cilejší než vetšina. Neni rozdíl v té cilosti mezi námi a Nemci již
nebezpecný? Sil.-
NÁ.RODNi HOSPODÁR

A.nketa O Batovi.
I.

Požádali jsme radu hospodárských osobností, aby
nám zodpovedely tyto ctyri otázky, týkající se pro-
blému Batova podniku: .

I. Pokládáte Tomáše Batu za kladný zjev v našem
národním hospodárství, a to i pres námitky, kter~ bý
vají proti nemu vznášeny s hlediska sociálního?

2. Mel podle Vašeho názoru Bata vliv na vývoj ce-
nové hladiny u nás? •

3. je Batuv podnik ciste osobním dílem jeho tvurce,
ci myslíte, že by mohl býti veden i osobnostmi jinými?

4. Soudíte, že Batovu metodu by mohli a meli na
podobovat i podnikatelé v jiných oborech?

*
1. Tomáš Bata je ovšem kladný, a to velmi kladný

zjev v našem národním hospodárství, a námitky proti
nemu nejsou ani s hlediska sociálního zásadne opráv
neny. jsou tu snad v jednotlivostech stížnosti. V celku
se však zdá, že také podnik Batuv, puvodne ciste
osobní, prechází - tím, že jeho zamestnanci jsou na
nem stále vetší merou i hmotne interesováni - znenáhla
do kategorie podniku sdružujících mnoho malého ka
pitálu, které se ve forme akciových spolecností, spole
censtev, družstev atd. tak rychle množí a které ocividne
tvorí prechod ze soustavy individuálního kapitalistic
kého podnikání do soustavy hospodársky i sociálne vyšší.

2. Bata mel nepoprene rozhodný vliv na trvalé sní
žení cenové hladiny nejen svého vlastního tovaru,
obuvi, nýbrž i mnohého jiného príslušenství odevního,
ba mel dosud vliv na snížení cen i zboží docela jiného
druhu, jako na pr. benzinu a j.

3. jeho podnik a jeho dosavadní vývoj jest ovšem
Batovým dílem ciste osobním. Zajisté dovedl si získati
schopné spolupracovníky, avšak vudcem je stále on
sám. Zdali by jeho podnik mohl býti stejne a prospešne
veden i osobnostmi jinými, netroufám si zodpovedeti.
Mohlyby tak uciniti jen osobnosti stejne velikého slohu a
stejného "brain" (mozku) jako Bata sám. Od Bati možno
však ocekávat, že si takové osobnosti vyhlédl a vy.chcvává.

4. Batova metoda není úplne nová a není nenapodo
bitelna. Muže však býti provádena jen v podnicích,

vyrábejících obrovská kvanta zboží stejného druhu.
jen tam mohou býti docíleny nejlevnejší prímý nákup
a nejdokonalejší využití všech surovin a pomocných
látek, nejlepší zarízení strojové, nejúspornejší metody
pracovní a vlastní prodej výrobku tak, jak to provádí
Bata. Tím dospívají náklady výrobní i obchodní na
stupen tak nízký, jak ho ani pomerne velké príbuzné
podniky nemohou nikdy docíliti.

Batova metoda je tedy nenapodobitelna jen v pod
nicích, které mohou spoléhati na obdobne obrovský
odbyt svých výrobku. V našem '\táte tedy patrne jen
u výrobku, které spotrebuje všechen lid. U jiných vý
robku pak jen ve státech tvorících veliké a volné tržište
a odbytište, jako príkl. ve Spojených státech ame
rických, z nichž metody Batovy také skutecne vzešly.
Za dnešního stavu vysokých celních hradeb po celém
svete nelze ocekávati, že by u nás v takových výrob
cích bylo lze docíliti dostatecné velikého odbytu. Arci
není žádné pravidlo bez výjimky. F. Ho towetz.

*
Vážený pane redaktore,

na svoje ctyri otázky o osobnosti a podniku Tomáše
Bati jiste neocekáváte odpovedi jednoslabicné. jde
o otázky složité, a proto, doufám, dovolíte mi odpove
det ponekud obšírneji hlavne na otázku první: "Po
kládáte Tomáše Batu za kladný zjev v našem národ
ním hospodárství i pres námitky, které se proti nemu
s nekterých stran vznášívají s hlediska sociálního?"

Odpovídám: "Ano." Ale záleží mi na tom, aby Vaši
ctenári - mezi nimiž, jak myslím, bude také p. Bata 
znali a prezkoumali moje duvody, nebot patrím mezi
ty, kterí na Batove podnikání vedle stránek svetlých
vidí také hluboké stíny.

Predností, a u nás novotou, v Batove podnikání je
prímý styk tohoto obrovského podniku s "posledním
konsumentem". Bata vyloucil samostatného prekup
níka svých továrních výrobku a tím jednak zlevnil
svoje výrobky, jednak sjednotil cenu jejich a zabez
pecil si, že každé snížení jejich cen se plne projeví vuci
konsumentovi. Tento cin považuji za nespornou, ve
likou zásluhu Batovu v našem hospodárském živote,
který vedle podnikatelské neschopnosti trpí nejvíc
príživnictvím zbytecných clánku v hospodárském pro
cese (do neho ovšem dlužno pocítat také verejnou
správu). Aby Bata docílil co nejvetšího obratu pri co
možná nejnižších cenách, provedl dalekosáhlou delbu
práce a kombinaci pomocných výrobních procesu ve
svém podniku. To je také zásluha. Pokud vím, Bata
svoje zisky neustále "vráží" do svého podniku - bud'
do nových dílen, stroju, reklamy, prodejen, nebo do
zarízení, jímiž zlevnuje a zlepšuje živobytí svého del
nictva mimo závod (byty, nákupna zboží, restaurace,
klubovny, nemocnice atd.). Pokud Bata obrací svoje
zisky k novému zdokonalování svého podniku, myslím,
že se také prospešne liší od té cásti ceských podnika
telu, kterí své zisky bud mení v perlové náhrdelníky
pro své ženy nebo je roztácejí v roulete v Monte Carlu
anebo si z nich dávají zrestaurovat zríceniny nejakých
hradu v procovská sídla.

A Ie: Naprosto nemohu souhlasit s pracovním zrí-
. zením v podniku Batove. jsem nucen poznamenat, že

pracovní zrízení Batovo, pokud vím, nebylo nikde au
tenticky podrobne popsáno. V knize A. Cekoty "Bata"
(vydáno 1929 nákl. fy T. & A. Bata) je o tom stat
velmi chudá. V nedávno vyšlé "Zpráve o úrední cin
nosti živnostenských inspektoru v r. 1929" je o tom
také jen kusá informace, zcásti opisující z knížky Ceko-
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tovy bez udání pramene. Dosud nejlepší studie Ba
tova pracovního zrízení byla napsána P. Devinatem,
clenem "Mezinárodního úradu práce v Ženeve" (vyšla
v lednu a únoru 1930 v "Revue Internationale du Tra
vail" a v "Studies on Industrial Relations" sv. I. 1930,
Ženeva). Muj úsudek se opírá jednak o tyto spisy, jed
nak o cetné informace lidí} kterí v Batove podniku pra
covali a pracují, a trochu také o mé vlastní dojmy, zís
kané pri krátké návšteve továrny Batovy pred lety.
Mel bych ješte dodat, že se snažím soustavu Batovu
posuzovat objektivne, jak jen mohu. Protože nevidím
na Batovi jen samé chyby, považují mne nekterí jeho
odpurci za jeho obhájce, a moji parlamentní kolegové
z komunistické strany dokonce rozhlašují, že chci so
ciální demokraty odvrátit od Marxe k Batovi! -

Pracovní zrízení Batovo je hodne složité. Devinat
tam shledal "ctyri hlavní methody platu: 1. individuální
mzdu od kusu; 2. skupinovou mzdu od kusu; 3. pev
nou týdenní mzdu; 4. mzdu s podílem na zisku".
Ale to není vše. Mám za to, že pomerne nejvetší cást
delnictva má tam skupinovou mzdu od kusu, pri cemž
predáci a cást kvalifikovaného delnictva mají t. zv.
podíl na zisku (ve smyslu Batove); vedoucí v dílnách
a vetšina úrednictva mají fixní plat s podílem "na
zisku" i "ztráte" (ve smýslu Batove). "Vypocí
távání" "podílu na zisku" vypadá v zásade asi takto:
Závod je rozdelen "na sta drobných oddelení, hospoda
rících na vlastní úcet" (Cekota). jedna dílna dodává
zboží druhé, ta tretí atd., skoro jako by to byly sobe
cizí podniky: dodávající dílna "prodává" odebírající
dílne zboží za jisté ceny, urcené správou závodu na
základe kalkulací, jejichž zásady a podrobnosti jsou
úcastníkum "podílu na zisku" v dílnách neznámy. jen
že každá další (t. j. odebírající) dílna snaží se dosáh
nout srážek z techto cen, namítajíc ruzné vady dodá
vaného zboží, nekdy dokonce odvolávajíc se na pokles
cen "venku". Dílna prodávající ovšem hledí dosíci
cen nejvyšších možných. Ponevadž však dílna ne
muže koupit "zvencí" nebo prodat "ven", jestliže
není spokojena s cenou prejímací nebo odbytovou, je
toto smlouvání jen jakousi hrou na trh. Nedohodnou-li
se predstavitelé dílen navzájem, rozsekne situaci redi
telství firmy nebo sám šéf. Rozdíl mezi prejímací a
odbytovou cenou jednotky zboží je jedním cinitelem
ve výdelku dílny. Druhým je výkonnost dílny: kolik
páru bot vskutku zhotoví za den nebo týden. Výše
mzdy jednotlivých delníku a delnic je odstupnována
predem dle jejich stárí a zapracovanosti, ale její sku
tecná výše urcitého týdne se rídí dle toho, kolik jejich
dílna dokázala vyrobit. Pro celou dílnu se totiž sta
noví výrobní plán. Teprv jestliže se splní, mají del
níci v ní nárok na úplnou mzdu. Na pr. slyší-li nekdo,
že dospelý delník pri predcvikování má týdenní mzdu
Kc 560,-, musí tomu rozumet tak, že tuto mzdu del
ník dostane, když jeho dílna dosáhne denního výkonu
2400 páru bot. Kdyby dosáhla jen 1000 páru, dostane
týž delník jen 280 Kc. Fakt je, že výrobní plán, pri
nemž se platí maximální mzda, je tak vysoký, že se ho
dosahuje zrídka kdy. (Aby clenové dílny dosáhli vý
roby co nejvetší, hledí si i mimo "úrední" pracovní
hodiny práci pripravit nebo dodelat - z tohoto fakta.
pramenily dríve stížnosti, že v Batove továrne se ne
zachovává osmihodinová pracovní doba.) Pro každou
dílnu je stanoven minimální výrobní plán (výkon),
pod nejž výroba klesnout nesmí. Rozdíl mezi tímto
výkonem minimálním a výkonem skutecne docíle
ným je základem pro vypocítávání skutecné mzdy,
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která, jak poznamenáno, rídí se u jednotlivého delníka
dle výkonu celé dílny; samo o sobe to je skupinový akord.
Mzda delníkova takto kolísá mezi dvema hranicemi,
které jsou urceny nejmenším a nejvetším výkonem
dílny. K této mzde pak pristupuje "podíl a zisku",
který vzniká z rozdílu mezi prejímací a odbytovou
cenou úhrnného výkonu dílny. Na tuto ziskovou cást
ku má zajisté také vliv to, zdali v dílne jsou zamest
náni delníci ve vyšších trídách mzdových (dospelí
muži) ci zdali bylo docíleno velkého výkonu silami
lacinejšími. Podle uvedené zprávy živnostenského in
spektora ze "zisku" dílny pripadne 40% na delníky,
30% na nadmistra a mistry a 30% správcovne (zá
vodu). Správcovna je vyšší správní jednotkou; patrí kní
zpravidla šest dílen umístených v téže budove. Na docíle
ném zisku správcoven úcastní se správce 3%, jeho zás
tupce 1%. Zbytek zisku prevede se na úcet reditelny.

P. Devinat nazývá Batuv systém pracovní "auto
nomií dílny". Vskutku jak dílna, tak i správcovna a
reditelna z docílených svých výdelku musí hradit jistou
"režii", kterou jim nadiktuje reditelství podniku jakožto
kalkulacní položku pro výpocet a rozdelení jejich
"zisku". Tato režie je urcena tak, že pri nejmenším vý
konu dovoluje z výdelku zaplatit jen nejnižší mzdy.

jak je tomu v prípade ztráty? Dle cit. zprávy živ
nostenského inspektora "zamestnancum pracujícím u
stroju vyplácí se docílený podíl z 50% v hotovosti ke
mzde a z 50% ukládá se na osobní konto. Tento vklad
zúrokuje závod 10%". "Úspory, kterých dociluje del
ník v dílne úcastí na zisku, jsou jeho vlastnictvím a ne
hradí jimi prípadné ztráty dílny. Ztrátu dílny hradí
vyšší celek, k nemuž prináleží (správcovna a u této redi
telna). "*)

U Cekoty cteme dále: " ... každé oddelení má kalku
lacní základnq pro svoji práci vypocítánu tak, aby pra
covalo se ziskem, a výši zisku každého oddelení vypocí
tává jeho vedoucí sám v predpokladu na pul roku do
predu." (Predpokladem se zde patrne rozumí produkcní
plán.) Každý na první pohled vidí, že informace Ceko
kotova je nepresná, protože zisk takto dopredu vypo
cítat nedovede nikdo na svete. jsou to hrubé odhady,
které se mohou sesypat, jakmile se v dílne zmení cást
personálu zacviceného za nezacvicený, zmení-li se objed
návky a pod.

Pokud se týce úcasti zamestnancu vyšších kategorií,
cteme u Cekoty: "Vedoucí dílen, mistri a nad mistri,
mají pouze úcast na zisku (krome pevných platu).
Teprve správcové, kterí pracují s vetšími celky (zpra
vidla 6 dílnami), jsou úcastni na zisku i ztráte, a to na
ztráte tím procentem, jakým pobírají zisk. Výše pro
centa úcasti na zisku stanoví se smlouvami mezi zá
vodem a vedoucími bud' na pul roku, nebo na 1 rok
dopredu, pri cemž vedoucí i závod, mají možnost každý
samostatne smlouvu vypovedet, když se pro ne ukáže
nevýhodnou." Bohužel, nedovídáme se tu nic o výpo
vední lhute, a o vyrovnání bežících "obchodu". Ale už
z toho, co zde uvedeno na základe informací A. Cekoty,
muže každý videt, že platová soustava v podnice Batove
není žádnou úcastí delnictva na zisku, jak se tomuto
terminu v odborné literature rozumí. "Zisk" je kate
gorie podniková, t. j. zisk objevuje se teprve v bilanci
podniku za urcité casové období, a nemuže se vypocíst
pro urcitou jeho cást, dílnu nebo kancelár, oddelene.

*) Vety v uvozovkách ze zprávy živn. insp. jsou opsány z knihy
Cckotovy. Konec posledni vety je však nevhodne pozmenen. Proto
jej citujeme presne podle Cekotova originálu.
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o delení zisku v podniku Batove lze mluvit jen v tech
prípadech - jsou-li tam jaké - když podnikatel urci
tým svým zamestnancum (snad reditelum nebo pro
kuristum) zarucuje tantiemy nebo jinak pojmenované
cásti z bilancního zisku firmy. Delnictvo zde žádného
takového podílu z bilancního zisku nebére, a proto není
správné, nazývá-li továrník Bata svuj pracovní systém
"podílem delnictva na zisku" (profit sharing).

Jak bylo uvedeno podle Devinata, jest v továrne
Batove nekolik mzdových soustav vedle sebe, všelijak
prizpusobeno. Shora jsme trochu blíž popisovali jeden
úsek techto soustav, ten totiž, o kterém se nejvíc mluví
jako o charakteristickém rysu Batovy továrny. Nuže
tento systém zasluhuje jméno skupinové soustavy pré
miové na nesprávném základe. Prémiová soustava
mzdová je soustava, pri níž se delníku zarucuje jistá
základní mzda bez ohledu na výkon; pri výkonu vyšším
nežli jest jisté minimum dostává pak prémie za svoji
výkonnost, peclivost, úspory materiálu a pod. V Batove
továrne se prémie rídí spolecnou výkonností dílny (po
dobne jako pri skupinovém akordu), ale delníci nemají
vliv na doplnování svého stavu, na vystrídávání velmi
zdatných sil zacátecníky a naopak. Kolektivní výkon
se zde diktuje bez ohledu na dané predpoklady - ty se
mají prizpusobit - "musí". Ona cást výdelku delní
kova (nebo ješte více úredníkova), která vyplyne z po
pisovaného smlouvání mezi dílnami, v nemž nakonec
rozhodne reditelství firmy, vymyká se jakémukoli pred
vídání. Je tu moment náhody, nekdy jiste i libovule,
která jednou zraní, po druhé pohladí; to je moc daleko
od rádné soustavy prémiové, at individuelní, at skupi
nové prémie. Bylo mi receno, že se stává, že nadrízený
orgán proste škrtne výpocet zisku, porízený podle dosa
vadních zásad a zmení jej, jak uzná za dobré, Ale také
se stalo, že když ze závodu odešli úredníci, jejichž úcet
vykazoval ztrátu, že firma jim vyplatila mnoho tisíc
(jednomu i 20.000 Kc) jako podíl na zisku, protože
patrne príslušný reditel uznal, že ten který úredník byl
bez své viny zatížen ztrátami docela neprimerene. De
vinat píše: "Extrémní spletitost soustavy platové, za
vedené u Bati, a veliký pocet promenlivých velicin,
které ona obsahuje, ciní nesnadným podati presnou
ideu o mzdové hladine v jeho podniku." jen prý je
treba uznati stálý vzestup mezd (od r. 1922) za soucas
ného klesání prumerných cen výrobku firmy.

Proc se Batova soustava platová drží v té spletitosti
a neurcitosti i libovolnosti, to si vysvetlíme velmi snad
no: delnictvo Batovo nemá na výber. je daleko v'íce'
odkázáno na továrnu Batovu ve Zlíne, nežli by bylo,
kdyby stála v Praze. Tamejší delnictvo nemá ješte
prumyslové tradice - jsou to lidé zvyklí na závislost,
kterou vnucuje chudoba. jejich zájem je ješte príliš
soustreden na císlici výdelku, nikoli na sociální pod
mínky jeho. Nedivme se, že takový delník konec koncu
se dívá na týdenní svuj výdelek, a pomyslí-li si, že by
jinde nevydelal víc, nedbá tuze na to, podle jakých zá
sad se mu ten výdelek vypocítává. - To je také asi
Batova mentalita. Ten clovek je zvyklý na zápas o trhy.
Jestliže nakupuje nebo prodává, neoperuje argumenty
o spravedlnosti podmínek, cen kuže, gumy nebo železa,
cen pudy nebo krámské cinže, ani cen bot - z níž to
všechno musí zaplatit. Mezi Batou a jeho personálem
je "pojítko hotových". Bata odmítá myšlenku nejaké
filanthropie i tam, kde by mu ji nekdo podkládal, na pr.
když staví nemocnici pro svuj personál. To vše jsou
pro neho výrobní náklady, kalkulované na konto práce.

Bata ve svém pracovním zrízení vyžaduje, aby každý

jeho zamestnanec s jeho firmou jednal oddelene. Ackoli

má ve svém závode mimo mzdy in<.\ividuální též skupinový akord nebo skupinovou soust~vu prémiovou, ne
trpí žádné kolektivní smlouvy nebo spolecný postup
pri jednání personálu s ním. Stalo se na pr., že nekolik
úredníku jistého oddelení cítilo se poškozeno výpoctem
jejich "podílu na zisku" a poslali rediteli v této veci
spolecne podepsaný dopis. Byli všichni hned propušteni
s výslovným podotknutím, že akci udelali spolecne a ne
jednotlive. V podniku Batove se tedy potlacuje jakýkoli
pokus o kolektivní dohodu o pracovních podmínkách
(na pr. o práci pres cas). To zajisté není výchova k sa
mostatnosti, nýbrž pouze tríštení k atomismu. ~ení
divu, že pronásledování jakéhokoli spojování se k spo
lecné akci vede k vzájemné neduvere a denunciantství.
je sice pravda, že lidé s vlohami k samostatnosti rychle
privyknou v Batove podniku na vetší odpovednost,
osvojí si odvahu k nesení risika, ale tyto dobré úcinky
soustavy na nekteré lidi jsou draze preplaceny potla
cením rozvoje daleko vetšího poctu.

Batovo pracovní zrízení, a takrka celá atmosféra
v jeho podniku podle souhlasného lícení tech, kdo ji po
znali a se mnou o ní mluvili, trpí príliš rozpínavou osob
ností Batovou. Bata má ctižádost nejen stát se nej
vetším "ševcem" sveta (jak nekdy sám se nazývá), ale
on chce svým zamestnancum (on ríká spolupracovní
kum) "sloužit" ve všech smerech. On jim nejen obsta
rává a vykazuje práci, ale také staví a pronajímá byty,
prodává šaty, koloniální zboží, bicykly a gramofony,
varí obedy a vecere, ošetruje a operuje je v nemoci,
upravuje jim hrište a parky, vyucuje je cizím jazykum,
technologii a úcetnictví, porádá jim slavnosti a je na
nich hlavním recníkem, vydává a tiskne noviny, v nichž
vydává podnetná hesla, a pronáší kázání na tema
"osobní výkonnost", krome toho všehq a nad to vše
jest starostou mesta a skutecným reditelem místní po
litiky. Tato všestranná "služba" Batova jeho "spolu
pracovníkum" je zrejme formou všestranné vlády nad
nimi. A je to ironické paradoxon, jak tento indivi
dualista zatlacuje oblast individuality každého svého
zamestnance. Steží si kdo z nás dovede predstavit, jak
by snesl tu atmosféru energie, moci,' bohatství, dobro
cinnosti (zapírané), vkusu, filosofie, furianství, a co vše
sálá z této osobnosti.

Bata je jako dravá reka. Dokud si lidé nevedí s ní
rady, trhá jim pole i chalupy, ale až si to s tou rekou
rozmyslí, rozhodnou se co delat a vzchopí se k cinu,
pravdepodobne budou rádi tomu, cím vetší spád jejich
reka má a cím víc vody nese. Batovu energii nedovedli
zkanalisovat ani jeho zamestnanci ani stát. V tom je
chyba. Ale že ta energie tu je, nad tím tuze naríkat ne
musíme. jsem presvedcen, že Batovo pracovní zrízení
se zmení, až jeho delnictvo privykne svému životnímu
standardu, až zacne premýšlet o sociálních podmínkách
své práce, a až zacne uplatnovat také svuj veritelský
zájem v podniku - nebot v nem má investováno pres
padesát milionu Kc. *) -

Na ostatní Vaše otázky chci odpovídat strucneji:
Druhá je: "Soudíte, že mel vliv na vývoj cenové

hladiny u nás?" Zajisté. Prímo i neprímo. Prímo na
ceny bot prumerne dobrých, neprímo tím, že jsme se do
volávali jeho príkladu, že lze úspešne podnikat podle
zásady velký obrat malý zisk na kuse (ale velký v cel-

*) Dle Devinata souhrn vkladi't delnických a úrednických u firmy
deponovaných at dcbrovolne at nucene (zadržená kvota "zisková")
cinil v srpnu 1928 53 miliony Kc. Bata to úrokoval 10%.
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ku), že náš stát nesnaSl cel dovozních (Bata je stou
penec svobodného obchodu), dále že ukazoval na mož
nost snížení cen verejných služeb a potíral zdražující
byrokratism. Zavádel k nám nové levné, ale praktické
methody stavební (domek inženýra Berty Ženatého),
ukazoval nejen slovy na parasitnické zisky prekupníku
potravin, bicyklu, pneumatik, gramofonu atd., ale
srazil ty ceny vlastní organisací, kterou zapusobil na
ceny i mimo Zlín. -

Tretí Vaše otázka zní: "Pokládáte jeho podnik v dneš
ní jeho podstate za jeho individuální dílo, ci soudíte,
že by tento podnik mohl býti stejne prospešne veden
i osobnostmi jinými?" Na prvou cást této otázky je
jiste snadnejší odpoved než na druhou. Nejsem sice
stoupencem "hrdinského výkladu dejin", ale uznávám
mimorádný vliv mimorádných osobností. Zdá se mi, že
Bata je opravdu nejvetším generátorem pohonné ener
gie ve svém podniku, i když bez svých spolupracov
níku by udelal týdne jen o málo víc páru bot nežli jiný
méne energický a méne štastný jeho druh z mládí.
Batuv podnik je asi v tom smyslu jeho individuelní
dílo jako bitva na Marne byla dílem joffrovým. Ptáte-Ii
se, zda by Batuv podnik mohl býti stejne prospešne
veden i osobnostmi jinými, nemohu ríci ano, nedove
du-Ii jich nekolik ukázat, ani ne, když to dosud nikdo
nezkusil. Nekdo by mohl ríci, že krome zlínského To
máše Bati nemáme žádného jiného podnikatele podob
ného formátu, a že je tedy i ve svém vlastním podniku
nenahraditelný. Nemyslím, že by tento úsudek byl na
sto procent bezpecný, a Batu samého by jiste sklico
val o pomyšlení, že kdyby si chtel týden pred smrtí
odpo?in_out, že by se ješte mohl dožít bankrotu své
firmy. Clovek muže být hrdý, že je užitecný, ale nikdo
nemá být domýšlivý, že je nenahraditelný. Ostatne
Bata sám si hledí vychovat nástupce ve svém synu, a
tak patrne verí v nahraditelnost svojí osoby.

Pri ctvrté otázce: "Myslíte, že i jiní podnikatelé
jak v obuvnictví, tak i v jiných oborech by meli a
m oh Ii Batovu methodu napodobovati?" Dovolte mi
nejdrív projevit souhlas s tím spojením slov "meli"
a "mohli". V tom spojení je opravdu vtip i mravní'
význam celé veci. Myslím, že "napodobit" v souteži
nestací. Netroufá-li si konkurent delat "to" líp než
jiný, nezbývá mu než delat neco jiného. Bata se vrhl
na výrobu bot co nejlacinejších pri urcité prumerné
kvalite a omezeném poctu tvaru. Mohou a mají to "na
podobovat" jiní továrníci bot? To záleží na tom, zda
si troufají tímto zpusobem vydelávat vedle Bati. Fordka
je auto a Packard je "také" auto! Fordka nezatlacuje
Packarda a Packard nezatlací Fordku. Rekne-Ii nekdo,
že si chce koupit auto, nevíme, má-Ii na Packarda pe
níze a chut, ci spokojí-li se Fordkou. Obuvníci velcí
i nejmenší se dlouho domnívali, že s Batou musí kon
kurovat tím, co on urcil za svuj princip - totiž v cene
pri prumerné jakostí. Ale ti nejchytrejší už toho ne
chali, a "berou" Batu jinak: zvedají !<'valitu, pracujf
podle míry, podle vkusu zákazníkova (nebo ješte lepšího),
a - jde jim to. Ne všichni drobní obuvníci vidí svoji
spásu v resolucích, aby Bata nesmel delat pro vnitro
zemsko, nýbrž jen pro cizinu a aby nesmel provozovat
správkárny. Už nekolik let trvá a roste zcela opacná
akce mezi obuvníky, která nechává Batu Batou a pod
firmou "Sanacní výbor pro živnost obuvnickou" za
vádí chránenou známku "Rudílo" na prvotrídní boty
rucne vyrobené (cleny té organisace). Ackoli výrobky
s "Rudílem" jsou o víc než 50% dražší než nejdražší
boty Batovy, jdou velmi dobre na odbyt. A co se týce
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správkarení? Spravují s Batou o záv<\d - ale jak!
Dráž! jenže oni pri správce boty obnovují, dají jim vše,
co potrebují,nepr ovádejí pouze výkony, které se pres
ne objednají a na kontrolním kuponu kleštickami pro
štípnou ~ jak to delají ve správkárnách Batových.
Píši o techto vecech ne pro reklamu "Rudíla", ale
abych konkretne a na hotovém faktu ukázal, že to rucní
výroba proti Batovi prohrát nemusí, protože jsou také
v oboru obuvnickém veci, které Bata dnes nedovede.

Tolik tedy o tom napodobování a souteži s Batou
v jeho užším poli podnikatelském. Ale což tedy s prin
cipy Batovými v jiných oborech podnikání? Muže a má
se jít v jeho smeru? Nepotrebuji snad zvlášt vytýkat,
že bych' batovské pracovní zrízení s jeho absurdním
podílem na zisku stejne rozhodne zavrhoval v cihel
nách nebo továrnách na koberce, jako je odmítám ve
zlínské továrne na boty. Ale proc by se nemohla a ne
mela napodobit (vezme-li se to slovo s rozumem) Ba
tova zásada prímého styku výrobce se spotrebitelem?
Myslím, že tato zásada je dnes pro naše zemedelství
nejlepší methodou sebezáchovy. Popatrme na obor
stavební. jak by se ve velkém meste mohly zlevnit ceny
bytu, kdyby se našel stavební podnikatel Batova for
mátu, který by mel vlastní cihelnu, 10m, cementárnu,
lesy, pily a parketárny, nákladní auta a zavedl strojo
vou velkovýrobu do dnešní porád ješte rukodílné živ
nosti stavitelské. Rozumí se, že tento druh podnikání
je mnohem riskantnejší než výroba obuvi. - Nebo vez
meme textil: zde Batovy methody je zajisté nesnadno
použít pro rozmanitost vzoru, zálib a vrtkavost módy.
Ale i zde se nezbytne musí zkrátit a zlevnit obeh zboží.
- A což zásada technického zdokonalování výrobního
procesu ~ zajisté bez umrtvující 112echanisace lid
ského cinitele! To není zásada špatná. Ze si s ní dnešní
hospodárský rád neví dobre rady, že v nem spolupu
sobí ke krisím a k nezamestnanosti, to je kapitola jiná.
A Batuv princip obracet zisky ne na osobní prepych, ale
k dalšímu zdokonalování výroby, je rada dobrá pro
kapitalisty i pro socialisty.

A tak tedy receno úhrnem: Systém Batuv má jako
každé lidské dílo svoje dobré i špatné stránky. O dob
rých se vždycky mluví méne, protože živeji reagujeme
na bolest nežli na libost. To, co dobrého Bata zpusobil,
to ná1Jl pripadá samozrejmé, protože jsme na to zvykli,
co špatného jeho systém prinesl, tím se zabýváme,
protože bychom chteli, aby to bylo napraveno. jenže
nestací to konstatovat, vytýkat a odsuzovat. Na Batu

• nutno dorust. Musí nan dorust jeho delníci, jeho kon
kurenti - i sociální reformátori.

LITERATURA A UM~Nr

F. Peroutka:

Autor v offsidu.

Pokud mohu pozorovat, má Karel Polácek mnohotalentu - dej buh aspon polovinu tohoto priro
zeného nadání leckterému našemu literárnímu proslulci,
který nejmodernejšími prístroji ždímá svého ducha 
mimo talent jediný: vzbuditi respekt u kritiky. Tento
autor "Mužu v offsidu "*) sám pro literární kritiku porád

*) Karel Polácek: "Muži v offsidu". Nákladem Fr. Borového,
Praha 1931.
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ješte nejak stojí v offsidu. To ve footbaIlu znamená státi
mimo hru. Karel Polácek, ackoliv sepsal už nejakých
deset knih a knížek, porád ješte stojí mimo oficielní lite
rární hru, a soudci mají na neho v nejlepším prípade
pripravenu píštalku. On je v literature tím mužem,
který pešky kluše za vozem s velkými pány. Nekdy je
v tom, co on si o nich myslí, více talentu než v tom, co
oni píší. Ale kritika radeji glosuje každé Nezvalovo
kýchnutí a každý obrat jaroslava Seiferta a každou
knížku s dvaceti básnickami, v níž pro velikost okraju
je více nepotišteného než potišteného, než pocínání
tohoto osa melce, který se pohodlne loudá svou cestickou
a má dokonalou lhostejnost ke všem literárním smerum.
Príciny tohoto nedbání kritiky jsou ctyri:

I. Polácek je humorísta, a naši kritiku píší vetšinou
zasmušilí potomci menší stránky Ceských bratrí, která,
jak známo, zcela byla zaujata proti veselosti. Príroda
nedala jim dar príbuznosti s humorem, ackoliv je to
dar, o který by každý clovek mel státi. Humor vyplnuje
v chápání života ty mezery, které zanechává vážnost;
a duše bez humoru je polovicatá. Humor patrí k lidem
práve tak jako pes a prvky vznešenosti. Clovek má býti
tak široký, aby se do neho vešel plác i smích. Po jedné
stránce je humor i formou životní zkušenosti a mou
drosti. Tragik casto nesvede spojit dva konce niti a
kricí nad tím v úzkostech: humoristovi se to podarí bez
nesnází; proste je sváže po starém zpusobu. Naše kritika
prišla v den stvorení k pánubohu až vecer, když už
vypotreboval hrnecek s humoristickými barvami. Na
trel ji tím, co zbylo, a tak ji pustil do sveta. Protože
následkem toho kritická bytost nemá všechny lidské
barvy, pokládá humoristický genre za ménecenný, jako
ten, kdo nejakou barvu není schopen videti, má ji také
za ménecennou. Ostatne vezí jí v tele ješte pochmurná
vážnost z dob, kdy byla nucena zabývati se rozvrat
nými obrazy poválecného expresionismu. Tehdy v kaž
dé lepší povídce a básni horely celé kontinenty a " Unter
gang des Abendlandes" byl mezí literáty neco tak bež
ného jako pozdravpámbu: jak by ten, kdo si na to
zvykl, mohl uznati, že prumerný clovícek se svými ko
mickými stránkami je také dosti dobré téma pro spiso
vatele? V této veci je vina na strane kritiky, ne na Po
láckove. Schází jí intimnejší pomer k veliké oblasti lid
ství; svým výberem bez smyslu pro humor zužuje duši
clovekovu. V síních literatury snese spíše nudu než
veselost.

2. Nejmilejší hra moderních literárních kritiku je
hra: Škatulky, hýbejte se! Pravidla této hry jsou ta
ková, že každý autor vmestnán je hrajícími do nejaké
škatulky, na níž je napsáno slovo, které koncí na i s m.
Potom se škatulky posunují a stavejí na sebe a pozoruje
se vzájemný jejich pomer. jestliže pri posuzování ne
jakého autora naskytne se možnost položiti ·škatulku
vitalismu jako základ, dáti na to škatulky expresio
nismu a poetismu, zvýšiti to ješte o barevnou a chrestící
škatulku dadaismu a korunovati tuto pyramidu kra
bickou surrealismu, pak teprve je náš moderní kritik
opravdu štasten a svítí mu oci. jestliže pri tom dokonce
ješte muže užíti slov, jako jsou "klubka pudu" nebo
"sirnaté prameny vášní", zatrhne si ten den cervenou
barvou v kalendári, nebot bylo mu dáno vymluviti se
podle svého vkusu. Pro tuto hru se škatulkami je zjev
Poláckuv neupotrebitelný. Vyznacuje se dokonalou
nesouvislostí se všemi literárními smery, a není v nem
možno nalézti žádný jiný ism mimo jakýsi poláckism.
O klub cích pudu nebo o sirnaté lázni vášní by bylo
u neho možno mluviti jen za tu cenu, že zrejme budeme

mluviti s cesty. Nemá tedy kritik nad Po}áckem možnosti, aby rozvinul kritické umení v té vzlfešenosti, jak
po tom touží. Nemuže ani rozprostríti páví chvost
svého vzdelání. Muvsil by se, fuj, zabývat docela obycej
nými postavami z Zižkova a Nuslí, a dokonce takovými,
jaké tam opravdu žijí, ne takovými, do nicbž subtilní
autor, jak se deje, podloudne vpašoval všechnu jemnost,
složitost a Iyricnost své duše. je tedy Po lácek mezi kri
tiky málo oblíben proto, že rozbírati ho nemohou pova
žovati za žádnou slušnou príležitost pro sebe.

3. Polácek nerekne kritice v nejakém úvodním slove
prímo, že to, co on píše, dlužno také pokládati za umení
a za pokusy o vážnou literaturu. Naopak, dopustil se
dokonce té chyby, že v predmluve k jedné knížce ve
rejne priznal, že není možno hledati u neho mystických
hloub'ek Novalisových. To byla nejlehkomyslnejší sebe
vražda, o jaké jsem kdy slyšel. jakže, autor, který sám
prosí, aby u neho nebyly hledány hloubky! je neopatrno
drážditi kritika tím, že mu odejmeme možnost ponoriti
se do, mystických hlubin novalisovských. Co má potom
delat? A jestliže autor sám na sebe tohle vyžvaní, jak
je to asi s ním zlé ve skutecnosti? Naše kritika, ackoliv
je ovšem vznešená, je v podstate dosti prostomyslná,
a snadno pokládá za zaruceno to, co se jí rekne. Autor,
který svým citum dovede udelat trochu obratné rekla
my, dostane ji na lep. Stacilo, že nekolik mladých lidí
ohlásilo, že od jisté historické chvíle budou provozovati

.ryzí proletárské umení, aby to kritika tem mladým mu
žum uverila a po nich to opakovala, ackoliv pri bližším
zkoumání v jejich umeleckém pocínání nemohlo býti
nic proletárského nalezeno. Nebo se nekolik mladých
lidí sešlo a prisahalo, že ted budou docela moderní a
budou vyjadrovati jen novou dobu. Kritika dobrácky
o nich o všech recitovala: hle, jak novou dobu nove
vyjadrují, hle, noví v novém - ackoliv každý, kdo
nepodléhal této hromadné suggesci, mohl videti, že
vetšina tech, kterí prý nové vyjadrovali, ve skutec
nosti rozvlékala to, co v jejich mysli zbylo po cetbe
Fráni Šrámka, nebo se dokonce vracela až k dekadentním
náladám let devadesátých. Ale stacívalo podepsati ne
jaký manifest, aby literát mel své postavení zajišteno.
Polácek nemá v sobe ani kapku toho pathosu, jehož je
treba, aby clovek sepisoval nebo podepisoval nejaký
manifest. Schází mu veškerá dustojnost literární pózy.

4. Dosud jsem stál na strane Poláckove proti kri
tice. Musím se ted také postavit na stranu kritiky proti
Poláckovi. Co se s ním deje, nedeje se zcela bez jeho viny.
Povoláním je žurnalista, zálibou spisovatel, a mel by
si do svého pokoje opatrit dva psací stoly, aby nikdy si
nespletl, co práve ted delá, a aby obe tyto cinnosti do
vedl udržeti oddelene: k jednomu stolu by mel sedat,
když má povinnost psáti pro noviny, a k druhému,
když by mel úmysl delati skutecnou literaturu. Doufám,
že existence druhého stolu v jeho pracovne by zbystrila
jeho pozornost k umeleckým cílum. Takto jsou novi
nárství a literatura dosud po míchány. ješte píše román
tak snadno jako feuiIIeton. ješte nedostal se k té ná
maze, již stojí umení, nevynakládá všechno to úsilí,
jež musí býti vynaloženo. "Muži v offsidu" jsou ješte
román, na nemž nemužete nevideti, že byl psán pro
noviny. Ten krutý boj se sebou, který vyznacuje ume
leckou cinnost, Polácka teprve ocekává. Druhý stul

v jeho pracovne byl by mu pr9spešným mementem.
Stálo by to za to. Nebot uprostred literatury, která se
vyznacuje papírovostí, má Polácek vzácnou hrivnu:
živý pomer ke skutecnému životu a takový pozorovací
talent, že by se z neho mohlo uživit deset jiných. Není
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z tech, kterí, když si byli prectli deset knih, udelají
z nich horlive jedenáctou. Vždy se sklání nad samot
ným materiálem života. Jemu Emerson nemusí dávati
radu: "Chceš-Ii se státi spisovatelem, musíš se tomu
uciti na ulicÍ." Nezacal psáti proto, že si jednou umínil
státi se spisovatelem, jako jiní si uminují státi 8e advo
kátem. Zacal psáti, když jeho mysl byla tak preplnena
tím, co vypozoroval, že si to samo hledalo nejaké vy
jádrení. Myslím, že sláva Vlasty Buriána mezi námi je
založena zejména na tom, že zatím co ostatní herci se
oddávali koncentrovanému pozorování Vojana, on se
oddával pozorování lidí. Polácek jde k literature s téže
stránky jako Burián k divadlu. Mám zálibu pro ty
spisovatele, u nichž literature predcházelo C pozoro
vání faktu bez literárních úmyslu, kterí vyšli od re
portérství nebo od zpravodajstvi v soudní síni" nebo
od neceho podobného. Nemají snad sice copiam ver
borum v takovém bohatství jako ti, kdo provádeli li
terární cviky v universitním seminári nebo v klausure
nejaké literární školy, ale mají zato copiam factorum,
o jaké se nesní tem, kterí si navykli žíti ve svete knih.
A není-Ii clovek zcela omrzelý, vždy ho zajímá zvedeti
neco nového o lidech a o živote. Na tomto širokém zá
klade, který jest v Poláckovi, musí býti dále pracováno.
Zatím je casto ješte laciný ve svých efektech, i když je
vždy zábavný, což si i v literature dovoluji pokládati
za prednost; postaví proti sobe bystre a nove dva cha
raktery, ale pozdeji snadno klesne do šablony; zacne
zajímavou psychologickou kresbu, ale nedodrží svého
úkolu, nýbrž spokojí se slovní groteskou a zpusobí neja
kou obycejnou švandu; ješte si hraje se starými, skoro už
magistrátem za nesporne komické uznanými pOEtavami,
jako jsou vdova chtivá vdavek, zlý otec, který má dceru
na vdávání, hádavá manželka, a byl by asi schopen
pojednávati i o zlé tchyni. To v podstate je všechno vliv
novinárství, jež se mu ješte nepodarilo zcela ve své
mysli oddeliti od literatury. Až jednou Polácek dovede
toto se sebe setrásti, bude asi první mezi temi, jejichž
príchodu stále si prejeme: autor, který dovede spojiti
umení s takovým druhem cetby, že to i v lidu vzbudí
uprímný zájem. Verím, že je nám potrebí takových
autoru. Nudíme se už ve veži z kosti slonové.

"Muži v offsidu" pripomínají trochu Chestertonova
"Napoleona nottinghilského". Nikoliv proto, že by tu
byla nejaká príbuznost v pojednávání s látkou nebo
proto, že by se byl snad Polácek chodil ucit hrát k to
muto anglickému mistrovi stylu. Ale látka má psycho
logické podobnosti. Chesterton lící probuzení místního
patriotismu v obyvatelích ruzných mestských ctvrtí
londýnských; ctvrt vstane v boji proti ctvrti a oblece
své historické kroje, vytáhne stará privilegia, zachvá
cena lokálním vlastenectvím. Autor "MužCt v offsidu"
popisuje onu atmosféru patriotismu, který se vytvárí
kolem footballových klubCt. Jakási teorie tohoto stavu
jest podána v rozhovoru dvou vzdelancCt ke konci knihy:

"Proc fandíme, kamaráde?"

"Já myslím, že je to volání bojového pudu, který je v nás
skryt pod nánosem konvence."

"Ano, je to romantícká zálíba pro barvy, pod nímíž se táhne
do boje."

"Krome místního vlastenectví. Moderní doba stvorí!a velké

státní celky, kdežto ve stredoveku se zdvíhala mesta proti
mestum, ba i mestská ctvrt protí mestské ctvrti. Lidé tenkrát
umíralí pro slávu erbu a cest barev. V naši duši porád ješte
žije opevnená mestská ctvrt, do níž se vchází po padacím moste."

Polácek vidí lidi jako tvory s nepotlacitelným sklo
nem k sektárství, delící se na samé tajné spolecnosti.

74

Neexistuje pro neho Clovek s velkým C, absolutní typ,
jeden za všechny. V jeho pojetí lidí má nejvetší dule
žitost rozdelení na stavy a živnosti, a_ místo pobytu
má tajemný, fanatisující vliv na duši. Zidi ovšem jsou
zde také zcela zvláštní, jiným nepodobná sekta. Více
než cloveka autor zná lidské druhy, a v každém z nich
vzniká speciální nacionalismus. Vidí, kterak Praha,
kterou teoretikové a statistický úrad považují za jed
notnou, se rozpadá na kmeny jako Afrika a na spoustu
malých duchovních vlastí, z nichž každá vzbuzuje
vášen ve svých synech.

"Tentokrát paní Šefeiínov3 byla stejné myslí se sv)'m man
želem. Také ona se klonila k názoru, že Nusle jsou mesto ctnosti,
ale na Žižkove vládne nerest."

"Muži v offsidu" zabývají se predevším tím patrio
tismem a tím rozdelením na trídy, které vneslo do lid
stva vynalezení footballu:

"Zástup delil se zrejme na tri cásti. Viktoríánské vyznáni
bylo napsáno na tvárích pod placatými cepicemí, pod cernými
bourkamí; víktoriánství neslí v sobe lidé bez límecku, s obna
ženými ohryzky, živnostníci se svíslými kníry i inteligenti
s brýlemi. Slávistícká víra byla zastoupena bankovními i samo
správnýmí úredníky, pány s licousy a tucnými majiteli. A mezi
nimi bylí lídé jiného vyznáni, líd sparfánský ... I dostavili se
také lhostejní pozorovatelé, zasmušilí vyznavací Cafky ci kar
línské Cechie, kterí nemohli níc ztratít a v níc doufat, nebot
nebyla to jejich pre, tento zápas mocných."

A jsou mezi nimi i privrženci tajných sekt, jako oni
dva bratri, kterí milovali A. F. K. Union Žižkov, ac
ten klub už dávno všechnu slávu ztratil:

"Pane," del Jakub chvejícím se hlasem, "žádám vás, abyste
nás nepokoroval. Je to pravda, vyznáváme Union Žižkov "

"Je to naše víra a naše presvedcení," pripojí! Josef, " Je
nás málo, kteri jásáme tomuto sympatickýmu mužstvu vstríc,
ale zato jsme všechny tuhý ve svý vire. A po celým Žižkove,
pane, jsou ukrytý semena, naší bratri, který doufají v lepši
príštl Unionu Žižkov."

"Jak jste ale," otázal se pan Habásko, "jak jste se stali
stoupenci Unionu Žížkov? To rd jako nejde na rozum."

"Cloveku, pane," objasnil Jakub, "je víra dána. A pak,
nezapominejme, pane, že jsem vzdelaný clovek, neb mám dve
tridy reálky. A Union je team studentský."

"A mne, pane, viži vzpomínky z mládí k tomuto klubu,"
del Josef.

Polácek by mel dostat stipendium na pátrání v oboru
vznikající víry a sociální príchylnosti a vázanosti. Ne
kdy se vys!<ytne hotový rebus: proc pan Naceradec,
ac bydlí na Zižkove, kde všichni jsou privrženci Viktorie,
žije v tomto davu jako cizinec a proc jeho srdce bije
pro Slavii? Proc, když dokonce všichni židi, jak je pro
kázáno, straní Sparte?

"To várrt mužu vysvetlit," ujal se slova pan Naceradec. "Vy
rikáte: zdejši clovek. To je práve ta mejlka. Nezapominejte, že
mám obchod sice na Žižkove, ale muj byt je pred viaduktem.
Až k viaduktu je všechno Letná, za viaduktem pak je území
Viktorie Žižkov. TOoje zemepisný rozdelení.'~

"Vida, na to sem nemyslel," premital Eman starší, "mužete
mit pravdu. Už je to tak. Pred víaduktem je vyznání letenský,
za viaduktem panuje Viktorka. Jo ale - bez Urážky, pane ...
Já dycky slyším, že páni vod tý vaší víry drží se Spartou,
kdežto krestaní jsou víc naklonený Slavii."

"Vy se ptáte proc a já vám to beze všeho reknu. Protože
se Slavií jsou spojeny vzpomínky na ty moje mladý léta. Já
byl mladej komi, kolík mne móhlo bejt? Mel jsem pet zlatých
mesicne a frajštaci... Já pamatuj u první zápas s Anglicany
v Praze."

Mohu vydat svedectví, že Po lácek má pravdu. Také
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moje "vzpomínky na ty mladý leta" jsou spojeny se
Slavií. A když jsem po dvanácti letech po prvé prišel
se podívat zase na její zápas, nebyl v tom mužstvu už
ani jeden z tech, které jsem znával. Ale mé srdce bez roz
paku bilo pro cervenobílé barvy. Co je to v nás? Ani
bych to nechtel jinak. Tyto drobné predsudky vytápejí
náš život.

Polácek tam, kde je nejlepší, je autor skupin. Nejcen
nejší není jeho popis individua, nýbrž prostredí: zde ob
jevuje nové veci, ne pokud se tý·ká duše jedincovy;
v tom naopak je blízek prostrednosti. je první spiso
vatel u nás, který se odvážil pojednati o statisícovém
publiku footballových zápasu a sáhnout do této vul
gární míchanice, do níž ješte není vyšlapána žádná lite
rární cesticka. Dovede zatáhnout nové oblasti do kruhu
literárních temat, doplní náš názor na cloveka. Kreslí
jej nikoliv v jeho t. zv. vecné podstate - tu rozhodne
není síla našeho autora - ale po tech stránkách, jak
jej uzpusobilo povolání, víra, prostredí, hra, bydlení
pred viaduktem nebo za viaduktem. Není náhoda, že
zacínal povídkami o živnostech.

Pokud se zde objevuje individuelní psychologie, bývá
dost laciná a šablonovitá, a jeho význam je v tom,
cím muže prispeti k poznatkum psychologie kolektivní.
Spolecenské vztahy u neho tak prevládají, že se ne
objevuje a už asi neobjeví vztah k prírode. Mesto je
mu bližší než venkov, ponevadž v meste je více spole
cenských vztahu, pravá džungle spolecenskosti. Sotva
nám poví nejakou pozoruhodnou pravdu o jednotlivém
cloveku, ale mnoho umí ríci o skupení lidí, o tech nit
kách, jimiž je clovek pripoután k davu, stavu, k povo
lání. Také jeho román o karbanících nepovznáší se nad
?ežnou šablonu, pokud jde o psychologii jedincu: ale
Jako "Muži v offsidu" tak i "Hrác" prináší mnoho
nového a znamenite vypozorovaného v kresbe pro
stredí. I román o policajtovi, dosud jeho nejvážnejší
pokus na onom druhém stole, který jsem si mu dovolil
doporuciti na zacátku, méne lící samostatnou, jedinec
nou duši lidskou a více ten vliv, jakým policajtské po
v?lání pusobí na povahu. Kdyby jednou se mu priho
ctilo lícit císare, vylícil by ho nepochybne zdeformova
ného povoláním císarským; a kdyby mu nekdo porucil
románove popsati genia (sám ze své vule by se autor
s tímto zalíbením v prostredních lidech nikdy nedostal
k takovému toužení), vylícil by ho asi zdeformovaného
povoláním spisovatelským nebo vedeckým.

Málo bychom rekli o Poláckovi, kdybychom se ne
zmínili o jeho pomeru k pathosu a frázi, z kteréhožto
pomeru vzniká valná vetšina osobitého a charakteristic

kého rázu jeho knih. je to muž, jenž je drážden kaž
dým falešným pathosem a pózou. Toho dne, kdy pred
ním byla pronesena první slavnostní fráze, bylo asi
rozhodnuto o jeho budoucnosti: budeš humoristou a
budeš fráze vystavovat posmechu. V tom - i když
v nicem jiném - by bylo možno dokonce konstatovat
podobnost s vídenským Karlem Krausem. Oba zmoc
nili se žurnalistické fraseologie a rozvíjejí všechnu její
komicnost. Polácek sepsal už slovník nejbežnejších
žurnalististických frází a má mezi námi nejvetší sbírku
ukázek falešného novinárského pathosu. Sbírá pathetické
kuriosity na všech stranách: v politických cláncích,
v sportovních referátech, v nabídnutích k snatku, v ro
!TIánechi v starých písních, vystavuj e pathos vlastenecký
I komunistický. Ukazuje, jak groteskne se vyjímá
v mysli prostých lidí pathos, vypoctený z novin a
z knížek.

"Emilka myslila na smrt. Videla se v rakvi, v bílých šatech

z hedvábného crep-georgetu... Emilka pobledne, neštastná
láska jí bude užírat vek, srdce jí pukne a devcata budou strašne
brecet, až ji uvidi v rakvi, koupi ji kytici tuberos, co jsou to
vlastne ty tuberosy? V románech se o tom porád píše, ale ona
žádné tuberosy r:eddela, kdoví, jestli nejaké jsou."

"Takovej dívnej padous! jinýmu by se rozehrály všecky
struny v duší a háraly by mu v prsou city, ale jemu ne ... "

A tak dále. "Míc, jak praví sportovní referenti, za
trepetal se v síti." Prostý lid zde vubec mluví tak jako
sportovní referenti, a je na tom založen snad hlavní
komický úcin knihy. Prímá rec je zde složena z toho,
"jak praví sportovní referenti", a proto je tato kniha
naplnena tisíci humoristickými pády, jež vznikají,
jestliže vznešene se tvárící a okrídlená fráze pohlave
spadne do denního života a je zasazena mezi obycejnou
mluvu.

Neprátelstvím k frázi, ironickým podrýváním papí
rového pathosu mohl by vykonávat Polácek blahodárný
morální vliv na píšící lidi, aspon na ty, kterí jsou ješte
schopni poucení. Každý spisovatel mel by meriti na
tomto skeptikovi svou vnitrní pravdivost, nebot je nej
lépe zkoušeti svou sílu na nejvetším odporu. Nejlepší
kniha, kterou by Polácek jednou mohl napsati, pojed
návala by asi o pathosu, póze a frázích velikánw. naší lite
ratury. Mohlo by to v papírovém ovzduší naší litera
tury, jež jest papírová, i když ínteresenti sami to popí
rají, míti tak ocistný úcinek, jako mela kdysi Hamsu
nova "Nová zeme" mezi literáty jeho vlasti. A byl by
to asi útok neméne vehementnf.

- V podstate vyznacuje Polácka skepticnost i brillant
nost židovského humoru. V této skepticnosti jsou snad
i jisté meze jeho osobnosti a tedy i jeho literatury.
Abych si to sám ujasnil, dovolte, abych si prirovnal ráz
Poláckova humoru k humoru treba Dickensovu, na
jehož výtecného Sama Wellera Poláckuv Eman Ha
básko mladší nekdy upomíná, ac nedovedu ríci dobre
proc. Polácek píše o lidech bez onoho vzteku, kterým
vynikali nekterí velcí satirikové. Pokládá je za hloupé
a milé a snáš-í je. Dickens pokládal lidi ze hloupé a milé
a miloval je. Dovedl dobré lidi práve tak milovat jako
lotry nenávidet. Polácek nemá této citové mohutnosti;
místo ní rídí se jistou skeptickou unaveností a smírli
vostí. Dickensovým dílem valí se široký proud citu a
lidských prání. U Polácka nejvíce vyvinuto jest pozo
rování. Tento humorista a ironik se všech citu nejak
ostýchá. Ale Dickens, ac byl také humorista a ironik,
se citu nikdy neostýchal: proléval slzy potokem nebo
jásal až do nebes. jeho nejpoetictejší stránkou bylo hle
dání štestí, vecné úsilí dotknouti se blažené chvíle. Tím
zpusobováno je jeho vnitrní teplo. Dickens bažil po
štestí jako služka. V Poláckovi smysl pro komicnost je
silnejší než vše jiné; proto je v nem studeneji. Roze
smeje vždy; nedojme snad nikdy. Ale Dickens rozesmál
i dojal. Nemýlím-li se, pokládá Polácek touhu po štestí
za málo chytrou; pozoruje, kterak tato touha se do
pouští zrejmých vulgarit a sentimentálností. Zaradil si
ji. mezi ty stránky lidské duše, které casto jsou autorem
komického pathosu. jronisuje postupne všechny city,
dívá se na ne neduverive a žádnému neprokáže cest
výjimky. Ale Dickens nikdy neironisoval na pr. touhu
po štestí, srdecne spojil se v ní s celým lidstvem. je-Ii
lidstvo ve svém celku vulgární, byl Dickens nesporne
vulgární, nebot nic lidského nebylo mu cizí. Poláckovi
také nic lidského není cizí, ale jen jako pozorovateli.
Hraje jako cítící subjekt daleko menší roli než Dickens.

je príliš prosáknut ironicností, aby dovedl psáti treba
o vánocích s tak starosvetským nadšením, jak to dovedl
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Dickens: "Štastné, štastné vánoce, které nás uvádejí
zpet v iluse našeho detství, které starci pripomínají ra
dosti mládí, které prenášejí plavce a pocestného zpet
k jeho krbu a do jeho tichého domova." Polácek by
naopak vyhrál soutež, vypsanou na objevení nejko
mictejších stránek vánoc. Dickens psalo štestí: "Chvíle
nezkaleného štestí, které, hledáme-Ii je, vždy se tu a tam
vyskytují, aby potešily náš pomíjející život vezdejší.
Temné stíny jsou na zemi, ale svetla odrážejí se od nich
tím jasneji." Tento výlev by ironický duch Poláckuv
byl schopen pokládati za komickou ukázku z rubriky
"Dopisu" v novinách. Není v nem onoho puvabného
potgení z hodnosti a milosti lidí, jež ustavicne hreje
u Dickense. Polácek je skeptictejší. jeho optimistické
pudy jsou slabší. Proto také nemá pravé útocnosti,
kdežto Dickens mel ohnivou útocnost mladé demokra
cie. Polácek je z tech veselých lidí, kterí jednoho dne
mohou prijíti k lékari s nevylecitelným smutkem a ríci:
"Vždy to vlastne ve mne nejak bylo." Dickens praví
o panu Pickwickovi, že jeho srdce, videl-Ii lidskou bídu,
"bylo príliš plno". Tento humorista se nebál vzkypení
citu; Polácek se toho ostýchá. Všechna Iyricnost existuje
pro neho jen jako predmet satiry. Vidím ho, jak by rekl:
"Težko se vám bude umírat, ó lyrikové!" Až podarí se
mu rozšíriti svou literární sféru i o ono "príliš plné
-srdce", rázem se povznese do vyšší básnické oblasti.
Nevím, podarilo-Ii se mi ríci jasne, jak to cítím; ale po
kusil jsem se o to.

Polácek je na poli literatury zatím povaha bohémská.
je mu treba, aby si dovedl uložiti prísné požadavky
stylu. Až dosud dlouho nevydrží formu: mívá skvelý
nástup, ale zlaciní prubehem psaní. Nikdy nenapsal
nic špatného a nic, co by nezasluhovalo vyznamenání
za inteligentnost. Ale nikdy se také ješte nevypial k ce
lému úsilí.

Otto Rádi:, .
Upadek amerIckého filmu.

8. ješte je tu mikrofon: 1928.

Byli to lidé, kterí patrili vesmes k nejvýznamnejším
pracovníkum evropským: v Americe dokázali málo.
Bud nebyli schopni se prizpusobiti, nemeli dosti pruž
nosti a príliš predsudku. Nebo tkvela chyba jinde, v ame
rickém systému, v americkém názoru na dojný zpusob
umeleckého tvorení. jisto je, že se americké produkci
nepomohlo na nohy.

Rok 1927 patrí v Americe k nejsmutnejším ve fil
mové industrii. Námety jsou vycerpány, každá sensace
selhává, lidé nechávají kino kinem a ani se již neza
stavují pred jeho plakáty.

Zbývala jen záchrana s nebes nebo zoufale hazardní
kousek. Americané se k nemu odhodlali a vyhodili svuj
trumf: zvukový film.

Meli jej již po deset let technicky hotový, úzkostlive
však jej schovávali. Nyní se odl;1odlali k riskantnímu
podniku: vyhodit všechny své stroje, všechna zarízení,
obrátit vše na ruby a zacíti znova. Warner Brothers
vyšli na verejnost svým "Vitaphonem", krátkými vý
stupy hudebních císel a operních výnatku. To zna
mená konec ticha ve filmu. Hned nato prinesla táž
firma svého "Zpeváka jazzu" a "Zpívajícího blouda".
Tento rozvzlykaný a k smrti smutný príbeh o mrtvém
chlapeckovi a zpívajícím tatínkovi jim vynesl peknou
sumicku 175 milionu korun zisku. Príjmy všech kin
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stouply o 25%. Tento argument primel i reditele Para
m ou nt u pana jesse L. Laskyho, aby si pospíšil honem
pronésti svá historická slova: "Nadešla éra zvuku, slova
a barvy". Téhož názoru byl pan F ox a také lev v ob
chodní znacce na pocátku filmu firmy Metro- Gold
wyn-Mayer se dal do rvaní. Výsledkem jeho nabytí
hlasu byla první filmová revue, "Broadway-Melody".
Ješte chvíli predtím prinesli United Artists svého
"Bulldoga Drummonda", veselý detektivní film, který
naše censura dvakrát rocne vždy znovu zakazuje, jsouc
toho názoru, že bychom se z neho my, návštevníci kin,
mravne znacne ménecenní, _mohli naucit onem vyvo
leným zlocineckým trikum, na jejichž objev jsme dosud
marne cekali.

Zdálo se zprvu, že se sázka na jedinou kartu zvuko
vého filmu zdarila a prinesla úspech. Lidé se do kin jen
hrnuli. Platili ochotne za obrázky, na nichž herci žer
tovným zpusobem vždy trochu jinak otevírali ústa,
než by se byl tomu zdál nasvedcovati zvuk slyšených
slov, práve tak vysoké sumy, jako za poslechnutí živých
hercu, a také my všichni jsme se stali náhle užaslými
venkovany, stojícími pred prvním automobilem, a divili
jsme se, jsouce plni dojetí nad mohutností rozletu lid
ského ducha, jak tito muži s plátna drncive hrmí a jak
ženy mluví krásným basem, rozléhajícím se v nevidi
telných sklepeních.

9. Dál než na zemi nelze spadnout.

Hospodársky byla filmová výroba svetovým vítez
stvím zvukového filmu r. 1928 zachránena. Pro pocátek
mela Amerika monopol dodávky stroju i monopol z ná
skoku ve výrobe. To dostacilo, aby prineslo jejímu pru
myslu nebývalý rozkvet.

Radost však netrvala dlouho, objevily se neoceká
vané obtíže. Nejen ze sporu o patenty s evropskými
továrnami, s nimiž bylo treba se rozdelit o vládu nad
svetem. Také z onoho pitvorného faktu, že na téhle ti
terné kouli z bláta mluví lidé všude tam, kam nesahá
Amerika, docela nepochopitelne nesrozumitelnými ja
zyky. Sladká hollywoodská idyla byla skoncena, a leto
hrádky na Bewerly-HiI1u mely docela osireti.

Zvukový film nic nezachránil, jak je jasno dnes,
r. 1931. Predtím tísnila skvele obchodne organisovanou
americkou výrobu krise umelecká. Dnes ji svírá kde co:
nedostatek námetu, estetická neujasnenost nové tech
niky, nedostatek schopných scenaristu, režiséru, hercu
i herecek, nesrozumitelnost anglictiny, nutnost vyrá
beti v národních jazycích, technika t. zv. "versí", hos
podárské ochuzení odberatelu, obecenstva, a politická
nedutklivost zradikalisovaných státu, zakazujících filmy.

I kdyby se to všechno dalo odstranit leckterým opa
trením, zbývá prece jedno: krise umelecká. Pred tou
stojí americtí reditelé bezradne. Postací, abyste pre
hlédli to, co nám film prinesl z Ameriky za posledních
osmnáct mesícu, od "Show boatu", první premiéry
mluveného filmu u nás, až do pocátku letošního roku,
abyste litovali nesmírného úpadku onoho krásného
umení pohybujících se svetel a stínu.

Ani jediný z hercu, kterí nás dríve ve filmu okouzlo
vali, neudržel si ani zdaleka svou úroven. Vzpomente
na mrštného D ou g Ia se, toho sympatického chlapíka
s jeho vecne dobrým humorem, trochu obhroublou
vervou, vždycky prekypujícího životem, jenž r. 1915 se
po prvé objevil ve svém "Bázlivci", ve svém "Novém
dArtagnanu", ve své první "Ceste do mesíce", jenž
r. 1919 byl "jeho Velicenstvem Douglasem", "Zmoklou
slepicí", "Výstredníkem" a "Zorrem", potom v letech
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1922 až 1924 "Robinem Hoodem", "Zlodejem bag
dadským", "Cerným pirátem" nebo" Gaucem", tentýž
živý akrobat se svým širokým smíchem, jenž obštast
noval v nás skryté chlapce, toužící po dobrodružství~h,
tentýž divoký Fairbanks musil r. 1930 recitovati v "Ze
lezné masce" špatné úvodní verše a ve svém "Zkrocení
zlé ženy" odríkávati rádky špatne vykuchané ze Shake
speara, prevedeného dríve do americtiny.

10. O smutných hvezdách: 1930.

Vzpomente si, jak tato vecne detská M ary, drobná,
jemná a vždycky energická, naivní, trpící a nakonec
štastná, která premohla svým puvabem a svou prostou
prirozeností i nejhloupejší situace sentimentálních sce
narií, jež vítezila stejne r. 1909 v "Kremonských hous
lích" jako 1915 v "Molly" nebo r. 1928 v "Mém nej
milejším devceti", jež okouzlovala ve všech tech svých
"Tátech Dlouhánech", "Pollyanách", "Malých lor
dech", "Rositách", "Malých Anniích" nebo "Vrabcích"
- vzpomente na tutéž Pickfordovou, již jsme koncem
r. 1930 musili shlédnouti v tak pitomé slátanine, jako
je "Koketa".

Podívejte se na dobrého F ri g a - Bustera Keatona,
s jeho hrozne smutným oblicejem, s jeho udivenou
chuzí a rozpacitým rozhližením, který hrával své strašne
nešikovné, drevené panáky s nesmírne roztouženým
srdcem, na tohoto klauna plného bezmezné oddanosti
i potrhlé ochoty vždycky udelati neco vhod jí Vyvo
lené, neco, co se vždycky vydarí práve naopak. Vzpo
mei'íme na jeho kuráž a horlivost a ohnivou rytírskost,
která ho ke konci jeho filmu vždycky promenovala
v hrdinu, - a politujte, že jsme ho byli nuceni videti
v "Hollywood revui", kde tancí zoufalou parodii na
Salomin tanec, a ve "Snadno a rychle", kde musí tanciti
jako hloupý .medved mezi revuálními girls, skákati do
jevištního basénu s vodou a docela beZ ducha se zahazo
vati v trapné, nepríjemné a nechutné parodii.

Kde jsou všichni ostatní umelci filmu? Takovou
Gretu Garbovou byli jsme nuceni videti ve ctyrech
šablonovitých, hloupých_ scenariích, v takových "Di
vokých orchidejích", "Zene beze studu", "Polibku"

. a zejména "Rozpoutané vášni". Sestry Talmadgeovy
zmizely, kouzelná L i Ii a n G i s h byla po strašné pro
hre vzata po trech dnech z programu v trapné "La
buti", velká Gloria Swansonov á se neobjevila,
Betty Compsonová, tak skvelá v "Dokách new
yorských", nezanechala už žádného dojmu tanecními
evolucemi "Velikého Gabba", Ma e M urrayová a
Marion Daviesová nehrály, Corrine Griffithová
dokonale propadla v nekorunované královne "Lady
Hamiltonové", Bessie Loveová se ztratila v revuích,
Janete Gaynorová, tak jímavá ve "Východu slunce",
byla docela všední uprostred divadelní pompy filmu
"Sunny side up", Dolores del Rio se neobjevila již
po falešném "Zlate", Louise Fozendová se svou
groteskní vervou byla odsouzena k tanecním vložkám
"Dámy v hermelínu".

Nic než prohry. Ne vinou hvezd. Pro neschopnost
hvezdáru.

II. Celá Amerika v peti škatulkách.

Bylo by možno probrati stejným zpusobem také
herce. Nejen takové AI j olsony s jejich "Zpívajícími
blázny", ale i ty vetší a kdysi dobré. Bylo by treba
vyjmenovati všechny režiséry, nejen takového Cecila
de Milla za jeho "Dynamit". Nebot i všechny filmy,
které se dostaly na svet po druhé ve zvukové versi a

s petkrát vetším nákladem, byly petkrát horší než
jejich nemá forma: nejen "Ostrov ztracených lodí",
v nemž kdysi oslnoval Mi1ton Si11s, anebo "Král tu
láku", jehož skvelý Villon johne Barrymoore byl na
hrazen operetním barytonistou.

Vinu toho nenese zvuková technika, nýbr~ americká
sterilní šablona ve volbe námetu. .

Všechno, co se ve filmu objevilo, mužete uzavrít do
nekolika škatulek. jednou do krabicky s nápisem Op e
rety z královských dvoru, nebot filmové mon
archie jsou velikou módou dne. Nic nevadí, patrí-Ii
tento dvur staré Francii v "Králi tuláku" ci nádhere
hrabecího zámku v "Dáme s hermelínem" nebo nejaké
abstraktní monarchii v. "Paráde lásky". Vždycky tu
musí být pikantní messaliance, vždycky dychtivá krá
lovna nebo alespon princezna, vždycky obhroublý chla
pík z lidu nebo od vojáku, který by prinášel potrebný
"sex appeal"; a vždycky musí dojíti k tomu, aby tento
chlapík a královna, vztažmo princezna, ve vrcholné
chvíli ...

jiná krabice by se jmenovala Operety se španel
ským koloritem a po vzoru dávn.é "Ramóny" by se
do ní zaradila i ta: "Rio Ritta", "josefitta", "Senoritta
z Rio Grande" nebo "Senor Americano" a také i ta
"Písen vlku" nebo "La fiesta", nebot postací chrestení
kastanet, vlnivé obruby širokých sukní, milovník, který
je pokládán za banditu, pronásledován chtivým intri
kánem, jenž je však sám hledaným opravdovým ban
ditou. Stací, že je možno skonciti objetím a záverecným
duettem, nebot zpev tu hraje vetší úlohu než dej. Zpívá
se tu mnoho ve ztmelých zahradách a také velice jí
mave za stenami žalárními, je to však dobre míneno a
záver vás urcite uklidní.

je tu také krabicka s titulem Operety z historie,
pro než skýtají látku stejne odvecí a dávní piráti "Vi
kingové" jako moderní "Marseillaisa", leda že by ge
niální Iibretista obojí spojil jako v "Arše Noemove", kde
máte bibli i svetovou válku strídave vedle sebe. Nebot

nejde o nic jiného, než najít príležitost k nakupení
mnoha a mnoha lidí vedle sebe. Pusobí to imposantne
a dá se to docílit jedine v minulosti, nebot mnoho lidí
na moderní ulici, to je nepríjemne cítit socialismem a je
tudíž pro film nevhodno.

12. Pokracování.

je tu také krabicka pro operetní revue; to vlastne
už není ani krabicka, nýbrž celý stehovací vuz, do nehož
se musí vejíti stejne "B r o a d w a y melody" jako" Br o a d
way" nebo "Gold diggers of Broadway", "Czar of
Broadway", "Lord Byron of Broadway", které nás
cástecne ješte ocekávají, nebo ty, které jsme již pre
trpeli a jež se jmenují "Manhattan coetail", "Sally",
"Fox Follies", "Hollywood revue", "Girl z Hollywoodu",
"Paramount revue", "Král jazzu ", "Show of shows",
"No, no, Nanette", "Rozmarný milenec", "Sensace
divadla Tivoli", "Kouzlo svudných nožek", a kdož ví,
co všechno ješte. jejich obsah je vždycky stejný: holka
chudá, ale pocestná, dostane se do hríšného prostredí
jevištního, nejaký špatný chlapík jižjiž dosáhl její
mravní zkázy, ale nejaký dobrák strážný andel ji v po
slední chvíli zachrání, takže ona sice pozde, ale prece
jen ocení jeho mravní hodnoty a bud zavrhne lehko
myslný život jevištní nebo se stane velice slavnou
hvezdou, podle toho, nezbyl-Ii ci zbyl-Ii režisérovi ješte
jeden balet pro záverecné císlo. Také tyto revue vy
nikají tím, že jsou všechny docela stejné a stejne hloupé.
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Láska na vesnici.
II.

Š te stí, o nemž nejvice vedí ti, kdož ho nedosáhli,
bývá štestím draze vykoupeným. Cesta k nemu vede
stálou nejistotou v pocitu nadeje i bezúcelnosti zasle
peného citu.

"Bojím se, že naše sny a ideály se zhatí, že se vloudí mému
rytíri devcátko bohaté do jeho srdécka a snad ode me odlétneš,
Ty pestrý motýlku a zanecháš ve mne bolnou vzpomínku." -

("Sous les toits de Paris"), pak se i Amerika, podivu
hodne nenadaná v otázkách umeleckého stylu, naucí
vyrábeti podle nalezených schemat zvukové nebo mlu
vené filmy dokonalejší, nežli cinila dosud. Nebot dosud
vždycky, i tam, kdy byla Amerika ve filmu nejuprím
nejší, zustala vždy epigonská. (Jediný její umelec,
Chaplin, je Evropan svým puvodem, Evropan svým
myšlením, Evropan svou kulturou. A vyskytne-li se
druhý Chaplin, nebude to jiste v lune nekteré z vyvole
ných firem sveta.)

Ale otázka obrození, záchrany filmové tvorby z pout
oné vulgárnosti, všednosti a hlouposti, v nichž vezí
dnes až nad hlavu, takže se docela vážne zdá, že spe
jeme k dobe, kdy znovu bude težko možno predpo
kládati, že by slušný clovek šel do kina - tato otázka
bohužel není otázkou pouhého stylu. Nebot tento strucný
prehled jednotlivých složek tak zvané americké filmové
krise umelecké muže vás presvedciti o tom, že se bohužel
nejedná o docasný úpadek, nýbrž spíše o organickou
chorobu chronické podstaty, na jejíž vylécení neskýtá
chování pacientovo valné nadeje.

"Ty píšeš že J. M. casto vzpomíná a že byl hodný a je bohatý.
Když ti píše, piš mu, zajísté mu radost uciniš a seš dobracka,
mužeš udelat štestí já bych ti to ze srdce prál. Poslechni rodice,

neb kdo poslouchá, se neztratí, to se ,pozná i na vojne."

Vidíme, jak snadno "štestí" lze svésti z abstraktní
na nejjednodušší cestu všedního lidského toužení.
Ústrední nerv selské povahy, jemuž se s resignací
vzdává vše: chudý se bez boje zríká lásky, nebot síla
je v bohatství. Slabost citu? Nemenitelný odveký prin
cip? Tak snadno se na vesnici vzdát lásky?

Setkaly se ony dva principy, provázející lásku na
vsi, a zvítezil podnet soukromého vlastnictví nad prí
rodní odhodlaností. Ve formulaci štestí, o nemž prece
príroda pranic neví, musil zvíteziti podnet ze sou
kromého vlastnictví. Tímto odhalením nemohoucnosti
byla by vyloucena jakákoliv chvála selské a lidové
lásky. A skutecne uvedenými dopisy chudého mi
lovníka láska koncí. Avšak "štestí" predstavuje i ne
urcitý pomyslný obsah milostné touhy. Štestí jest sou
hrnem všeho, o cem se v lásce mluví a po cem se touží.
Celý pojem lásky jest shrnut v tomto jediném slove.
je to vyznání o samovolnosti lásky, nebot zamilo
vaný ve slove "štestí" se oddal osudu. Chudý resignuje,
aby nekazil štestí, je-li sok "hodný a bohatý". V mi
lostném dopise selské dívky, milující a milované, byla
tato "básen":

Jan Herti:

ÉoIlAABoo

Zbývá ješte jedna nová krabicka, pro výpravnou
podívanou válecnou. Ta se nám však teprve pocíná
plniti. Neprehlédnete však, že ani jediný z válecných
filmu amerických se neodvažuje verné historické re
konstrukce nedávné soucasnosti s jejich skutecnými oso
bami politickými, jak to dokázali Rusové ve svých
"Desíti dnech" nebo Nemci v Ostwaldove filmu" 1914",
nýbrž Americané podávají válku jen abstraktne, jako
sensacní a efektní podívanou, jako vhodné podráždení
nervové, jako "show", ohromnou podívanou na dela,
výbuchy šrapnelu, aeroplány a masy lidí, tentokráte
pod širým nebem, stejne jako jindy je staví na odiv na
jevišti. jsou to efektní ohnostroje, které pusobí ve zvu
kové reprodukci velikolepe, tak hezky, že jsou s to
vzbudit ve sportovnich divácích, kterí mají smysl pro
vzrušení, takovou zatracenou náladu, že by treba ta
kový malý válecný week-end ve skutecnosti ...

Pres to prese všechno jsou válecné filmy jediným
prípadem, kdy se americká kinematografie staví do
služeb etické ideje. To je rídké. Ponevadž je svet a sám
život stranický, musilo by se také každé jiné ideové dílo
postavit za urcitou stranu. To si ovšem americký film,
jenž chce vyhovet1 všem a líbiti se všem, nemuže do
voliti. Proto musí býti nutne tak bezbarvý, nevýrazný,
bezcharakternÍ. Je odkázán na loei communes. To
je ideový duvod chronického churavení amerického
filmu.

13. Štastné císlo.

Co prinesla ta doba v americkém filmu dobrého? Ne
smírne, nesmírne málo.

"Most svatého Ludvíka krále" podle románu
Thorntona Wildera pro neobvyklost a tragickou osu
dovost svého námetu, pro strhující naturalism své in
terpretace, pro samicí živocišnost a rasovou sílu Lily
Damitové.

"Lokomotiva 2429" (The Thunder) pro svou pro
stou reálnost príbehu o heroismu strojvudce, pro krásu
strojových snímku, pro lidsky úchvatný výkon Lona
Chaneye, který tu vyšel ze šablony do vroucí pravdi
vosti, jen chvíli dríve než zemrel.

"Tanecnice" (The Shopworn Angel), jeden z nej
jímavejších válecných filmu, v nemž se válka neobjeví,
uprímností dvou hercu, dítete s velkýma ocima, Nancy
Carollové, a mlade neobratného Garry. Coopera, ne
všední príbeh, plný vecnosti.

"S Byrdem k jižnímu pólu" je nejvetší a nej
krásnejší film, který ve zvukové ére Amerika prinesla,
pro svou absolutní reálnost a nejdokonalejší fotografii:
hrdinská písen z roku 1930. Ironie: je to nemý film
pozdeji prisynchronisovaný.

"A Ie I u j a!" jako dílo dokonalé zvukové režie Kinga
Vidora, film plný pathosu reality, zemite silný v pro
jevech negerských hercu, plný hruzy, krásy a poesie.

"Bílé stíny" byly hezký film, "Na západní
fr o n te k I i d" bylo dílo strhující: v obou však pre
vládal námet nad formou.

Skoro všechno ostatní bylo pod prumerem. Vinu na
tom nenese zvuková technika, nýbrž americká výrobní
metoda. Umelecká tvorba nedá se proste sevríti do
dojného systému, umelecké dílo nedá se delati seriove
ani sestavovati na bežícím pásu. Predpoklad; který se
Americanum zdá tak jednoduchý a otázkou pouhé orga
nisace, že. by totiž Amerika mohla vyrábeti filmové
umení pro celý svet, je absurdností.

jakmile bude ve zvukovém filmu vytvoreno nekolik
typických del, jak jimi disponuje dnes už Evropa
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Štestí.

Pro všechny má zklamání mámivý svet. Kdo muže je zadržet?
Kdo osudu let? Žádný z nás. Nekdo štestí své má na dosah ruky
jen. Vztáhne jí a štestí zmizí jak jarní nocí sen. štestí je jak
vábný prelud menívý, bublína a barev klam v ní duhový. Vztáh
neš lacne ruku - prelud je ten tam, stískneš bublínu a v ruce

máš jen klam. Psala bych více, ale nemohu, ocI jsou zalitý
slzami ...

"Ty píšeš že jsem Božene psal nekolikrát to není pravda, já
jí dávno nepsal, ponevadž mí kamarád psal, že se Josef R. zlobí
na me, bych mu kazil štestí, aby sí nekdy naríkal, to jsem nemel
nikdy ve zvyku a že sem sí z Tebe delal blázny, to není pravda,
to nikdy ne, ždyt jsem Tí nikdy neublížil a jestli odpust."

Zda je tohoto štestí nekdy dosaženo? Opetování lásky
není ješte štestím. Malé zastavení vesnických milencu
na nekonecné ceste za štestím jsou tyto milostné
vzkazy:

"jak jsem Te tak dlouho nevidel a do Tvých zamilovaných
ocích zahledel. Jak bych si mohl delat blázny, když Ty jsí je
dinou útechou na tom tak velikém s·••.ete."

"já Te mám tak ráda, proc bych Te nemela ráda, Marena se
s K. porád hádá, to nemá žádnou cenu, žít spolu jak dva holoubcí,
to je neco hezciho." *

v y zná n í I á s k y nalézá si chvíli príhodnou a
prece tak prekotnou a špatne inscenovanou (jak se
v prubehu lásky zdá všem milencum), že v milostné
korespondenci jest se k ní nekolikrát vrátit s úmyslem
dosáhnouti oboustranného nejvyššího efektu. Hledá
se úcinnost situace, která za odloucenosti milencu jest
zneklidnována, aby ve vyznání nalézala opet a opet
klid.

Míluji jej tolík, že nejde vypsati, neb balsám, který rány hojí,
v srdce moje umí klásti jen - on. Och kdy pustite milácka vy
kasárenské zdi, bych hlavu svou mu v klín vložila a neco mu
pošeptala. Pošeptala bych mu, že jej moc a moc ráda mám a že
na tento papír napsati to nejde, neb milují jej vrele. Na rameno
jeho hlavu svou bych vložila, poslouchala jeho slovum, a mnoho
bych jej zlíbala. Ach vy zlé kasárny, proc nejste aspon zde, jste
tak daleko, že je mezi námi neprekonatelná dálka, jediný pro
stredek je, který pojí naše duše, pošta.

Povezte, zda milácek je verný, zda s jinými nechodi, ó ne
musíte mí nic povídat, vždyt on se své Marii již vyzpovídal.

A až bude na postíIku lehat, at vzpomíná na krásný sklon
,ara na zríceníny hradu, jak rádi oba jsme si lehlí v ladu. jak
po skalách jsme spolu lezli, a až jej tuto v ríši snu uvedete, on
bude pokracovat ve vzpomínkách na svoje devce.

*

Slovní obratnost je pružnejší u milenek. Težce
zápolí s jemnými slovy milostnými milenec. Muž kapi
tuluje pred jemnou formou lásky. Obávaje se zvlášt
ního zvuku a nevšedního významu - casto radeji
slova "láska", "milovati" ani nevypisuje a pokládá za
vhodnejší nekolik tecek.

"A ješte k tomu 1000 hu .... k Ti posílám."

"Ver mi uprímne, že když bych snad mel jednou být oklamán,
že s druhou bych k oltári nikdy také jít nemohl. Vim zajisté, že
uznáš že v mém srdcí jest to tak zrizeno. Pak snad uveríš že
Te opravdu mám rád a že Tebe uprí~ne mil ... ? Ci ješte ne?"

Pro muže na vsi i terminologie lásky predstavuje
presvedcivost v síle a bezprostrednosti slovního výrazu.

"Na to že bys byla z mého srdce již pryc, to si nenech prijit
na mysli. Kdybych tu trebas 10 roku byl, tak bude tebou moje
srdce vždycky tak naplneno, tak jako dnes a co žív budu, tak

me Te z mého srdce tak uprimného žádný nevydrápe."

"A drahá zajisté poznáš, budu-li tak štasten, že budeš jednou
má, zajisté pak poznáš, že jen Tebe jsem miloval a že jen Tebe
jsem mel rád. Po nicem jiném netoužím, všecka má touha jen
k Tobe se vrhne."

*
v z p O m í n á n í jest nepretržitý retez neuskutecno

vaných situací. V živote odloucených milencu spojením
clánku tohoto retezu jsou dopisy. Jak se lidem nezúcast
neným zdají malicherné, naivní, bezúcelné a prepjaté!
Nejpochopitelnejší cástí milostn& korespondence jsou
vzpomínky na urcité dny a události.

"V nedeli hráli hezký film - štesti chudého vojína. Bylo to
tak napínavé, že každý uronil slzy, kdyby nechtel. Byly tam
celý kasárny, jak vojácí spí, ale najednou zatroubil a všichni hned
museli vstát. Hned jsem si vzpomnela na Tebe."

"já vím, že Ty se máš dneska lepší nežli já. Ty užíváš posvíceni
a já zas jen samý bol a žal. jediná by byla moje radost, kdybych
tak mohl si jít do L. zatancovat. Když vzpomenu jak loni jsme
užívalí posvíceni a nyní v samé žalosti a bolu."

"Tak užívej- to Vaše posvícení, pro ty hnetynky si príjdu až
ode dneška za 1 rok. je 6 hodin, já vím, že jsí vytancovaná, až
jsi celá zpocená. Ty tancuješ a já tu sedím na tom svém kavalcí
tak smutný a zarmoucený."

"Me to bavi zustat sama nikým nerušena a povídat si v tiché
svetnicí, kde jenom kanár zpivá, pred Tvou fotkou. Myslím, že
jsem nalezla muže, který me a~pon trochu chápe, a má se mnou
porozumeni. "

ty píšeš, že snad jsem zapomnel, ale tomu never, neb zajísté
já vzpomínám víc než ty, neb stojím casto na stráži \' nocí, kdy
ty zajisté vesele spíš a já na tebe vzpomínám, neb jsi byla taková
rozpustilá darebacka piš mi. *

Milenka dovede zastírati svoji nárocnost skromno-
stí. Neodpustí milenci chválu svých ocí, zac1ání si tvár,
o níž bylo napsáno, že je krásná. A to všechno jen proto,
aby vynikla v této roušce skromnosti marnivá vlast
nost a puvab milenek, bránících se z "narcení" krásy.

"ješte Te prosím, o tech ocich nepiš, vždyt já hezký nemám."
"Proc píšeš, že mne na fotce to sluší, deláš si snad legrací?"
"Ty me prirovnáváš k filmový hvezdicce, vždyt nejsem tak

hezká, by jsem se k ní rovnat mohla, ale jsem spokojena."

A milenec, který pochválí puvab své milé, budiž
ujišten, že nechválil zadarmo:

"Tonícku, jsi moc hezký na Tvojí fotce, jak sedíš v éru, tolík
me potešila, jestlí máš ješte náký zbytecný, zašlí mi je, prosim
Te."

Tato vlastnost všech milenek v príbezích lásky pri
pomíná jinou príkrasu vesnických devcat. Jsou p I ach á.
Vesnice není bezzájmový prostor a veci lásky jsou pri
pojeny k dení na vsi. O lásce se tu mluví, a jak se mluví!
O každém nevšedním pohledu se mluví a jedna historie
koluje ve stu obmenách. Plachost probouzejícího se
citu dívcího vykvetla z této pudy, která by jinak byla
špatnou živitelkou milostné touhy. Plachost odvádí
lásku do ústraní, skrývá ji svetu nocí a odlehlými
místy ne proto, aby byl zakryt hrích, ale proto, aby za
krývaná touha unikla pavoucí síti vesnického zájmu.
Zámernost však roste od prvého pohledu. Té utajené
zámernosti je více u milenek než u milencu. Dovídají
se o ní s podivením až po case:

"Ach, jaký to byl ten náš první den, když jsme se spolu se
známili, myslila jsem, když M. o tobe povidala, že by s Tebou
chtela mluvít, již jsem myslíla, že moje štestí je pryc. Ale naopak
se stalo, precí jsem dosáhla tak hodného hocha, který má tak
dobré srdécko. Ze zacátku jsem byla k Tobe chladná, ale v mým
srdecku byla navždy pro Tebe uschována láska. -"
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Pr{tomnos~

Kde zacíná rozvaha, tam k o n c í I á s k a, at na té
neb oné strane. Avšak i svudce podléhá, byt jen na
krátký, vystupnovaný okamžik, nezodpovednosti tohoto
kouzla, které sám chladne vyvolal. Zrídlo cisté lásky
zhusta by mohlo být nalézáno i jen v jedné osobe. Jsou
na vesnici svudcové stejne, jako jsou vesnické kurti
zány. Svudce svádí pred ocima celé vsi a vecer na návsi
v obhroublých vtipech a historkách žije sláva místní
kurtizány. Poslední marný pokus zachrániti lásku selhal.
Místo lásky nastoupila u svudce rozvaha a u svedené
bolest ze zklamání. Svudce se loucí s chladným srdcem
a opuštená milenka hledá v celém príbehu lásky pred
stíraný cit. V beznadejnosti je puzena k chabému po
kusu (težce se loucí s podobenkami), ale skutecne láska
je ztracena a neprobudilo by milostný vzruch ani svud
covo odvolání rozchodu. V tom jest souhlasiti se Stend
halem, že láska krystalisuje. Nemuže však býti nasta
vována a v jejích troskách se usadilo pochybování zkla
mané a rozvážné úctování opouštejícího.

"Píšeš, abych vrátila vše, co jsi mne daroval, myslela jsem, že
bude zase dobre, ale já vím, že už sotva se mnou mluvít budeš.
Proto uciním, jak si preješ, vše Ti zašlu, težko se loucím, s krás
nými podobenkami, ale moje srdce zlomené nad težkým do
pisem, Te milovat neprestane. Nepreješ si, abych Tí dopisovala,
Frantíku, mohl bys to udelat, mohl bys znicit srdce, které Te
tolik miluje? Poslala jsem Tí dopis predešlý, abys me moji vinu
odpustil, neb mne svedomí nedá pokoje a srdce volá - nehnevej
se, Frantíku. Proc pak jsi mi najednou zacal vykat, to už nemám
tl Tebe ceny, již musim dále jiti za svým cílem, a hledati toho,
kdo me miloval. Težko se s Tebou loucím na smutné ceste ži

vota, Ty budeš dále milovat a já navždy znícena, štestim jen
vzpomínat.

Vždyt jsem jen chudé devce. jsem poráde doma. Ted jsem
opuštená jak ta holubicka. - - - --

Naposled zasílám polibek tomu, jenž me miloval."

Tmy rozprchly se v šiTOU dálku
a zpod záclony me vitá nový den.
já v nadejich zalepuji obálku
a tim koncim dopis ten.

Druhý list na rozloucenou jest rozvážnejší. Nemluví
se již o štestí; jehož dosažení si nebyl nikdy žádný za
milovaný jist. A tak podstatnou cástí posledního do
pisu je ko.necné vyjednávání o výmenu podobenek.
Není to vec tak bezvýznamná, i do ní jest vložen zby
tek nadeje: "Vaši fotku neposílám, nevešla se do obálky";
tu jest nadeje ješte na jeden dopis. "Prosila bych o moji,
nutne ji potrebuji." Což by nemohlo toto gesto vzbu
diti žárlivou zvedavost?

Pane K.

Prijmete muj srdecný pozdrav a milou vzpominku. Odpustte
mne, že Vám nezasílám fotku, chtela jsem to dáti do obálky a
ona se mne sem nevešla, tak ji zašlu príšte. Prosila bych také
o moji fotku, neb ji nutne potrebuji.

Psal jste mne, že se máte rádi s A., to me tak zabolelo, když
jsem si vzpomnela na vše, co jsem sVámi prožila. Odmenil jste
se mne špatne, Vy jste me nemel nikdy rád, to byl pouhý klam.
Proc jsem Vás poznala, neštastná chvíle v Benešove, byl to muj

osud, jenž jsem pro Vás udelala. Nikdy jsem si nemyslela, že máte
tak falešné svedomi, vždy jsem Vás považovala za lepšího chlapce
než jste. Budte šfasten v lásce a uživejte, ale až budete mít
svatbu, pozvete me také. Vždy se mne zarosi zrak pri téhle pis
nicce, kterou tak ráda tancím a poslouchám:

Co jest mne platná vzpomínka matná, dnes srdce's mne vzal
a pohodil jsi je kdes.

S bohem, pane K., neb vím, že už Vás vubec nespatrím.
jaká byla naše láska krásná a kam dospela!
Osud je osud. Neštastný Benešov!

*
Samoúcelná láska zacínající nesmelým probuzením

citu, probíhající v sentimentálních variacích a koncící
v doprovodu bolesti a smutku, obecne vzato i na ves
nici jest lyrickou pasáží života. Doznely sice milostné
písnicky, prechovávané v ztrnulém sociálním prostredí
vesnice, mnohdy kdoví odkud prinesené, a prece vi
díme, že i dnes milostná rec, lyrika a obrazotvornost na
vesnici je stále živá. Do poesie vesnické lásky se sice
nepletou již vraní kone a nedoorané polícko. Rozmarýna
za oknem, pešina v obilí a mrížky panenské komurky
jsou dekorací vesnické lásky. Jsou poesií sensitivních
duší, které ve mestech nenalezly dekorativního pro
stredí. Studenti dojati nad sklenkou vína zpívají pu
vabné písnicky milostné, které vesnice už dávno opouští
bez pochopení a inspirace.

Vznikají však a obnovují se inspirace, v nichž rec
lidová žije.

A láska lidí selských nemuže býti jiná, než je láska
lidí jiných. Materialistický podklad, kterým je selská
duše zabrána pro charakter selské práce a podnikání,
pusobí na sexuální otázku teprve v druhé rade. Není po
chyby o tom, že selský snatek nevyrovnává protiv tak
jako pouhý príbeh lásky, ale že se práve uskutecnuje
tam, kde tyto kontrasty není treba urovnávat.

A protože nám šlo o obecnosti jevu, musíme namíriti
záver techto poznámek opet proti Vrbove & comp.
koncepci selské impruderity a stejne proti všem mora
listum a starešinum, kterí z nedostatku jiného kreslí
nám neskutecné selanky. Láska na vesnici jest z druhu
obecné lásky. Je-Ii jí však treba plynouti recištem, je
hož jedním brehem jest bezprostrední styk s prírodou
a druhým materialisticko-utilitaristický podklad sel
ského života, nalezneme v ní zcela urcite stopy jejich
vlivu. Stopou tohoto vlivu však není exotická nechut
nost, jak se jeví v citátu Vrbove.

SPAcí POHOVKA
dle systému red. Jana Vanka poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tr. 10.
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Dr. Vladislav Ružicka:

Wellsova veda o živote.

I T E R A T U R A o tom, jak se vyvíjel a vyvíjí, aby znal aspon tak, jakto spis Wellsuv podává, podivuhodný mechanismus
tela a dovedl chápati zákony jednotlivce i hnutí mas,
aby vedel, že všechny kulturní a duchovní vedy: deje
pis, sociologie, lékarství, práva, psychologie mají své
koreny v nauce o živote a poznával je v nich. A nejenom
soukromý jednotlivec, ale i život verejný, škola a dum

red casem vydal slavný anglický spisovatel H. G. mají nejhlubší zájem na poznání úkazu životních a je
Wells, i u nás dobre známý, jednu z nejzajímavej- jich pravidel a zákonu. Nejde tedy zde o nejakou vedu

tich knih poslední doby: Nárys dejin, dílo velmi origi- mrtvou, o speciální obor, jejž pestujeme toliko pro nej
nální, byt snad s hlediska historiku z povolání zcela samotný, nýbrž o obor živý, stejne duležitý pro po-
ubjektivní, které melo u ctenárstva velký úspech. znání vubec jako pro životní praksi, a zvlášte pro tuto,

Nedávno se spojil Wells se svým synem G. P. Well- nebot snaha vedy jde za cílem ovládnouti úkazy ži
em a julianem Huxleyem, vynikajícím biologem vota a uciniti je služebnými prospechu cloveka jednot
ondýnským, synem slavného prírodozpytce a darwi- Iivého i národa a spolecnosti vubec. Nebot nejen indi
nisty Huxleye, k sepsání díla "Science of Ufe" - Na- vidium, ale i stát a spolecnost jsou v poslední rade vý
uka o živote, urceného nikoli pro odborníky, nýbrž pro ronem biologických zákonu. Opravy spolecenského zrí
inteligentního ctenáre, který již ve škole o tomto pred- zení, které by nebraly zretele na biologické zákony
metu neco slyšel, ale hlubšího rozhledu v nem nenabyl. vývoje spolecnosti anebo se ocitly s nimi ve sporu, zu- ,
Budilo-Ii již zvýšenou pozornost, že Wells odhodlal se stanou nejen neúcinnými, ale i poškodí další vývoj .
.k vydání díla prírodovedeckého, bylo zajisté prirozeno Spis Wellsuv muže však prospeti i v jiných smerech.
ocekávání, jak asi se pojatého úkolu zhostil. Štastná je, bohužel, známým steskem, že posluchaci pricházej I
ruka objevila se však již ve volbe spolupracovníku, kterí ze strední školy nedostatecne pripraveni na universitu,
rucl za správnost vecnou obsahu knižního a bylo-Ii ne- a to práve platí o posluchacích lékarství. je zajisté kaž-
akých pochybností o tom, podarí-Ii se Wellsovi dosíci dému zjevné, že práve temto musí všechny úkazy ži

dila stejne zajímavého jako presného a predevším votní býti zcela bežné; otázky života a smrti musejí
snadno citelného, pak lze konstatovati, že konecný vý- jim býti knihou otevrenou. Proto prednáší se jim bio
sledek umlcí všechny. jest ve skutecnosti ve svetové logie. Avšak prednášky na universite jsou vedecké a
literature jen velmi málo spisu tohoto oboru, které by predpokládají jistý fond obecných vedomostí, který si
se mu mohly po uvedených stránkách postaviti po má posluchac prinésti ze strední školy. Dokud vyuco
bok. Nejenom, že je snadno prístupné, že témer ve vání na strední škole není tak zreformováno, aby hovelo
všech svých oddílech je na výši moderní vedy, že Wells tomuto predpokladu universitního studia, bude pro
sám dovedl je sjednotiti svým suverenním slohem a spech z odborných -prednášek universitních, zej ména
tlm, že pronikl obor sobe vzdálený intuicí polyhistor- v prvých semestrech nedostatecný. Nelze žádati, aby
nlho myslitele, on dovedl jej priblížiti porozumení laic- profesor snížil niveau universitního výkladu a proto jest
kého ctenáre, na nekterých místech oživiti dávkou na tech, kdož se rozhodnou pro studium lékarství, aby
nového anglosaského humoru, ano dovedl mnohé kapi- sami ješte pred vstupem na lékarskou fakultu doplnili
toly podati takovým zpusobem, že i odborník si je své nedostatecné predpoklady pro toto studium v oboru

precte, jak se ríká, s gustem. je zajisté možno býti v ne- biologie a aby si je usnadnili - a 1<tomu podává spiskterých vecech trojjediným autorem ctenári podávaných, Wellsuv príležitost výbornou, která by mela býti plne
mlnení odchylného, dlužno však priznati, že spis je využitkována. A ovšem bude spis ten i vítanou po
skutecne prebohalou studnicí mnohostranného po- muckou profesorum rozlicných škol stredních pri jejich
uceni o základních otázkách života, což je usnadno- výkladech ve vyšších trídách, zejména pokud jde o po
váno bezpoctem ilustrací, a že je názorným, byt i jen dání výkonu životních a vývoje individuálního a kme
eástecným, obrazem nesmírné obsáhlosti a mnoho- nového. Nebot Wellsuv spis má hlavní zretel práve
strannosti biologické vedy. k temto stránkám, dnes uznávaným za nejduležitejší.

Vychází-Ii nyní ceský preklad tohoto klasicky po- je to tedy skutecne kniha "pro školu i dum". Obsah

pulárního spisu vysoké ceny literární, je toto podni- spisu, strucne nacrtnut, je následující:káni mnohonásobne oduvodneno. V ceském písemnic- I. Rozsah. nauky o živote, složení a výkony živého
tvl nemáme spisu podobného obsahu. A prece je ho za- tela. Systematika živých tel od obratlovcu k prvo

potreb I na mnoha stranách! Žijeme v dobe, kdy vlny kum. vývoj. Postup a príciny vývoje jednotlivce i drubiologického poznání se vzdouvají velmi vysoko, kdy hu. Dedicnost a genetika. Vzrust. Pohlavnost. Promen
toto poznání proniká témer do všech základních oboru Iivost a výber. Život jako celek.
idského konání. Denní listy mají stálou biologickou I I. Vznik živého, jeho postupný vývoj v menícím se

rubriku a slovo "biologický" je nejširším laickým kru- prostredí z tvora vodního v suchozemského a vzduš
Mm stejne známé jako slovo "politický". Porozumení ného. Vznik cloveka, život dnešní v ruzných prostre
pro biologické otázky však daleko za tím pokulhává. dích, symbiosa, parasitismus.
A prece by tomu melo býti naopak! Muže býti predmet, I I I. Vztah k prostredí. Zdraví a nemoc. Chování se
který by více zajímal nejširší kruhy, než nauka o ži- živých tel. Pocity a myšlenky s hlediska vývojového.
vote (biologie), když všichni jsme soucástkami nesmír- Chování se cloveka a jeho duševní výkony. Metapsy-

ého proudu života? Žijeme sami a žijeme uprostred chologie. Speciální biologie lidského druhu a základy
iných živých bytostí. Náš život i život techto jiných by- sociologie.
ostl má spolecné zákony. Co je nám dražšího než život? Pri literární cene tohoto spisu, jeho snadné srozumi-
enl naši povinností seznati zákony, jimiž se rídí? jiste telnosti a praktické použitelnosti lze mu zajisté nejen
ylmelo náležeti ke všeobecnému vzdelání, aby každý práti hojného ctenárstva, ale i prorokovati plný úspech.
al, co dnes víme o podstate života, o jeho puvodu, (Svet knih. c. 2.)

DULEŽiTÁ NÁRODOHOSPODÁRSKÁ .POMUCKA
DR. KAREL ENGLIŠ:

REPUBLIKY CESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1931
28 STRAN A 4 PRiLOHY. KARTONOV. Kc 3'-. U VŠECH KNIHKUPCU
A V NAKLADATELSTVi FY FR. BOROVÝ, PRAHA 11., NÁRODNi 18.
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bylo v Anglii nazváno jedinecné dílo
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VE:OA O ŽiVOTE
Souhrn soucasných vedomostí
o živote a jeho možnostech.
V ceském prekladu Dr. E. Vajtau~ra za vrchní
redakce univers. prof. Dr. VI. Ružicky pocíná
práve vycházeti v sešitech o 32 stranách vel
kého kvart. formátu s bohatým ilustracním
doprovodem a prílohami na krídovém papíre
po Kc S·-.

Vyžádejte si nezávazne prospekt a prvý sešit
této nezbytné

knihy pro školu idum
u svého knihkupce neb prímo v nakladatelství

Fr. Borový, Praha II., Národní tr. 18.


