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Dvereparace
veci

zamestnávají
Nemecka:
a nezamestnanost.nejlepší
A tytohlavy
dve veci,
spolu
s demagogií, velikášstvím
a steskem po staré sl~ve,
daly vyrusti tretímu
ciniteli.
Tímto
faktorem
Jest
národní socialistická nemecká delnická strana
Hakenkreuz = Adolf Hitler, nemecký Mussolini. Strana hnedých - dle hnedé košile, kterou všichni nosí - zkrácene NSDAP, jinak také Nazis.
Všechny strany vzaly reparace do svého programu.
Celé Nemecko jest svorno v jednom bode, a to v tom,
že reparace jsou zlocinem, páchaným
pouhým právem
moci. V Youngove plánu jest zmínka o opatreních,
ke
kterým jsou veritelé oprávneni, jestliže Nemecko odepre platit. Proto ríkají, republiká~ys.ké. str~nr:
,,~y.
chceme platit, ale pokuslme se snlZlt jednalllm
vysl
dluhu." Nazis jest to však málo, a prohlašují
krátce:
"Platit nebudeme! Bud porazíme my Versailles,
n~bo
Versailles porazí nás!" Po snížení reparací bylo volano
od pocátku. Nedivíme se, že dnes volání zesílilo. Témer
pet milionu nezamestnaných
není malickost.
Nazis
se také svedomite starají, aby to nikdo za malickost nepovažoval. Málokdo si však uvedomuje,
že vetšina zaplacených splátek jde prímo do Ameriky,
které jest
dlužen celý svet. V tisku objeví se obcas zpráva,
která má vzbudit dojem, že verejné mínení jest revisi
Youngova plánu nakloneno.
Zatím yšak v 'prosir:c!
minulého roku odmítl senát U. S. A. JakoukolIv revIsI
mezispojeneckých dluhu. Bez revise techto
dluhu jest
revise Youngova plánu težko myslitelna.
Zde však dívají se jen na sebe, jak jsou na tom špatne. Nikoho nenapadne, aby se také podíval, jak se darí veritelum.
Našel by tam velké dluhy, horší drahotní pomery než
v Nemecku, hospodárskou
krisi, nezamestnanost
...
Všechno prašpatné
predpoklady
pro revisi.
I vít~z
utahuje si remen; bude pravdepodobne
sotva naklonen
k tomu, aby si jej musil utáhnout ješte ví.ce. A byl by
nucen tak ucinit, kdyby poraženému
slevIl.
V zemi jest tolik cizího kapitálu;
Nazis provádejí
nesvedomitou politiku, když se snaží duveru tohoto
kapitálu v Nemecku podkopati.
Bude-Ii cizí kapitál ze
zeme utíkat bude sotva lépe. Všechny strany bez výjimky doka~ují, že Younguv plán n_ení vecí hospodárskou, nýbrž predevším politickou.
Ze jest jen následkem míru ve Versailles. Proste: Versailles,
ta velká
ostuda Nemecka, musí zmizet! Rozdíl jest jenom v tom,
jakým zpusobem ji odstranit.
Levice chce toho docílit
dorozumením, Nazis násilím.
Národní socialismus v Nemecku.
Prof. Dr. Nolting,
lální demokrat, charakterisoval
jej vtipne
takto:
~ezme se trochu arijství,
trochu
socialismu,
vetší
ávka staronemectví, zesílí se trochou antisemitismu,
Ichá se to vše hakenkreuzlerskou
lžicí a dostaneme
acionálsocialistickou omácku." Tato omácka má v ríš-
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Em parlamente 107 posIanc.u. Pr~hlašuje
se :a~del:
ckou stranu a pred volbamI nemela na sklade dostI
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silných slov proti lidem vetších príjmu; v parlamente
odmítla však hlasovati
pro návrh na zdanení príjmu
nad 50.000 marek. Nemuže poprít, že velkou cást podpor dostává od lidí, kterí s delnictvem
ani se socialismem
nemají
nic spolecného.
Vetšina
jest
složena
z desorientovaného
stredního stavu, omladiny, bývalých
vojáku-dustojníku
a šlechticu.
Jest ješte stále tolik lidí
v Nemecku,
kterí by rádi opet videli starou stálou
armádu. Je-Ii v biografu predváden
film s vojenskými
výjevy a pruvody, jest obecenstvo nadšením
témer bez
sebe, a tleskot hrozí znicit celé kino. Vedení této strany
pochopilo ducha lidu a umí uhodit na pravou strunu.
Zavedena
uniforma.
Clenové rozdeleni do ruzných oddílu. Od nejmladších
až po nejstarší jsou všichni organisováni
po vojensku:
HJ, SS, SA (Hitler-Jugend,
Schutz-Staffel,
Sturm-Abteilung).
K tomu pristupuje
SA-Reserve, do které dle rozkazu strany, prísluší všichni
muži nad 40 let. I ti mají býti uniformováni
a "pochodovat ve sražených
radách".
Nikde
nesmí chybet
hudba, instrumentálne
i jinak organisovaná
presne dle
vojenského
vzoru. Že jest rovnež uniformována,
rozumí se samo sebou. Hnedá košile vládne všude. Veliteli
jsou aktivní i drívejší
dustojníci
armády,
nebo pensionovaní úredníci. Zajímavé, po této stránce jsou i jejich
schuze. Pred schuzí pruvod s hudbou mestem. Oddíly
SA stojí v radách venku pred budovou,
kde se má
schuze konat; na chodbách
opet SA, na jevišti koncertuje hudba. Hraje jen pochod, pri cemž buben má hlavní
úlohu. Ostatní
nástroje
by nemusily
být ani zastoupeny, jsou tak' jako tak prehlušeny
bubnem. Za rízného pochodu vchází recník a zdraví zvednutím
ruky.
Za ním jde oddíl SA a HJ, kterí se rozestaví ~a ~ecník~n;
i kolem sálu a prísne dbají, aby nikdo neprojevIl opacne
mínení. Chce-Ii nekdo z hudebníku
odejít, sa!utuje v pozoru dirigentovi
a hlásí. Prijde-Ii zpet, taktéž.
Vojenské formy jsou Nazis prostredkem
i úcelem zároven. Vliv uniformy
na omladinu,
malomeštáky
a
všechny ty, kter.l chovají v skr~tu nadeji~ ž~ se p~e:,e
jen vrátí casy slavy a lesku stare monarchIe, jest vetsl,
než by se predpokládalo.
A kde nestací uniforma, tam
pomuže hudba. I ta nejmenší mládež nosí v Nemecku
uniformu.
Je to sice jen cepice, ale prece jen uniforma. Školy mají uniformu,
politické strany mají uyniformu - každý by rekl, že v Nemecku
byla napred
stvorena uniforma
a teprve clovek. A ríká-Ii se detem
ve škole o Versailleském
diktátu":
"Oieser Friede darf
nicht ewig" gelten. Das merke dir, deutsche )ugend!"
(Geschichtsbuch
fur die deutsche Jugend. Mlttelstufe.
Von Dr. B. Kumsteller.
Verlag von Quelle
F. Meyer,
Leipzig 1925), pochopíme,
jak ~cinnÝI?i, pro.stredky
jsou uniforma
a velká slova protI "vllltrlllmu
I zahranicnímu
nepríteli".
Strana se tím nikterak netají, že se pripravuje
na den,
kdy tato organisovaná
m~ssa bud s ~í~s~o.u obrar:~u:
anebo i proti ní, provede prevrat ve, vn~trn}, I zah~amc,nl
politice Nemecka.
Dr. Goebbels, bltzky pntel Hltleruv
a prední mluvcí Nazis, ríšský poslanec a "myší hrdina"
(on prý to byl, který zavedl bílé myši jako demonstracní prostredek
proti nepohodlným
filmum; on také
129

Pr{tomnost~
prosadil zákaz Remarquova filmu "Na západe nic nového") zduraznoval na schuzi v Berlíne, že ne pucem,
ale

.

"prísne legálne dostaneme se k moci. Nebudeme-li moci pracovati legálne, padnou následky ne na nás, ale na ty, kterí premenílí Nemecko v poušt bezprávi. Kdo nám protiústavne
bráni
ve výkonu moci, bude, až my se dostaneme k vláde, poslán jako
velezrádce clo Lipska (státní vezení a hlavní soudy). Rok 1931
bude od nás vyžadovat neslýchaných obeti na majetku i živote,
ale pro nás není již ústup možný."

kládáme s blechou? Tak uciníme i s nimi." Tedy i druhá
zaslíbená zeme jest jim zakázána. Na skromnou otázku
jinak smýšlejícího, jak se dnes, kdy rasy jsou tak pomíchány, urcite pozná, kdo k té ušlechtilé rasse ná·
leží, odpovedel recník pohotove: "Všichni, kdož jsou
u nás organisováni."
jak bude slibovaná tretí ríše vypadat, o tom si mu'
žeme ucinit predstavu ze slov zemského poslance Sankkel a která pronesl sice již pred delší dobou, která však
od samého zacátku hnutí až podnes jsou Hitlerovým
kredem:

Rok 1931 považují Nazis za rozhodný. Tohoto roku
"Vzorem národniho státu jest pruská predválecná annáda.
prijde "Tretí ríše". Pripravují sebe i jiné, aby ji priSmejí býti jen poslouchajíci a rozkazující. Rozkazující rucí
vítali. Schuze stíhá schuzi, propagacní a demonstracní
svému nejbližšímu predstavenému
svou hlavou. I když vudce
pruvody jsou na denním porádku. SA cvicí dle vojennarizuje zrejmé chyby, musi býti provedeny. Odpor není do·
ských pravidel, poslanci recní, rozbíjejí se schuze provolen. Národní socialisti nejsou socialisty. Dnešni spolecnost
tivníku, všude horecná cinnost. A Hitler zabývá se
a hospodárský rád musí býti zachován. Soukromý majetek mo·
momentálne stavbou centrálního paláce strany v Mni·
vitý i nemovitý zustane. Jen Židé nesmejí míti žádného. Ulice
chove. Ve prospech této stavby vybírá od neclenu,
patri výlucne národním Nemcum. Nacionalismus musi si dobýti
kterí na jeho schuze prijdou, pet ríšských marek. Kdo
ulici. Nazis mluví s delnikem pomoci peste. Této reci rozumí on
to nechce platit, "nemusí chodit". Motto všech schuzí
i meštanstvo nejlépe."
je témer stejné: juden, Youngplan, nordische Edelras se, Drites Reich.
Toto jest nejvnitrnejším presvedcením Hitlera, který
ríká: "Delníkovi stací, když se porádne nají. Více si
jižní Nemecko jest ješte velmi pobožné. Toho donežádá."
vedou Nazis využít. Ve svém programu prohlašují se za
NSDAP i soc. demokratická strana jsou stranami
"positivní krestany, aniž by se vázali na urcitou clrdelnickými. Obe se však diametrálne rozcházejí. Nazis
kev". Slovo "positivní krestan" a velkonemecká myšlenka prevedla na jejich stranu vetšinu faráru. Získali
ríkají: "Bez kapitálu není hospodárství myslítelno.
tím velmi úcinnou a lacinou propagandu. Mnoho paNejsme proto nepráteli kapitálu." A soc. dem.: "výrobní prostredky jsou tak málo kapitálem, jako Negr
storu jest od samého založení ve Stahlhelmu, který
otrokem. Teprve za urcitých sociálních pomeru stanou
spolupracuje nyní s NSDAP. jak dovedou zapráhnouti
se výrobní prostredky kapitálem, vykoristovacím ná·
církev do svých služeb, muže býti jasno z tohoto prístrojem, když proti kapitálu stojí vykoristovatelná
kladu: V Margenthalu (Wiirtemberg) zakládali NSDAP.
massa. Tento sociální rád, který mení výrobní proAby se zajistil úspech a po prípade se získali i ti, kterí
byli presvedceni, že NSDAP jest proti náboženská.
stredky v kapitál, ten chceme odstranit."
(Z reci dra
Noltinga: Fašismus a socialismus.)
a aby se získala cetná návšteva schuze, konané po
službách božích " ... vtáhlo z Kupferzelt asi 80 SA
I hospodárské otázky lze rešit prostým rozkazem.
mužu 18., 31. a 32. útoku i se svou vlastní kapelou do
Do omrzení opakují všichni recníci, i v novinách: "Až
místního kostela ... " Takových prípadu je spousta.
my budeme vládnout, pak budeme vládnout sami. Od
Strana, která v uniformách a pod praporem (hakennikoho si nedáme do toho mluvit. A my budeme urcokreuz.) jest prítomna službám božím, zatím co její
vat, co se státi má a co ne." Konsumy, obchodní domy,
kapela vyhrává nábožné písne, ztelesnuje v ocích
banky, peníze, pracovní povinnost atd. na vše stací
verících nadeji v návrat starých casu. Dokonce i svatby
rozkaz. "Pryc s konsumy a obchodními domy!" Proc?
konají se v kostele pod hakenkreuzlerským
praporem.
Proti konsumu mají tu nejduležitejší námitku, že nemá
Boha mají Nazis plná ústa. Nac. ženský spolek ríše:
velký výber zboží, a kupující jest nucen koupiti to, co
píše: "
Veríme, že nám byl (Hitler) poslán od jest práve na sklade, nebo nekoupit nic; že v konsumech
Boha
" Dr. Goebbels: "Nemecký Buh ochránil
jsou neškolené a neucené síly, které, nemajíce potrebné
v Mnichove v r. 1923 našeho vudce Hitlera od jisté
prupravy, nemohou zákazníka odborne obsloužit; konsmrti." Sociálne demokratický farár Eckert, v Nemecku
sum platí malé,dane. Proti obchodním c!.omum uvádejí:
velmi populární, poukazuje
na velikou podobnost
V prvé rade, že jsou vetšinou v rukou Zidu a již proto
dnu predválecných s dnešními. Píše-li dnes Hitler ve
zasluhují, aby se proti nim bezohledne postupovalo.
své knize "Mein Kampf", že jest nutno vyporádati se Zboží v obchodních domech jest lacinejší; tím jsou ponapred s vnitrním neprítelem a pak teprve pomýšlet
škozováni obchodnici stredního stavu, kterí jsou dražší.
na výboj, jest to totéž, jen jinými slovy, jako když v roce . Objednávkami zboží ve velkém množství nutí obchodní
1913 za marocké války psal Vilém I I. ríšskému kancléri:
domy výrobce prodávati výrobky za tak nízkou cenu,
"Erst die Socialisten abschiel3en und vernichten, dann
že se nevyplácí vyrábet. Proto: "Konsumvereine und
Krieg nach aul3en! Vše tedy jako dnes, ve jménu "NeWarenhauser - Totengraber Deutschlands." Pod tímto
meckého Boha".
heslem porádá práve nyní NSDAP veliké tažení proti
Buh hraje dosud velkou úlohu v osudech Nemecka.
obema obchodním formám a chce je úspešne zakonciti
Nemecký Buh má dopomoci NSDAP k dosažení tretí
prozatím zvlášt vysokou daní. Až se dostane k moci, pak
ríše. Tato tretí ríše bude prístupna jen "der nordischen
obchodní domy proste vyvlastní a jednotlivá oddelení
germanischen Edelrasse". Židé a ostatní jsou naprosto
v nich se pronajmou samostatným obchodníkum stred·
vylouceni. Židé zvlášt. Nebot, j~k píše Rosenberg
ního stavu. Konsumy budou zrušeny.
v jedné programatické
knížce: "Zidé jsou ten nejBanky musí býti zestátneny. Ale jen ty velké. Otázkou ovšem zustává, kde koncí velká a zacíná malá
horší plevel, který kdy ga zemi rostl"; a dr. Goebbels ve
banka. Dle dra Albrechta jest Ríšská banka nejvetším
své prednášce: "jsou Zidé také lidé? BJecha jest také
zvíre, jenom že ne príjemné. Práve tak Zidé: A jak naneprítelem stredního stavu, nebot polovina rozhodu130

Prftomnost,
eh cinitelu jsou "bílí" (nepokrytí),
druhá polovina
lil, a tedy dvojnásob horší, Židé. Žádá-li nekdo
I ské banky o úver, jest odkázán na soukromou
ku, která u Ríšské banky úver má. Ale majitelem
átni banky jest opet Žid. O úver žádají u neho dva
lidI. Ze nebo
stredního
stavu pomohl,
a - lidé.tedyPrvní,
zatibr dluhy,
si trochu
malýabyúver;
t však odmítnut, protože není Žid. Druhý chce zat nekde obchodni dum. Vyhoveno s nejvetší radostí,
dý obnos jest k disposici. Kapitál,
který má jíti
b. k dobru všemu obchodu, dostane se prostredvlm soukromých bank obchodním
domum
Žim, strední stav vyjde naprázdno.
Z toho plyne:
mostatnost Rlšské banky musí býti zrušena; každý
hod, který náleží Židovi, musí nésti
oznacení:
dovský obchod". Takovéto hospodárské
názory jsou
ednášeny ríšskými poslanci na schuzích i v novinách
udnému publiku. A jsou za to odmenováni
bourlivým
leskem.
Slovo "svetová krise" jest u Nazis na pranýri. V této
ázee nevidí dále, než k hranicím Nemecka. S tímto
vem jest také težko delat propagandu
a náladu pro
vrat. Francie a jiní žijí v nadbytku
a zvlášte Frankterá vyssává poslední síly utlacovaného
Nemecka.
átkozraká vláda, nemožná ústava,
Younguv
plán,
ubstaaten a ne v poslední rade Židé, ti všichni jsou
ni. Ne svetová krise, následek svetové války a jiných
spodárských vlivu, ale Younguv plán jest vinen, že
"der nordischen Edelrasse" tak špatne darí (pri tom
ahotní pomery jsou daleko lepší než u nás). "Pryc
tlm vším! My chceme tretí ríši!"
elká gesta, brincivá slova, nádherné
obrysy buucfho mocného Nemecka, opreného jen o sílu Nazis,
vsugerovat každému, že kdo bojuje proti nim, bojuje
oti Vaierlandu. Nejvetší casopis NSDAP "VOlkischer
eobachter" píše: "Ctyrnásobná
internacionála
proti
meeku: Centrum, Francouzi,
Reichsbanner
a "bezni" (soc. dem.). Spolecný neprítel nemeckého
nanalismu - nacionalismu,
který zachrání Nemecko."
"Ulmer Sturm" k šedesátému jubileu sjednocení Neeeka: "Bojujeme-li za svou stranu,
nebojujeme
za
anu jako takovou, ne za nejaké hnutí, nýbrž za
stenci nemeckého lidu. Nemecko musí žít, i kdychom my musili zemrít." V témž clánku oslavuje jako
iného muže, který v roce 1870 sám, kámen ke kani klade, ohromnou budovu silného státu postavil mareka. A navazuje: "A dnes vidíme opet jednoho
ufe zápasiti o utvorení nové tretí ríše - Adolfa
lera. "

=

Jak tentov knize
zápasník"Adolf
vypadá,
~tenberg
Hitler povidá
WilhelmWaigand
I I I." von
Pro
doucfho velkého diktátora
jsou to príznaky
velmi
arakteristické:
"Slzy, v které verí, ale kterých používá zároven jako zbrane
proti protivníkum - - ve slavnostním podání ruky jest nedolldltelný - -. Sebevedomí, které spocívá ve vnítrní, cílevedomé jistote vudce, mu vždy scházelo. Jen tak se muže stát,
Ie ptí prehlídce má ruce složeny na briše ,wie eine Berliner
Zlmmervermieterin'. Žádné jeho gesto neni hotové; z každého
mluvl bojácnost malého, povýšeného muže, který se musi stále
bAt, že opet neco špatne provedl -. Vecí všech však nejhorší
)tou jeho dutky ... ne jezdecké, ale na psa ... Obcas drží je jako
riálskou hul a pak se zdá, že každým okamžikem uslyšíme
,lDlmenl zvonku k zacátku církusového predstavení. Tyto dutky
symbolem; nedostacuji proste. Nejsou dosti krátké, aby
y sloužit za MI, a ne dosti dlouhé, aby perovaly. Jsou
tant - jako celý muž."

Kdo mel príležitost
Hitlera videt, potvrdí správnost
portretu.
Nezbude nám, než verit, co se povídá: Bylo
prý mu hádáno z ruky, že at provede
sebevetší nehoráznost,
jakoukoliv
hloupost,
vždy se vše obrátí
k jeho dobru. Tento muž, bez jakékoliv
státní príslušnosti, stal se cinitelem,
se kterým se pocítá. Došlo to
již tak daleko, že se v jeho strane pred 14 dny uvažovalo o svolání Rumpfparlamentu
do Výmaru.
NSDAP prohlašuje
se za všenárodní
hnutí. Dr. Nolting ji oznacil za Modepartei
a Stundt z nové, radikálne
demokratické
strany, ríká: "Hakenkreuz
není již žádným hnutím. Kdyby byl hnutím, byl by už dávno provedl puc. Stal se proste partají jako každá jiná."
Verejné mínení verí, že NSDAP v príštích volbách
získá a že ve spojení s nacionály
dostane
vládu do
svých rukou. Neverí 'však, že by došlo k válce, protože
scházejí
prostredky.
Nekteré
strany
(sociálne
demokratická, republikánská,
radikálne
demokratická)
vzaly
"potírání
národ nicícího fašismu"
za svou vec. Bojují
statecne a uprímne.
Budou dosti silné? Nazis mají za
sebou tichý a nekde i aktivní, trebaže zakrytý, souhlas
úradu."
V. Havel.

p

o

z

N

Á

M

K

y

Královstvi rozdelené samo proti sobe zpustne.
O instituci volebního soudu mllže býti mlneni rozdílné. Byl uzákonen a príslušný zákon byl novelisován v dobe, kdy pan poslanec
Stribrný vedl stranu národne sociálni resp. byl clenem všemohoucí
petky. Má tedy za tento zákon mravní zodpovednost, jako málokdo
jiný v této republice. O prípadu dra Perglera muže býti spor. Že vec
nebyla zcela jasná, videti jíž z toho, jak dlouho to trvalo, než o ní
volební soud rozhodl. Je tedy možno zákon o volebním soudu i rozsudek ve veci Perglerove kritisovat a, pokud jde o zákon, domáhatí
se politickýmí prostredky jeho zmeny nebo jeho zrušeni. To znamená
sebrat rozum do hrsti, jít od místa k místu mezi lid a presvedcovat.
Ale to by byla dlouhá práce! Liga to chytla jinak. Ucinila projev,
v nemž se praví: "Mandát dru Perglerovi byl dán rozhodnutím lidu
a jenom lid mohl ho zase mandátu zbaviti. Rozhodnutí volebního
soudu je opatrením mocenské síly politíckých stran, je výsmechem
volicské svobode. Dr. Pergler byl zbaven mandátu proti vuli Národní
ligy a jejího volicstva." Tyto vety, a zejména první, jsou sice nesmyslné, ale pres to jsou projevem revolucní vule, která se smeje
duvodum a presvedcování. Proc jít cestou tak obtížnou a šedivou,
když je snazší vydráždit vášne lidu a svézt se po nich rychleji? Je
sice pravda, že hrozí nebezpecí, že se na druhé strane vzbudí také
vášne a že dostaneme království rozdelené samo proti sobe, ale což
nám jde o království?
Dejiny ceského národa jsou velice pohnuté; víc neštastné než
štastné. Hodne neštestí v minulosti bylo zpusobeno vnitrnimí rozbroji, v nichž casto jedna ceská strana volala si na pomoc cízince
proti druhé. Dali jsme se draze zaplacenými zkušenostmi minula
poucíti pro prítomnost? Pred krátkou dobou intervenoval nemecký
zahranicní ministr u našeho ve prospech svých zdejších konnacionálu. Tehdy se p. Pergler velmí rozciloval, že se míchá do naších
vnitrních vecí a zle se kati! na Beneše, že nechránil dost rázne naší
suverenity. Dnes tentýž p. Pergler volá po vzoru predku neblahé
pameti téhož pana Curtia a ovšem i jiné pány, aby nám sem prišli
udelat porádek. Stále jsme hledali marne, v cem je ta svetová ucenost pana dekana právnické fakulty a ten jeho svetový význam.
Dnes to víme. Musil udelat svetovou ostudu predevšim tem, kdož se
za neho staveli, ale bohužel i nám všem. Vem cert neodvislost soudcovskou i státní suverenitu, když p. Pergler je zbaven mandátu! Ironie osudu! Jak casto uživáme techto slov, neuvedomujíce si
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Pt(tomnos~
jejich pravý smysl. Vudcové našich politických stran nemají tolik
zkušenosti životnich, aby pochopili tuto vzácnou zkušenost starých.
Ano, život se cloveku smeje. Vytkni nekomu neprávem, že trpi porušeni suverenity, a zitra porušíš ji sám. Kritisuje-li tvuj politický
odpurce nespravedlivý
soudní rozsudek, kric, že je ohrožena soudcovská neodvislost, ale zitra budeš odsouzen sám a soudcovskou
neodvislost pošleš k certu. Libi-li se ti policajti, že pri demonstraci
zrezali tvé politické odpurce, zrežou zítra tvé prátele. Dáš-Ii, jsa pri
moci, politickým stranám moc zbaviti poslance mandátu, ocekávej,
že ho bude zbaven tvuj klubovní kolega, až budeš bez moci. Chceš-Ii
se zbaviti nepohodlných odpurcu náhubkem tiskové novely, sám ji
budeš nejvice trpeti. A tak dále. Nejakou dobu se ti mÍ1Že i dobre
darit, vždyt lidi tobe podobných je dost. Ale na konec se ti osud
prec jen vysmeje. Pro ztrátu svého mandátu zavoláš na nás cizince,
uverejniš po 10 letech obsah duverného rozhovoru a lidi se leknou.
Najednou se jim otevrou oci, uvidi, kdo jsI. A budeš opušten.*)
Sil.

25. únor.
Dovolili jsme si zde posledne uciniti jakési proroctvi o tom, jak
dopadne komunistická
akce, která už nekolik mesícu s režií nejvetšího pathosu byla ohlašována na 25. únor. Rekli jsme: komunisté
udelaji, co pujde; když nic nepujde, neudelají nic. Dnes to máme
už za sebou a vidíme, žejsme se nemýlili: nešlo to, tedy nic neudelali.
Za zaznamenáni ovšem stoji deputace, kterou poslali k ministerskému predsedovi, aby jim dovolil provésti ty revolucní demonstrace.
Tento detail je podstatné
obohacení humoristického
politického
archivu. zlý ministerský predseda ovšem nedovolil, a tak jsou komunisticti vúdcové bez viny: mohou pred každým prokázati, že nedostali úredni povolení.

-fp-

Stríbrný a jeho prátelé.
Stríbrný jest polití k, jehož fomlát je úmerný strane, která stoji
za nim. Když za nim stála strana národne sociální, zdálo se, že jeho
formát je vetši a vážný; ale scvrkl se, když za ním stojí jen Národni
Liga. A budi-Ii J. Stríbrný vice pozornosti, než to odpovidá jeho
formátu, má to své príciny. Jednou z hlavnich pricin nutno hledati
v zápisech politické pravice. V té najde se dosti lidi, kteri by se rádi
pustili do nejakého dobrodružstvi.
Nemohou svoje chute i nechute
uspokojit ve svých stranách a odtud ta sympatie k Stríbrnému.
Temto lidem nezáleži na tom, že svými sympatiemi poškozují své
strany. Jsou nepoucitelni. V. Dyk se nedá poucit, že to bylo na pr.
koketováni s fašismem, které tak poškodilo národní demokracii a
pripravilo ji o nekolik mandátú. Je to podivná situace: nekdejši
predák socíalistické strany je dnes predmetem sympatií nejkrajnejši
pravice. Jde o lidi, jejichž politícký svet je dán dvema jmény: Masaryk a Beneš. Nic jiného neznají. Ale probudi se, jakmile je si tuace,
kdy by bylo možno napsat clánek proti Masarykovi a Benešovi. Je
pri rozeno, že tito lidé sympatisují se Stribrným, nebot je-Ii v necem
stoprocentni, je to jeho boj proti Hradu. Tato pravice má horizont,
který koncí práve pod Hradcany. Drží svými sympatiemi Stríbrného,
V. G.
který muže ríci uprimne, to, co oni mají v duši.

Jak vypadá?
Já: Od soboty, co jsem cetl v Lidových novinách o narizeni ministerstva
zemedelství
c. 1900.13.V.19j1930, kterým se zavádí
úrední pozdrav "Statku zdar!" ve vzájemném styku hospodárských
zamestnancu, ve styku se zamestnanci lesními, pri potkáni nebo rozchodu podrizeného s nadrízeným, pri pozdravu inspekcních úredníkú a pred povinným hlášenim, mám mozek v kleštich zvedavosti,
kterak vypadá muž, jenž umi neco takového vymyslit. Lidé si
vždycky chtej i predstavovat
neobycejného cloveka. Reknete, na
pri klad, básnik a už pred vámi defiluji postavy...
Nebo reknete
*) Výslovne upozornujeme, že touto poznámkou nedotýkáme se
merita pripadu, které se nám zdá velmi pochybným, nýbrž toliko
chováni p. Perglera, jež je jako obvykle špatné. - Pozn. red.
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státnik, a od Demosthena do Dra Beneše predstavite si jich nekolik
tuctu. Ale muž, který dal svetu "Statku zdal''' ...
Žena: Nenamáhej se, na to tvoje obraznost nestací. Ostatne ten
clovek pri tom všem treba ani hloupe nevypadá. Sedí v kanceláli,
obléká se jako gentleman a je nejakým vyššim radou - to se vi, že
je vyššim radou, od nižšího by to nevzali. Na takových lidech dnes
vubec nic nepoznáš, leda když otevrou ústa. A kdybys ho nakrásn~
videl, ten je k vuli tobe otvirat nebude.
Já: Dobrá, at tedy vypadá, jak mu libo. Na svete je príliš nespra·
vedlnosti:on
má nápad, já nemám nápad, ba ani predstavit si ho
nedovedu. Jsem idíot!
Žena: To jsi. Kdyby te to s tím zdarem bylo napadlo, mohl
udelat štestí. Jdeš do školy, studenti pred reálkou: Škole zdal'.
Ve vestibulu salutuje I. školník: Škole zdal'. V prvním poschodl
I I. školnik: Škole zdal'. Pan reditel vejde do sborovny: Škole zdar.Zdar! vystreli sbor. Vstoupiš do tridy: .Škole zdal'. - Zdar!! vystrelí
trida. Prijde pan vrchni rada na inspekci, hlásíš se: Škole zdar! Zdar!!! vystreli trida i s inspektorem. A to je jenom slupka jádra,
ted si ješte predstav, jak by se to všechno darilo. Priteli, za pana
ministra Hodži bylo by se tomu ríkalo malá školská refonna.
Já: To se vi, že ten chlapik neni hlupák. On je pri nejmenším
symbol. Symboly jsou dobrá vec. POdivejme se na Italy: éia, éia,
alalá, zdraveni vzpažovánim predpažmo, nebo na príklad 8. clánek
italského volebního zákona, kterým se narizuje, že "každá volební
listina musí býti doprovozena symbolickou figurou nebo kresbou."
V "Statku zdar" je duch korporativní. Melo by se to zavést na šiTiI
základne cestou narízení. Vejdete ke knihkupci: Knize zdar! Do tra·
fiky: Kurbe zdar! Do Pompes funebres: Pohrbu zdar! Do ministerstva
zemedelstvi: At žíje ten, který to vymyslil! To by prece bylo národní
bratrství, reelni, zájmové.
Doktor
na návšteve:
Nu vidite, potom že jste i~iot, vždyfvy
jste tu ideu teprve jak se patrí rozvinul. Ovšem - prioritu má muž
z ministerstva zemedelství. Zajimavý clovek; jak pak asi vypadá?
Tx.
Žena a já: Ano, jak vypadá?

i

Jak se to delá.
Na Letné pred nekolika lety byl postaven stadion. jeho dráha, aby
neco vydržela, byla udelána ze železobetonu. Ale tento stadion ne·
nadelal nikomu mnoho radostí; nebyla to jen železobetonová dráha,
která stála slušné peníze, z nichž v celku nic není. Nyni se ta železobetonová dráha trhá ekrasitem, což není vec ani bezpecná, ani levná.
- Ten, kdo bude jednou prednášeti o vybraných kapitolách národo·
hospodárkých, muže se dotknouti tohoto prípadu letenského stadíonu
na ukázku, jak možno: 1. vyhoditi statisíce na stadion a pak 2. vy.
hoditi desetitisice na jeho roztrhání ekrasitem, aniž z toho maji neco
kloudného lidé doby prítomné a budoucí. Nad Letnou je jakýsi osud
stálé smúly; snad již od dob, kdy se ventilovala otázka: prukop
cí tunel Letnou? Ten stadion na Letné byl z nejvetši cásti porizen
z verejných penez. Poplatník tu má klasický príklad, jak se nešetrne
zacházi s jeho penezi. - Naši sportovci naríkaji, že nemaji stadion.
- Stadion na Letné pohltil velké cástky, aniž by z toho neco bylo,
a také úprava Strakovské pláne stála miliony. A výsledný efekt?
V. G.
Roven nule.

Mluvte tedy sami slane a mastne.
V "Krestanské revui" cteme tuto poznámku: "F. Peroutka ve své
Prítomnosti zakoncil pozoruhodnou dískusi o pacifismu nemastne,
neslane, obojace." Ponevadž je to už nekolikátá poznámka tohoto
druhu v "Krestanské
revui", domniváme se, že máme právo míti
toho už dost. Naše I. nemastné, 2. neslané, 3. obojaké stanovisko zá·
leži, jak známo, v tom, že jsme docela rozhodnými pacifisty, že však
zároven jsme toho názoru, že bychom se meli bránit, kdyby nám
Madari chteli vzíti Slovensko. "Krestanská
revue" libuje si, pokud
této veci se týká, v pohodlnosti, která nemuže býti uznána: kriti·
suje tu, kritisuje tam, ale co si sama mysli, neriká. "Kresfanská
revue" vystup tedy ze svých oblakú a promluv slane, mastne a bez
obojakosti: meli bychom se v takovém prípade brániti nebo nemeli?

Ptftomnost.,
veUi obojakosti než narážeti na nejaké thema a opatrne o nem
DeHeJ.Než se tak stane, nemuže nám imponovati jakýsi radika .•
"Krestanské revue", o nemž ani nevime, v cem záleží, protože
to nikdo nerekne. Vaše rec tedy budiž ano ano, ne ne, nebo ramlcte.

-fp-

S cím souhlasíme.
nacionalismu,
který se nebojí.
"Když pred casem byla
a rozprava, co je nejduležitejší otázkou pro národ, prohlásil
Otalupný, že nejduležitejší pro národ jest, aby trval. Zahynouti
nejhroznejším osudem pro národ, protože nemá posmrtného
1... Já z Rádlu strach nemám. Ti nám zkazí sem tam nekoho.
strach mám z premršteného nacíonalismu, jenž je splše schopen
ti naše lidi, zvlášte mládež, na scestí. Nemohu si pomoci, ale
radikalismus vubec nemám rád, protože se jeví pravidelne jen
lovech, a temí dosud nikomu nebylo pomoženo a ani národu se
Me. Kdybych já byl stejného názoru s Minarikem ve "Fronte",
národ je živý Buh, spal bych klidne a nehnul bych ani prstem pro
, protože BLlhje vecný a neumírá. Ale ve skutecnosti chodíme
v Cechách a na Morave po hrobech národu, kteri tu byli pred
a vedle nás, a Prušácí už dokonce chodi po celém hrbitove
živých BohLl-národu, kterí zapomneli chtíti býti na živu.
prece severní Nemecko bylo obydleno nacíonalisty, kterí pro svuj
bojovali, ale nepracovali. Ale to už je dávno a z celé té doby
o pravdou jen to, že pro zachováni
národa
je treba
Ivne pracovati,
abychom
se nepriteli
vyrovnali,
jeho
potrebovali
a proto se ho nemuseli
báti, že mu budeme
oužltl. Aby národ žil, musi miti kuráž být živ a nesmi se pri
šustotu trásti strachem. A proto neni rádným národovcem,
nás stále straší v novinách a na schLlzích a prípadne v hostinské
te, že zhyneme, protože tamten plátek v nemeckém meste naO nás krobiánství, že tamhleta
okresni velicina, nebo dokonce
Ianec vyložil na schuzi na této nebo na druhé strane hranic, že
ci neustanou, dokud atd. Národ nespadne, nemaji-li všude
emcich tabulky s dvojjazycným nápisem na milníku silnice,
aeni to níc tragického, nemaji-li v každé restaurací také ceský
Inllistek. My starší pamatujeme, že proti nám mluvili mínistri
iIIInlstrpresidenti ve Vídní. Myslim, že ministrpresident rekl jednou,
nezná ceské otázky, a Tisza kdysi prohlásil, že v Uhrách neni nátního problému. Dnes tu nejsou ti ministrpresidenti
a ovšem
é neni ani ceské otázky, ani národnostního problému. Tamti
feli, tyto jsou vyrešeny aspon zhruba.
My se tenkrát
neIi- a nyní se máme bát, když recni jung a piše nejaký nacíonálni
tel nebo tajemník? To neni správná cesta, kterou se bére cást
ho národa, jež nás stále straší. Strachy na Lachy, ale ne na nás.
ruete nás zbytecne v prácí, aby náš národ byl lepší a zámožnejši,
je dosavad. Práce hospodárská a ji umožnená práce opravdu
tuml je to, ceho potrebujeme, a ne starost, je-li všech 100%
cd ke státu loyální. To už se srovná, nebudeme-li v nemeckých
tech vedle Nemcu jako chudáci. jen ten, kdo peníze má, je stará
cka, ale stále je v ní kus pravdy. Také zustane pravdou, že vice
se našim hranicárum pomohlo, kdyby se jim dala práce a objedly se jejich výrobky, než když jím pekne recníme v nemeckém
tlnel, jenž pak dá na nemecké nacíonální spolky, co vydelal na
kán nacionálním podniku. je pravda, slovem se rozehrívá srdce,
v živote je treba, aby bylo také teplo v bytu, a k tomu je potrebí
A proto pravá vlastenecká nebo nacionální práce by mela
vat! k tomu, aby každý Cech neco umel, vydelával a hospo!ty rostl. Recnit se už potom naucí sám, ale naríkat nebude.
nebude Nemce potrebovati, vysmeje se jeho rozcilování."
(SenátorFr. Kroiher v "Pošumavském kraji".)
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llcie neni program. "Rudý den" ukázal, cím naši komuJsou ne pro delnictvo, ale pro policejní
aparát
státu
byrokratisaci republiky vubec. ',Rudý den' byl vetši prehlidkou
jnI sily naší státní správy, nežli demostracních ,mas' ceskoslos kce tretí Internacionály. To nebyl pohled potešující a

povznášejicí. To byl pohled, který ukázal, že bezpecnostní verejná
služba hluboce zarostla do státního aparátu a že tvorí neobycejne
pocetnou a samo sebou í nákladnou jeho složku. Ovšem, v tomto
povážlivém zesílení policejní mocí je výsledek komunistických ,rudých dnu'. Ve všech státech vedou komunístické nebo fašistícké
extrémy ke vzrustu moci policejní. a byrokratické, tedy í u nás.
Pro naši republiku však musí platít, že policie není program. S policií
dá se vystacit ve chvílích urcíté vnitrní tísne státu, ale nedá se jí
rešit žádný vážný problém, z nehož dané demonstrace a nesnáze
vznikají. Byla by osudná chyba, kdyby nezdal' komunistíckých demonstrací mel být zneužit pro bagatelisování
nezamestnanosti
a
další byrokratícké í jiné brzdení verejných investicnich prací. Musí
býti durazne pokracováno v realisací všech pocinu vlády i samosprávy ve prospech prací nouzových a obrození hospodárské cínností
a podníkavostí.
Práve
proto,
že komunístický
,rudý
den'
zkrachoval
a že delníctvo
má takovou
duveru
v legální
demokracií
a v její pochopení
socíální
bídy, musi býtí
ješte
zesílena
energíe,
pecující
o zahnání
hladu
nezamestnaných
a o zaopatrení
práce
každému
krají
republiky
a každému
nezamestnanému
v celém státe!
Berla
sluší a patrí jenom nemocnému, avšak naše republika je zdravý
a vyspelý stát, jenž žádné berly nepotrebuje.
I když si buržoasíe
a její tísk berlu policejní mocí chváli, bude lépe, když naše pomery
hospodárské a socíální budou tak zdravé, aby z ních nevycházela
žádná erupce nespokojenosti.
Nad silnou policii klademe zdravou
demokracíí!"
("Právo lidu.")

*

O mandát
Pergleruv.
"Výrok volebního soudu ze dne 24. t. mIl
odpírající overití mandát dra Karla Perglera pro nedostatek státního
obcanství, dává znovu príležitost zamysliti se nad institucí volebního soudu a nad príncipem, na nemž je tento soud vybudován.
Všech 12 prísedících tohoto soudu volí si parlament. A tak plénum
volebního soudu, rozhodující i v prípade verifikace mandátu Perglerova, cítá prí plné presencí 12 politiku a pouze jednoho soudce referenta, vyjímaje predsedu. Bývá vytýkáno casto odbornému živlu
soudcovskému, že právním formalismem potlacuje požadavky zdravého rozumu. Naopak se tvrdívá, že sbory nesoudcovské dovedou
uvéstí literu zákona v soulad s tímto zdravým rozumem. Tu však
shledáváme, že volební soud nesoudcovsky složený sáhl naopak po
rešení nejformalictejšim, jaké jen muže býti. Neuznal, že jmenováním
vysokého díplomatického
úredníka, na nemž úcastnena byla celá
vláda, rozhodnuto bylo i o státnim obcanství. Pak ale nutno shledati,
že politické momenty byly duležitejší než zduraznovaný casto zdravý
rozum. Že se tím neprospelo princípu nesoudcovského rozhodování,
jest jisto. Stejne jisto zustává, že neprospelo se zmíneným rozhodnutím ani nutnému politickému klidu v našem státe a že opet bude
z verejne cinného jednotlivce ucíneno vice, než bylo by z neho prí
normálním prubehu veci."
("Demokratický stred.")

*

Ne normální,
nýbrž
abnormální
nezamestnanost.
"Sporadícká nezamestnanost
je záležitostí nezamestnaných.
Buržoasní
spolecnost se nezajímá, když je ve státe pet nebo deset tísíc nezamestnaných. O tom se aní nemluví, aní nepíše. Buržoasní spolecnost není znepokojena aní tehdy, je-li nezamestnaných 30 až 50 tísíc.
Protí takové ,normální nezamestnanosti'
je republika vyzbrojena
svým zákonem o podporách v nezamestnanosti, ostatek vyridi obce.
Ale my vezíme až po krk nezamestnaností
úplne mímorádné,
na jejíž zdolání nepostací zákon o podpore, nestaci aní všechna pozorná péce našich obcí. Zde tedy zasadil páku projev Bechyneho.
Uznal prácí vlády, ale dodal: Všechno nestací! je zapotrebí vice napnout síly, aby s~ nebezpecí zdolalo. Cifra 600.000 nezamestnaných
je sama o sobe mohutným agítátorem protí obecnému zlu. Sama
svou vlastní vahou a jednoduchostí ucí verejnost znáti nebezpecí.
Nutí jí, aby uznala otázku nezamestnanosti
za prvni, nejpalcivejší a nejneodkladnejši
záležitost
státní
politiky.
Proti
železné logíce této ponuré cífry selže každá ,klubovní logika' požadavklt skupin a skupínek. je pravda, kapitalistické
hospodárstvi

133

Ptftomnost,
není cepíce, kterou lze zahodít, když se obnosí. Ani kapitalisté, aní
socialisté nemohou dnešní rád proste odhodit. Muže však býti prípravován nový radou opatrení a zákroku. Strašlivá
cifra nezamestnaných
je mohutným
agítátorem
protí
hospodárským konservatívcum.
Tato cifra vykoná své poslání. Ona
pohne mnohou hlavou, aby pOlllohla premýšlet, a mnohou rukou,
aby pomohla v práci a boji proti zlu."
("Prlivo lidu.")

*
Znovuvybudovat
Evropu!
"Otázka celniho míru a znovuvybudování evropského a svetového trhu je životní podmínkou nejen našeho státu, ale celého kulturního sveta. Velikost, síla a vudcí
postavení evropských národu byly vybudovány na vzájemné duvere, vyjádrené dlouholetýmí
obchodními smlouvamí, které daly
vzniknout nejvyspelejšímu pn'tmyslu a zemedelství v tomto státe,
kde byly pro ne príznívé podmínky. Tato duvera umožnila nejžívejší trvalou výmenu všech statku a hodnot. Pres nebývalý a rychlý
rozmach strojového prumyslu pred válkou neznala Evropa sociálních otresu z nezamestnaností delnictva a živnostníctva. Pravidelnou
a íniciativní výmenu zboží podporoval svobodný pracovní trh, který
dával pracujícímu cloveku možnost naléztí práci v tom státe, kde jí
bylo nejvíce treba a kde byl proto nejlépe placen. Dnešní stav je
pokracovánífl} svetové války, jiné a jinýmí zbranemi. Státníci, kterí
znají svou odpovednost za existenci svého státu, se namáhají obnovít
a zdokonalit drivejši soulad a porádek v hospodárských stycích národu. Potíže rozervaných hospodárských
pomeru, s nimiž zápasí
staré a mocné státy, doléhají tím tížíveji na náš stát. Nemáme more
ani vybudované vodní cesty, abychom mohli temito prí rozenými
podmínkami získávat vzdálený trh. Tim více proto potrebujeme
dbát o trhy, které mužeme dosáhnout železnící. Tato okolnost
zejména nás nutí, abychom zdvojnásobili úsili pri usporádání svých
obchodních spojení predevším s nejbližšímí sousedy. Nevybudované obchodní
smlouvy
s jugoslavií,
Nemeckem, Polskem,
Rakouskem, beze smluvní stav s Madarskem nicí naše trhy jak
zahranicní,
tak domácí. Tento stav vnáší do všeho hospodárství
trvalou nejistotu a zavinuje dnešní prumyslovou nezamestnanost
a špatnou prosperítu zemedelstvi."
(Z dopisu Tomáše Bati referentovi zahranicnlho výboru N. S.,
dru Slránskému.)

•

°

nebezpecí
ruského
vývozu.
"ješte pred krátkou dobou
pohlížela hospodárská verejnost s velkou skepsí na provedení ruské
petiletky, nepokládala tuto vec nijak za vážnou a nepocítala s ní pri
svých disposicích. Nyní nastal integrální obrat. Po ruském exportu,
který nebezpecne se projevil na trzích ruzného zboží, pricházejí
zprávy z ruzných stran, v poslední dobe zvlášte od francouzského
delegáta Parmentiera, že petiletka se darí více než stoprocentne, že
Rusko se horecným tempem industrialisuje,
a že bude v nekolika
letech moci vyvážeti v rozsáhlé míre ruzné své produkty. A tu príchází ona cenová složka ruského vývozu, t. zv. ruský dumping,
jehož podstata tkví ve zvláštních pomerech celého nynejšího ruského
když lze míti za to, že tak jako pred krátkou dobou
hospodárství.
ješte se význam petiletky úplne podcenoval, že zase dnes jsou obavy
znacne preháneny, pokud jde o nebezpecí ruského vývozu, je prece
treba dívatí se na celou vec velmi vážne, nebot stává se necím, s cím
bude museti evropské a svetové hospodárství pocítati. Naskýtá se
úkol, aby nejprve bylo nejakým zpusobem verifikováno, jaký je
stav petiletky a celé hospodárské rekonstrukce Ruska, aby se pak
hledaly cesty - a cesty lze vždycky nalézti - jak s tímto problémem se vyrovnatí, at již by to byl smírný modus obecné obchodní
smlouvy, nebo nutná kolektivní obrana všech státu - a tato obrana
nesporne je možna - které by byly ohroženy vývozem budovaným
na zcela jiných podkladech, než na kterých stojí ostatní hospodárství
evropské a svetové. jest opetne opakovati, že je tu jedine forum
Spolecnosti národu, které by se melo tohoto úkolu, ale velmí rychle,
podejmouti."
("Hospodárská politika.")

Nezamestnanost
nicí spolecnost.
" ... Nesmí býti za
váno, že beznadejná nálada. která zachvacuje pracovité lídi,
žené nezamestnaností,
má za následek stupnování neurotickýclt
depresivních
duševních stavu" - tak zní odpoved na ank
zaslaná jedním z nejvýznacnejších
specíalistu
ríšskonemec
v oboru psychiatriky, prof. drem Gaupem. Odpovedi, které dalo
tuto anketu, usporádanou ríšským poslancem dr. J. Moserem, jín
30 lékaru, vyznely ješte ostreji. "Tyto nesnáze pripomínají nejží
na nejhorší nouzi válecných let. Necístotnost a zavšívenost, jež dá
již zmizely, zacínají se opet casteji objevovati. .. Detí nejsou k
pány, ponevadž není uhlí na topeni. .. Atrofii a anglíckou nem
které již od ctyr roku takrka zmízely s povrchu zemského, lze let
zimy opet videti...
Starší deti s bolestmi hlavy, chudokrevnos
náklonnosti k mdlobám a závrati vyskytují se opet v poslední d
tak, jako to bylo možno pozorovati v dobe válecných let. A n
treba velkého duvtipu k výkladu techto zjevu - dusledky hladu"
odpovídá heidelbergský profesor Maro. A shrnuje výsledky sv
pozorování, chová reditel Výzkumného ústavu pro hygienu v Dahl
u Berlína, prof. dr. Friedberger,
"obavu, že pres všechny vymo
nos ti hygieny dopouštíme, aby se opet pripravovala puda pro
puknutí rady epidemii, jakých nebylo již po staletí." Necelé 2 ro
nezamestnanosti
tedy postacily, že Nemecko, které mohlo býti
jisté míry hrdé na své zdravotní pomery, stává se chtej necht
rámcem tak chmurných obrazu. Pocet sebevražd, vražedných úto
a krádeží vzrustá takovou merou, jaké denni kronika a statistika
dávno nezaznamenaly! A to nejsme ješte u konce této obrovské
zamestnaností."
("Národnlosvobozenl.")

i

•

Dejte pokoj!
"Neni témer dne, abychom necetli, že se b
filmovati ten neb onen náš významný román. Cini se pokusy, aby
mohla filmovati Prodaná nevesta, již se pocnou filmovati za
vlastenci a Psohlavci a bude dokonce filmován život M. R. Stefáni
i K. Havlicka Borovského. Zatím se ozvaly jen ostré protesty p
zvukovému zfilmování Prodané nevesty, protože nikdo tu nedá
záruky, že by ji nemusel potkati osud Fídlovacky nebo Sv. Váda
jak to však s ní dopadne, zda bude uchránena od útoku film
industríe? Práve tak je možno posuzovati akce, které smerují k
mování nekterých našich románu. již casto byl podán u nás vel
markantní dukaz toho, že naše filmová výroba ješte nestaci na t
aby se mohla bez nebezpecí blamáže do neceho podobného poušte
A jedíne proto, že jsme byli až priliš smutne pouceni o tomto nezvrat
ném faktu, se musíme primlouvati o to, aby vcasné a nekomproml
protesty další vynutily sí prekažení všech plánu, jež mají vésti k fiI
filmování životních osud
mování predních našich literárních del.
Štefánikových nebo Havlíckových by se vlastne vubec nemelo j
nat, protože nic nebude nemravnejší, než životy dvou národní
hrdinu vpravovat do filmu, které místo aby byly epopejemi, zvrhno
se v trapné frašky. Pozoruhodné je však, že nekdo muže býti tak
naívní a pokoušet se v tomto smeru pri naších pomerech o úspe
a že ješte se najdou lidé, kterí tomu delají náladu."
("Venkov.")

°
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J. Teichman:

Osudy nemeckého negativisty.

III.

Ostatne,
že Národní
nemíní obvody
upustit Cech
vod jedn
vyslovené
zásady, výbor
že znemcelé
pat
k cs}. státu, o tom se Lodgman
presvedcil již v prv
polovici mesíce listopadu, Jdy se pocal nástup ceské
vojska do severních kraju Cech. Proti tomuto kroku by
Dodgmanova
zemská vláda zcela bezmocna. Sám Lod
man, který s pocátku nechtel uverit, že by Praha pro
Nemcum sáhla i k tomuto krajnímu opatrení, byl podeše

Prítomnost,
Národní výbor posílal do znemcelých kraj u vojsko složené
vesmes z dobrovolníku, kdežto zemská vláda marne vy-

vidí, že všechny jeho nadeje v S.a~10stat~ost peutschbohmen jsou ztraceny.
~a. s~huzI v LibercI.?:
prosince varoval Cechy pred nasIlnym postupem a uJlstoval,

zývala obcany Deutschbohmen,
aby se zbraní v :uce. se
bránili proti ceskému vpádu. jeho výzvy, krome nekohka
"že Nemci ani hladem ani almužnou neupusti od svého práva a
ceské
knute se nikdy nepodrobí. .. "
výjimek, nikdo neposlechl, t~kže Lod~man ~e nakonec
rOzhoduje k postupu,
ktery, posuzujeme-li
celkovou
Dále prohlásil: "Jste-li vy (Cechové) uprimni odpurci militaituaci v které se octl, nemožno jinak nazvat než trarismu a panstvi moci, pak mluvte k nám jako volni k volným
a nikoli jako páni k celedínum. Na této základne nás naleznete
gický. ' Nebot Lodgman ve zmatku, .v nemž znem~elé
kraje Cech žily, odhodlá se vyžádat SI na pomoc vOJenochotny, ale nikoli, mluvíte-li k nám jako velmožní páni, kterí
ské sbory ze sousedního Saska. Spolecne se svým náse dnes domnívaji, že mohou svet rozdelovat, ale neuvažují, že
mestkem Seligerem odjeli do Dráždan a vyjednávali
se
je také zítrek ... "
.
askou vládou. Ale jednání nemelo výsledku.
Saská
Lodgmanova
zemská vláda opustila Liberec 11. provláda, v jejímž cele stál tehdy komunista
Ruhl, odsince.
její
poslední
akt na pude Cech byla sc~uze, n~
mítala jakoukoli vojenskou pomoc. Akce Nemcu v Cekteré bylo usneseno odeslati telegramy*)
preSidentovI
chách, již pro svuj buržoasne-nacionální
ráz, nemela
Wilsonovi a válecné rade spojencu ve Versaillu, v nichž
pro sasko u vládu mnoho puvabu.
Konecne Ruhl ani
se žádalo o zakrocení proti postupu csl. vojska. Obsazení
nemohl sasko u vládu engažovat
v konfliktu,
který
Deutschbohmen
csl. vojskem
by prý zpusobilo
zbySVoupovahou mohl ohrozit i dost nejistou posici komutecné
krveproli!í
a
nedozí:né
násle?ky,
~:oto.~e
p~otivy
nistické strany v Sasku, nehledíc ke skutecnosti,
že
mezi obema narody zeme se znacne pnostnly
ces~ovojsko, které mel k disposici, bylo by se proti takovému
slovenskou
snahou
privteliti
Deutschbohmen
k Csl.
opatrení jiste vzeprelo. Dr. Lodgman ostatne sám narepublice. Vedle toho bylo vydáno prohlášení
k nemechlédl beznadejnost situace, protože, jak pozd'eji napsal
kému lidu, kterým
se oduvodnuje
presídlení
zemské
- "i v Nemecku pusobilo vypuknutí
revoluce
protivlády.
Lodgman
oznamuje,
aby ne.mecký lid .vyt:val
vojensky Nikdo nebyl ochoten znova se chopiti zbraní
v boji proti ceské nadvláde, protože Jeho zemska ylad~,
a tak jsme se s neporízenou vraceli zase domu .. "
necht bude v kterémkoli
meste, bude znamenati
poli.Pro zemskou vládu Deutschbohmen
nastávaly
ted
tické zastoupemí
provincie
Deutschbohmen.
Nakonec
dni nejtežši. Vždyt vedle nebezpecí vpádu ceského vojse lící všechny zásluhy zemské vlády o zásobování
a
ska hrozilo DeutschbOhmen
nebezpecí
ješte
daleko
organisaci,
kterážto
práce
byla prý pro neprátelské
horší: vnitrní rozvrat. V nazírání obyvatelstva
na neúsilí Cechu prerušena.
která opatrení zemské vlády se totiž nejprve ukázala
S postupem
ubývající
moci jako by zároven ~b.ýva~o
nejednotnost a nyní došlo i k prudkým
sporum,
jimž
Lodgmanovy
politické
rozvahy.
Najednou
ztracI klid
celit se zemská vláda ani neodvažovala.
Obyvatelstvo,
a rozvahu odpovedného
politika. Rovnež jeho nedávný
na rozdíl od poslancu, méne z politických
jako spíše
optimismus,
který v!astne
d~žel ~leny zeI?s~é vlády
z vyživovacích
duvodu se dožadovalo
okamžité nápohromade,
ted vymizel ze vs ech jeho proJevu. Tento
pravy a zjednání klidu, necht prý to bylo treba od
zjev nelze omluvit ani rozcilen~m, v. n.e.mž poslední ?~n
úradu ceskoslovenských.
To ve smyslu pozdejší úvahy
pred útekem z Liberce dnem ~ nocI zIl. Nebot ~olItlk
Lodgmanovy, byla zrada na myšlence Deutschbohmen.
jeho vzdelání
a zkušeností,
mkdy by se nesmel doJen "hluboká duševní ospalost, jež se nemeckého
ná·
pustit takových
omylu, které národní požadavky •. ce~roda zmocnila", znemožnila prý všechny obranné úmysly
kých Nemcu namnoze
stavely do svetla málo pnzmzemské vlády. Nebýti této smutné
sk~tecnosti,
je~
vého. Již jeho vyjednávání
se saskou vládou a potom
prý vlastne rozhodla o osudu Deutschbohmen,
mohli
telegramy
Wilsonovi
a válecné rade S~ojencu*),
aby
prý Nemci všeho dosíci, protože "Cechové nemeli vetš~
proti csl. vojsku zakrocila
pomocí
VOjska francouzarmády než Nemci". Duvody, proc Nemci neposlechli
ského, anglického,
amerického
nebo italského,
ne~ved:
jeho plamenných výzev, aby bojovali proti csl. vojsku,
cily
o
jeho
schopnos.ti
vecnve
u:ražova!
o
vsta~u
souc.asne
nalézá Lodgman také v prícine, že "rozvrat rakouského
situace.
Nemohl
prece prehlednoutl,
ze csl. VOJsko,
cisarství neznamenal pro široké kruhy nemeckého
lidu
resp. csl. vláda byla uznána ješte pred uzavrením
prítádné omezení svobody; nýbrž jen ukoncení strašlivé
merí od dohodových
mocností
jako spojenec,
a že
války, hladu a bídy". Ale ani nemecký prumysl, který
tedy podle clánku 4. parížské
smlouvy
o prímerí ze
až dosud byl nejvetší oporou germanisacního
systému
1918,
je
csl.
státu.
dáno
~a vuli~ aby
dne
4.
prosince
v znemcelých cástech Cech, nejevil mnoho nadšení nad
svým vojskem obsadil vš~chny kraje, ldere obs~dlt poodlucovacl snahou zemské vlády. již z duvodu hospovažuje za nutné. Tyto jeho omyly lze snad Jen vydársko-egoistických
nebylo mu prohlášení
samostatné
. svetlit
jeho vírou
o nemožnosti
zabrání
Deutschbohmen
csl.
státem.
Proto
ani
po
svém
úteku
z
Liberce
provincie
lijak
bránil.Deutschbohmen výhodným a také se mu všedo
Žitavy
a
pozdeji
~o
Dráždan,
neo~ha.~uje
ve
s~~m
Lodgman nyní musil bolovat ve vlastním tábore na
predsevzetí
vládnouti
obsazené
proVincII.
Svou CIndve fronty, a to, prirozene, bylo i nad jeho síly. Nanost ted, když nebyl ohrožován nebezpecí~
vpádu csl.
konec, c1te se postupem pražské vlády cím dál tím ví~
vojska, ješte zvyšuje.
Pro blížící se zahájení
mírové
ohrožován, hledá zastání a pomoc ve Vídni. Ve schu~1
konference
v Paríži, sbírá množství
statistického
manem.-rakouské státní rady dne 25. listop. 1918 protestuJe
teriálu,
který mel mocnosti
presvedcit
o nespravedliroti "záškodnému" postupu "ceských band" v nemecvosti, kdyby pulctvrta
milionu Nemcu bylo odsouzeno
ém území a žádal, aby nem. Rakousko,
jako svrchožíti ve státe, kde Cechum "pripadlo
postavení vládnouaný držitel provincie Deutschbohmen,
se bránilo proti
cích".
Ponevadž
napjatá
situace
v
Sasku
se schylovala
feskému násilí". Zatím obsazování znemcelého
území
k obcanské
válce, dr. Logdman
se rozhoduje
zmenit
• vojskem krok za krokem postupoval.9. Dne 27. li~tosídlo zemské vlády. V druhé polovici mesíce prosince
du byl obsazen Most, 6. prosince Zatec a T~pliceodjíždí z Dráždan do Vídne, kde byl zemské vláde pro
ov, takže obsazení sídla zemské vlády,
Liberce,
*) Telegramy nebyly pro odpor poštovního úradu odeslány.
10 možno ocekávat v nejbližších dnech. Lodgman již
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Prítomnost ...
Deutschbohmen
vykázán
útulek v budove-vídenského
parlamentu.
O tomto presídlení posílá Lodgman dohodovým
spojencum další zprávu,
v které m. j. poznamenává,
že
preložení sídla vlády pro Deutschbohmen
neznamená
zreknutí
se nároku
na samostatnost
tohoto
území.
Obsazení
Deutschbohmen
csl. vojskem
je prý treba
rozumet v tom smyslu, že mezi Nemci a Cechy nastal
válecný stav, který zemská vláda pro Deutschbohmen
není s to odvrátit.
IV.
Po všech nezdarech,
které
Lodgmanovo
úsilí pro
osamostatnení
Deutschbohmen
stihly, zbývala mu jen
nadeje
na rozhodnutí
mírové
konference
v Paríži.
Tady, jak bezpecne
predpokládal,
nebudou
Cechové
moci tak bezohledne uplatnovat
své právo na nemecké
kraje, které s hlediska válecných
a zejména Wilsonových zásad o právu sebeurcení národu musilo by se velmocím jevit jako svrchované
bezpráví
na tak pocetné menšine. Tato jeho nadeje byla potom jen zesílena vedomím, že zejména Americané se nechtejí predcasne vázat uznáním
historických
hranic
csl. státu
s ohledem na Poláky,
kterí se jich také dovolávali.
Mimo to Lodgman také ponekud
spekuloval
na úcinek
noty
nem. rakouského
ministra
zahranicních
vecí
dra O. Bauera ze dne 13. prosince 1918 spojeneckým
vládám, v které se protestovalo
proti úmyslu privtelení
sudetských
zemí k Ceskoslovensku.
Konecne, aby predešel všem protiopatrením
se strany
Cechu, odjíždí
Lodgman do Švýcar, kde se snaží navázat styky s rozhodujícími politiky.
Ponevadž
vedel, jak se mocnosti
obávají nepokoju,
které zejména
ve strední
Evrope
mely povahu revolucní,
neprestává
tvrdit, že privtelením pul ctvrta milionu Nemcu k RCS svetový mír
bude vždy ohrožen. Ale podle všech známek jeho poslání nemelo úspechu. Snad proto, že mezi jeho akcí
v zahranici a akcemi doma byl velký nesoulad, jenž
byl nejlépe' patrný
v názorech
nemecké
verejnosti
na pokracování
odboje. Chování nemeckého
obyvatelst va v Cechách totiž nikterak
nesvedcilo
v prospech
Lodgmanovy
zahranicní
akce, Lodgman
k svému nejvetšímu úžasu zjistil, že jeho odpoved na první poselství presidenta
Masaryka,
pronesená
na první schuzi
snemu Deutschbohmen
dne 28. prosince,
se minula
úcinkem,
a že smírlivý
názor, vyjádrený
pražskou
"Bohemií"
23. prosince, byl narT!noze prijat jako nejrozumnejší cesta pro Nemce v RCS. To ovšem necekal.
V odpovedi pres. Masarykovi
obzvlášte
zduraznil,
že:
"politika Deutschbohmen muže býti vedena jen jednim smerem: odmitnutim každého cizineckého panství a odmítnutím
každého podrobení ciZÍ moci, necht jíž vystupuje v jakékoli
forme."

ježto nebezpecí oportunismu
!1ebylo ani po jeho prohlášení zažehnáno,
posílá do Cech další výzvy, aby
Nemci vytrvali, ponevadž parížská konference o osudu
nemeckých
území nerozhodla.
Prohlašuje,
že "prevzal
úkol, aby Nemcum v Cechách sebeurcovací
právo na
mírové konferenci bylo zajišteno",
ale hned po techto
hrdých slovech se priznává,
že tento jeho úkol bude
podminen vytrvalostí
Nemcu v odporu a v odmítnutí
jakéhokoli vyjednávání.
Varuje:
"Krajané! Svuj osud máte ve svých rukou a sebeurcení vás
nemine, budete-li chtítí. Jen když pretrváte nynejší dobu težké
zkoušky, budete svobodní. Proto vytrvejte!"

Ale ani v samém Rakousku,
kde se Lodgman
naditi nejvetšího
pochopení,
nebylo lépe. Sama
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mohl
vláda

rakouská
najednou
velmi ochladla
v hájení národních požadavku
zemí, které ješte pred nekolika mesíci
slavnostne
prohlásila za své državy a vydávala pro ne
zákony a narízení.
Proto ješte než delegace rakouská
nastoupila
cestu do Francie, žádal Lodgman
ozvláštni
zastoupení
Pošumaví a jižní Moravy v rakouské mírové
delegaci. Spolecne se zemským hejtmanem
za Sudetenland, dr. Freisslerem,
a krajským
hejtmanem
za jižní
Moravu Teufelem, se oprel proti úmyslu nem. rakouské
vlády, aby za tyto obsazené kraje nebyli vysláni experti do St. Germain.
Prohlásil,
že odmítá poverení,
jehož se mu dostalo, aby zastupoval
i tyto kraje. Dokazoval, že jejich zájmy jsou namnoze
odchylné od
zájmu Deutschbohmen
a znovu naléhal na prijetí návrhu Teufelova.
Vláda rakouská
byla tím nucena do
postupu, který jí už nemohl býti vítaným.
Nebot když
7. kvetna 1919 byly Nemcum oznámeny
mírové podmínky, bylo v nich i ustanovení
o hranicích Nemecka,
kde se pravilo:
"Hranice mezi Nemeckem a státem ceskoslovenským bude
urcena starou hranicí mezi Rakousko-Uherskem
a ríší nemeckou
tak, jak byla dne 3. srpna 1914."

Tímto ustanovením
prestalo vlastne Deutschbohmen
Sudetenland
právne existovati.
Zástupci
nem. Rakouska,
nechtejíce
své tak dost
težké postavení
v St. Germain ješte více ohroziti, nakonec se shodli, že v zájmu zemí sudetských
podají jen
jednu notu, v které )ylo žádáno, aby ve prospech nemecké menšiny
v Ceskoslovensku
byl zrízen systém
kantonální,
který by jejich práva nejlépe zarucoval.
Výsledek této žádosti byl však Nemcum jen potud príznivý, že do konecného textu mírové smlouvy bylo vsunuto ustanovení
clánku 54 o ochrane
národních,
jazykových
a náboženských
menšin vzájmu
Ceskoslovensku.
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Hiibnerová jako mravní pi9íklad.
Leckdo
se vyucí Touhercem.
Hilbnerovou.
dlužno

Nikdo
se nevyucí
Marií
se narodit.
Clovek muže
schopností,
ne však tyto

jiným odkázat
ovoce svých
schopnosti
samy.
jejich príklad nicméne je nábadný
a poucný. Krom
toho nenápodobitelného,
co strucne
zveme geniem,
na Hilbnerové
zbývá mnoho, cím se posílí všímavý
herec, když si ji dobre okoukne.

1.
je dvojí okouknutí:
vzít si technický recept a vzít
si mravní príklad.
S technickým
receptem
herec pohorí. Všechny fortele jsou k nicemu.
S mravním
príkladem
herec na sebe vezme težký
kríž. Protrpí se horkým zoufáním pochyb o sobe samém.
Ve všem, co si okoukne, bude mu prekážet nevypocÍtatelné "x" jejího genia. její technický
recept se mu
neosvedcí, zavede ho do trní a hloží. Z jeho ssutin si
vyhrabe nekolik hereckých prostopravd,
jež každý zná,
i on sám. Když si je takhle krute prožil, vzejde mu
z nich náhle ci nenáhle tajemství
a klíc všech fortelu.
Na dne všech fortelu dríme mravní príklad.

Pt(tomnOSL
2.

elze prakticky oddelit tvurce od tvorby, schopnost
jejich method. Leonardo da Vinci si na ulici císly
Isoval tváre mimojdoucích.
Doma z císel vyvodil
ké podoby. Nikdo z jeho žáku to nedovedl po nem.
elze prakticky oddelit Hubnerovou
od jejích postav.
me je až hotové a splynulé nerozlucne.
V tom je
ve tvurcí milost geniova. Presneji, má dar se jí docovat. Ani jemu nespadla s nebes, ale komu Pán Buh,
mu všichni svatí: patrí k definici genia (viz Hock a
b), že se mu s nadáním sejde i potrebný
mravní katál pIJe; s obrazností kázen, s vášní autokritika,
s odahou vecnost.
3.

Pravda: genius nemusí se do nich nutit. jeho úsilí
u totiž pusobí rozkoš. V zacarovaném
kruhu milosti
u rozkoší sílí jeho nadání, nadáním výkon, výkonem
e chut k práci. Proto Mozart skládal tak snadno.
V obcanském živote se ríká proste cvik nebo traiIng.

Nadání není konstanta. Roste, je-Ii živeno a pesteno.
le je jeden z jeho vitaminu. je to ctnost zcela obcanká. Autokritice se v obcanském živote ríká skromnost.
do pak má smysl pro pravdu, je vecný. Potreba pravdy:
avní základ clovekuv.
Prostopravda: kdo posiluje svoje mravní pudy, po'Iuje svoje nadání. Není prlliš co verit v defektní geniaitu rozháraných nadlidí. jsou ovšem výjimky:
z prery života a z premíry utrpení. Ale nedelej si každý
ned nárok, svou vzácnou výjimkou
pravidlo
potvr-

vat.

4.

Nelze prakticky Hubnerovou
oddelit od jejích poav, jimiž nás elektrisuje, jen vkrocí na jevište. S jelm pouhým zjevem je spojeno naše ocekávání.
'Je ten zjev tak pomníkove mocný, tak sošne dramaIcký? Za Vojana hned hrálo jeho polobožské celo, jeho
esklé lví oci, jeho bohatýrská
ramena.
Hubnerová
je
alá, oblá žena, neprlliš vzprímená,
s težkou hlavou
a na krehkých nožkách. Ale nikdo svým telem na jelAti nevládne úcinneji. Držení, krok a posunek jsou
pro
ne absolutne
prizpusobeny.
bezdecne,
nekontrolovane.
ChodíBrvou
tam nehne
a sedásoukrome,
ne ona,
ale Fanka, panl Frola, teta Máli. Bezpocet žen, po léta
4silne pozorovaných, se skládal na Fancinu paži, natafenou jako semafor, na cupitání paní Froly, na batoIivou tetu Máli. A nejen obecne: semafor, cupitat,
baolenl. Nýbrž presne takhle a ted ten semafor, v tomhle
empu a držení cupitat, ne približne, ale tímhle oblým
rytmem se batolit. Nic od oka, všecko navlas.
5.

Musilo se to úsilne zkoušet, odhadovat,
kontroloat na vlastním tele. Musilo se to vžít do kolen a kotDfku, schopných už každé žádoucí obmeny. Mezi poybem postavy a po.hybem herecciným
nebyla strpena
ezera sebemenší. Casto vídáme
na jevišti hereckou
ei režijní) intenci, a vedle ní herce, dvojí obrys místo
noho, dva snímky na jedné desce. Príklad:
herec
ípne charakterisuje
cloveka, stiženého
lehkým
tim. Ale tik se v herci neujal, tu ho zapomene, tu prená, tu ho udelá v poslední chvlli, nucene, nastavene,
ústrojne. Kritika: "Pan X. Y. byl stižen hotovým
cem sv. Víta."
Hiibnerová nevehrává z postavy do sebe, s cím neIynula. Herecký výkon slucuje bezpocet prvku. Hubrová každý buduje od základu.
Dá si práci, overit

prvotvar:
1. odpovídá
to postave?
2. Dovedu to takhle udelat? Nemá pokoje, dokud jí postava i telesne nepadne jak ulitá, dokud její páter a páter Marie Hubnerové nejsou jedno a totéž.
Prostopravda:
herec a role musí se presne krýt. Nechodit vedle sebe na procházku.
6.

Proto Hubnerová
nerekne
slovo, dokud nejen dechem a mluvne, ale i mimicky není k nemu pripravena.
jako dirigentova
taktovka
pred orchestrem,
její mi.mický projev jde o nepostižný
zlomek casový pred
slovem. Nejen ona, i divák už je na ne pripraven,
cte
je predem s jejích rtu, takrka je už ví, cesta k nemu je
presne upravena
v nejkratší
dobe, bez dlouhých. príprav težkopádného
rozbehu.
Sportovne
receno: Hubnerová má výborný,
hladký start na slovo. Nevyrábí
je teprve na míste.
Ví je totiž i bez nápovedy.
Prostopravda:
umet vždycky roli.
7.

Umí slovo ríci tak, aby: a) mu bylo rozumet i na
poslední galerii; b) aby znamenalo práve to, co znamená.
Nejsouc nikdy prekvapena
tím, co ríká, nejen neudelala oblicej k "nenadále",
když rekne "nenáhle",
nýbrž
i na to, co ríká, myslí. Nepronáší
roztržite
zvukový
obrazec, ale živé, obsažné slovo, podle Cocquelina:
il
ne faut pas parler, il fa ut dire.
Prostopravda:
mysli na to, co hraješ. Když pravíš,
"les šumí",
predstavuj
si šumící les a ne rande po divadle. Pak urcite divák ten les uslyší šumet.
Uslyší
ho tím lépe, cím lépe uslyší tebe.
Prostopravda
prostopravd:
umet mluvit.
Hubnerová
dokonale
vyslovuje.
Vojan zmistroval
svuj hlas i dikci. Hubnerová
je pred ním hlasove ve
výhode,
technicky
jemu rovna. Vyloupla
si pozorne
každou hlásku do ryzí zvucné nahoty. Uchovala hladké
jasné "e", aniž je po pražsku zúžila, po sousedsku rozplácla. Oblé plné "o" bez nasprostlé melciny pražského
"cóó?", tuhé, cisté "a", neroztresené
na okrajích banalitou. Krupej starobylého
lidového prízvuku
osvežuje
klasickou její výslovnost,
kde nesplývají
souhlásky ani
neprskají
sykavky.
8.

Mluví slovo nahé, vykoupané
ze všech neclánkovaných zvuku, drsných prídechu,
jekotu, sípnutí. Duraz jí z "L1zinky"
neudelá "Hlízinku",
aniž její "fuj!"
se rozhorcí v "cuj!"
I v dramatickém
výbuchu,
když
jsou nejtvrdší
a nejhranatejší
(a kde jiným se trhají
i lámou), odletují z jejích úst slova krystalisovaná,
pruzracná a zárící smyslem.
Smyslem: pravím ti, mladý herce, dve petiny svého
tvurcího
objevitelství
vdecí Hubnerová
tomu, že vyslovuje slovo takové, jaké je, bez príkras, kudrlinek,
nešvaru a škraloupu.
Slovo, do kterého je videt, vydá
svuj obsah celý a nezkreslený.
Odvdecí se ti pruhledností, vyslovíš-li je dobre. Nejen slovo: veta, role.
Prostopravda:
nejprve
dbej, aby každé slovo tvé
role presne se doneslo k divákovi.
Potom teprve, co
z ní pro sebe vy težíš. Mysli napred na autora, pak
teprve na sebe. Autor se s tvou rolí nepsal jen pro tebe.
Prived k úplné platnosti
predevším
jeho. Touto nezištnou cestou, uvidíš, k úplné platnosti privedeš sebe.
Nemysli blahosklonne
na to, "co by se z té role všechno
dalo udelat."
Udelej z ní nejprve to, cím sama jest.
je pro tebe závazná. jakmile
ti bude ne predmetem,
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Pr(tomnost,
ale záminkou,
jsi na ceste, stát se z umelce hvezdou.
Záleží na tvé ryzosti, co ti bude milejší.
Mravní príklad: nejvetší ceská herecka není hvezdou.
9.

Presne umet roli. Mít její presný otisk ve tvárném
vosku své mimiky.
Mít ji presne "omluvenou",
jak
herci ríkají: to jest, plynulou na jazyku. Ted teprv herec
muže pocít básnit. (V praxi príliš casto to delá práve
naopak.) Hilbnerová,
dokud nemá roli omluvenou,
zakazuje si básnit: odhání nápady, zacpává si pred nimi
uši, zavírá pred nimi oci. Aby se jich neodbytných
zbavila, zapisuje si je a víc na ne nemyslí. Nebot ješte
nebeží o to, co v roli bude. Nýbrž o to, co v ní není.
Každá role muže být mnohoznacná.
Hilbnerová,
zkoumajíc ji po jejím smysle, ji vyrýžuje
do cistoty.
Vyloucí všechny svody vedlejších
možností,
nesprávných pojetí, nepravých prízvuku,
odbaví herecký protimluv mezi dvema místy role, zdánlive si odporujícími,
mezi durazem, jejž je v pokušení dát jistému výjevu a výjevem jiným, který mu bere oprávnení.
Ocistí si prubeh postavy do souvislého obrazu, v náležitém pomeru k celé hre. Na pozorný poklep lékarské
presnosti nesmí výjev ani veta zaznít dute.
Dve prostopravdy:
nemužeš na postavu nabásnovat,
dokud ji nemáš vymezenu.
Nesmíš z ní vyvozovat
nic,
dokud jsi nevyloucil všechno ostatní. Nesmíš ji usmernit, než až ti overila smer, nesmíš ji tvorit, dokud jí do
dna nerozumíš.
Z predcasných
predstav
je polovina
všech kazu, falešných
prízvuku,
chybných
charakteristik, zkreslených
pojetí.
Máš sebe pripodobnit
roli.
Básníš-li prekotne,
pripodobnuješ
roli sobe. To už pak
režie težko preladí.
A ta druhá prostopravda
- skoro se jí stydím,
ale
opravdu vždycky znáš celou hru a ne jen svoje scény?
Ruku na srdce.

10.
Ted teprve tedy Hilbnerová
pocne básnit. je prý ji
slyšet ve kteroukoli
hodinu, jak si jedno a totéž místo
ríká desetkrát po sobe, pokaždé jinak, než se na tom a
tom zpusobu ustálí. je prý ji slyšet, jak uvažujíc, tušíc, uhádajíc volí mezi dvema, tremi prízvuky, v nichž
by nedivadelník
nepostrehl
rozdílu. Ale tím jsme na
prahu toho nezbadatelného
"x", jež strucne zveme
jejím geniem. Zde zacínají
nepostižné
deje intuice,
tvurcí obraznosti,
moci a vidu, jimž se nelze naucit.
Všemu predchozímu,
o cem dotud byla rec, se naucit
lze. To je vec úsilí, vule, mravní síly, a nejsou to fortele
ani technické recepty. jsou to samozrejmosti,
jež každý
ví, bez nichž není rádného výkonu nejen v herectví,
ale v žádném oboru lidské tvorby.
jsou to obycejné
obcanské a lidské ctnosti.
Hiibnerová
je praktikuje.
Tot vše. ješte na pomezí
své nevyzpytné
tvurcí
oblasti,
kde se pretelesnuje
v básnické dílo, herci staví na oci jeden mravní príklad,
hodný následování.
Ríkalo se a ríkává strucne, že Hilbnerová je realistka.
Kdo to tvrdí, ten nepochopil
ani realismus,
ani Hiibnerovou, kterou jsme stejne dokonalou videli v ruských
hrách jako v klasické tragedii,
v Shakespearovi
jako
v Pirandellovi,
v salonní konversacce
jako v O'Neillovi.
Udala tón v Caillavetove
"Rozkošné
príhode" a udala
ho v expresionistické
inscenaci
"Ze života hmyzu".
Podle její Chrobacky
Hilar zladil celé dejství Koristníku. Není "ismu", jenž by si mohl delat na ni právo,
a není "ismu", jenž by jí mohl odzvonit. je na svete jen
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jediný sloh, totiž priléhavý
sloh, a jediná vecná revoluce v umení je mistrovské
dílo.
Ale pakli kdo u Hiibnerové
strucne realismem ozna·
cuje její vecnost, ovšem že se nemýlí. Na prahu její intuice bdí drak pravdy.
Hilbnerová
je skrz naskrz umelecky konkretní.
Nebásní ze vzduchu,
ale vždy z cloveka, poznaného
a pochopeného.
Netká herecké fráze,
necaruje
virtuosní
ornamenty
(jakými se tak snadno
predstírá
sloh). Byt s paní Prolou povzneseno do sfér
andelských,
byt s paní Warrenovou
zakleto do pekel,
cokoli Hiibnerová
zformuje,
verojatne
je zformováno
k lidské podobe, vy teženo z masa a krve. To není realismus, to je svedomí.
I
11.
Hilbnerová
si svoje postavy bere na svoje svedomí.
Prijímá za ne ~odpovednost.
Kdyby jim cokoli ostala
dlužna, pocitovala
by to jako krivou prísahu. Jedná
s nimi jako se živými lidmi. Za nic by jim neublížila.
jedná s rolí jako s bližním.
Prostopravda:
jdi a ucin taktéž.

Škoda

divadla

z abonentu?

(Anketa.)

II.
V ážená redakce,
k otázkám, jež jste položili ve své ankete, odpovídám:
Ad 1. Divadla mohou, v celku vzato, voliti jen mezi
dvema systémy:
systémem
abonentním,
který muže
mít ovšem ruzné
formy, a systémem
t. zv. seriového
vyhrávání
novinek. U nás náležejí všechny velké scény
a vetšina menších divadel k typu prvému. Seriové hraní
provozují
jen nekterá
divadla
revuální
a operetní
(Smíchovská
aréna, Velká opereta a Malá opereta) a
pak dve menší divadla, která mají svuj speciální charakter a u nichž zájem publika netýká se tak repertoiru,
jako hereckých
osobností
(Divadlo Vlasty Buriana a
Osvobozené
divadlo Voskovce a Wericha).
Oba systémy mají své výhody i nevýhody: abonentní
systém zarucuje
divadlu predem urcitý standard prí·
jmu, opatruje mu kádr stálých návštevníku,
jež si muže
do urcité míry vychovávati,
a zarucuje alespon mini·
mální pocet repris pro vážné umelecké hry, které by
pri seriovém
hraní sotva prošly. Naproti tomu abonentní systém,
jenž zavazuje
divadla predem k urcitému poctu premiér, odnímá divadelní správe možnost,
aby volne disponovala
repertoirem
od prípadu k prípadu, brání jí v náležitém
vyhrávání
úspešných novinek, pokud je o ne zájem, zdržuje nasazování repris
a nutí divadla k prekotné práci, která má pak prirozene
vliv i na reprodukcní
úroven. Systém seriový umožnuje
naopak plné vyžití každé nastudované
novinky, ekonomickou práci a dukladné studium,
ciní však divadlo
daleko odvislejší na vkusu publika a ztežuje tak každý
odvážnejší experiment.
Seriový systém posunuje divadlo
automaticky
na obchodní
basi, což muže být nebezpe·
cím pro jeho umelecké cíle. Systém abonentní
zarucuje
urcitou pestrost
repertoiru,
ale zavádí snadno divadlo
do prílišného spechu a eklekticismu,
jenž brání, aby si
vytvorilo
svou vlastní osobitost. Systém seriový umož'
nuje užší specialisaci
a vyhranenost,
jeho nebezpecím
muže však být prílišná nehybnost jak v repertoiru, tak
v hereckém
stylu.
Seriové hraní predpokládá
vetší pocet dobrých divadel, jichž repertoiry
se vzájemne
doplnují, a velký
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publika. U nás, kde máme jen dve
by dusledné uplatnení
tohoto
ému nebezpecné ochuzení repertoiru a do jisté míry
emožnost vyrovnati
se s aktuálními
umeleckými
ly a zjevy. Nebot kdyby seriové hraní snížilo u nás
t nove studovaných
her rekneme na jednu petinu,
f pochyby, že by tuto
restrikci
odnesl spíše Pasnež Savoir a že by "Popelka Patsy" rozhodne prerekneme trebas Hilbertovu
"Pest".
Naše divadla,
lIžejlce k našim podmínkám,
budou tedy nucena
dati mezi obema systémy
nejakou
strední
cestu,
rá by na jedné strane umožnila snížení poctu preér, ekonomictejší práci a raciorielnejší využití reperTU
a na druhé strane poskytovala
jistou ochranu
fnl a záruku, že divadlo se nestane pouze obchodem.
d 2. Abonentní systém, jak se vyvinul
u nás, t. j.
edevšlm systém predplacení
na urcité
dny nebo
inky, je nesporne jednou z hlavních závad zdraho vývoje našeho divadelni'"tv!.
Tento systém zauje totiž cinohru, aby dala abonentovi
do roka
citý pocet ruzných her. Jelikož cinohra nemá jako
ra svuj kmenový repertoir, kterým by si mohla vymáhati v obdobích mezi dvema premiérami,
a jelikož
oherní abonent odmítá opakování
téže hry v jedm abonentním období, byt i v ní hostoval treba nový
rec (opet podstatný rozdíl od opery!), nutno tento
vinný pocet uhradit výhradne
novinkami.
Dusledek
ho jest, že na pr. cinohra Národního divadla je nucena
ravit do roka 16 her pro Národní a 20 pro Stavovské,
y, i když se nekteré hry studují pro obe divadla, asi
her do roka. K podobnému pracovnímu
tempu jsou
ucena všechna divadla, jež mají predplatitele,'
což znaená pro Prahu do roka nejakých 200 novinek. To je
10, jež není naprosto úmerné nejen naší, ale ani celé
etové divadelní produkci.
Je prirozeno,
že pri tak
rovské repertoirní spotrebe nutno casto velmi snivat umelecká hlediska a že divadla, tísnená vzájemou konkurencí, jsou stále nebezpecneji
zatlacována
umení k obchodu, od dramatika
k divadelnímu
reeslnlkovi.
Tento povinný pocet premiér má však i jiné škodlivé
ltsledky. Predne znemožnuje divadlu, aby náležite vyUo zájmu, který je o novou hru vždy nejživejší po
emiére. Vlekou-Ii se reprisy po dlouhých, nekdy i týdench intervalech a vyrábí-Ii divadlo mimo to samo sobe
kurenci tím, že vrhá na scénu nové hry, aniž se predozf hra divadelne vyžila, je pri rozeno, že zájem obetva ochabuje a že se snadno odvrací od staršího
novejšlmu. Zjev, že u nás mizí casto hra po osmi ci
ti reprisách a že dvacet repris znamená
již výcný úspech, není zavinen pouze menším poctem nadivadelnlch konsumentu,
nýbrž i špatným
uplat-.
údm her.
Druhým závažným dusledkem
této premiérové
záje pak i reprodukcní úroven. Pri horecném tempu,
emž žiji naše divadla a kdy nutno nekdy hrát po
u ci trech jevištních zkouškách,
režisér sotva stací
rdli vnejší souhry a jen zrídka má možnost starati
o souhru vnitrní, o vytríbení
konversace,
o režii
pa a reci. Rovnež herec, štván z role do role, je nucen
vnávati se s novými úkoly casto jen remeslnou
ou nebo improvisací, což prináší vždy i nebezpecí
enl a konvence.
Tím klesá samozrejme
úroven
taveni a s klesající úrovní klesá pak i zájem
. a, v nemž dohré filmy vypestovaly
nepozorovasmysl pro technickou
dokonalost.
Špatné
hraní
la, jehož hlavním duvodem
bývá v devadesáti
oir divadelního

é scény, znamenalo

i

devíti prípadech
nedostatek
pnpravy
a casu, je tedy
nebezpecné
nejen s hlediska umeleckého,
nýbrž i hospodárského.
Ad 3. Zrušit abonentní
systém není u nás prozatím
možno z duvodu, o nichž jsem se zmínil již pri první
otázce; ale bude nezbytno hledat prostredky,
jak by se
tento systém ucinil pružnejší
a prizpusobivejší
živým
potrebám
divadla.
První podmínka,
aby naše divadelnictví vybredlo
z krise umelecké
i hospodárské,
je:
snížení
poctu
premiér
a zvýšení
poctu
repris.
Tedy: upraviti
abonentní
systém tak, aby v jeho mezích bylo umožneno seriové hraní novinek (alespon pet
repris za sebou), aby se soucasne na jedné scéne nestrídaly více než tri hry a aby premiéra
nové hry nastupovala
teprve tehdy, když jedna z alternujících
her
je repertoirne
plne vyžita. Cesta k tomu byla již objevena - je tD blokové predplacení,
které umožnuje do
jisté míry spojiti abonentní systém se seriovým hraním.
Bude ovšem nutno snížiti pocet zarucených
novinek
z dvaceti alespon na patnáct, a pokud bude nutno kombinovat
predplacení
blokové s osminkovým
predplacením na Národním
divadle, využívat
alespon cástecne
téže novinky pro obe scény. Blokové predplacení
mohlo
by být posléze upraveno i tak, že urcitá cást poukázek
(trebas 5 z 20) platila by jen na literární
nebo komorní
vecery, címž by byla zarucena i jistá cást návštevy hrám
literárne
hodnotným,
jež konec koncu musí zustati
osou divadelního
úsilí, nemá-Ii se stát divadlo pouze
zábavním podnikem.
Mír. Rutte.

OTAZKY

A

ODPOVEDI

Epilog k debate o pacifismu.
V Praze,

16. ledna 1931.

Vážený pane redaktore!
Zahájil jsem svým dopisem ze dne 1. listopadu 1930 v cís. 46.
Vašeho casopisu debatu o pacifismu a obrane a vyprosil jsem si proto
také u Vás, jak v debatách je obvyklé, doslov. V doslovu tomto mel
bych odpovedeti Vám na epištolu z cís. 52., panu Pittrovi na dopis
z cis. 48. a panu Šnobrovi na dopisy z cis. 48. a 50. Vedlo by to príliš
daleko a musil bych opakovati mnohé z toho, co už jsem rekl a co
rekl pan Pítter v cís. 48. Debata by se tak stala jednak jednotvárnou
a unavující pro ctenáre i mne, jednak disgustující pro mne. Jednotvárnou a unavujíci by byla debata tato proto, ježto nabyla forem,
které bych charakterísoval
snad nejlépe lidovým príslovím: "Prašt
kocku, jak chceš, padne vždy na nohy." Pan Pitter amoje malickost
vykládáme obširne, že neni jíné války než obranné a nutno potíratí
proto válku obrannou, chceme-li jí z lidských zarízení' vymýtiti
vubec. Na to se nepokus i nikdo tuto thesi vyvrátiti, ale dostane se
nám vždy téže odpovedi: "Obrana a príprava k ni musi být, je
mravni povinnosti atd,"
Ale pres to, že tak snadno se stáváte osobnim, lze s Vámi debatovati, ježto aspon možno rozumeti, co chcete ríci. Totéž však nelze
tvrditi o panu Šnobrovi, jehož vývody cisti je místy až trapné pro
jich konfusnost a nesrozumitelnost.
Nemuže býti ani reci o tom, abych odpovedel na vše, co uvedli
jste Vy a pan Šnobr se zretelnou tendenci, rozdrobiti debatu do
spousty tak zvaných konkretních príkladu, kde lze ríci vždy: "Ha,
co bys delal? Co bys tomu rekl?" Zvlášte když príklady jsou voleny
co možno úmyslne tak, aby zavlekly debatu na prípady casove a
svým prostredim dnešní mentalíte odlehlé, na prípady, kde místo
prokazování a vyvracení lze jenom eskamotovati
pojmy, na themata co nejdelikátnej~í pro národnostne citlivou verejnost (to je ten

139

Pt(tomnos~
buben, vážený pane redaktore, kterého se v nedostatku argumentu
tak casto a s úspechem používá) a aby odvrátily pozornost od vecí
zásadních. Tak je možno si usporiti dokázaná tvrzení vyvraceti
dúkazy vlastními.
.
Výsledek pak je, že musím konstatovati,
že ani Vy, ani pan Snobr
jste nevyvrátili a ani jste se nepokusili vyvrátiti tato dle mého názoru zásadní a bezvadnými dukazy doprovázená tvrzení debaty.
1. Stát není k tomu zrízen a udržován, aby nutil své obcany k zabíjení a k tomu, aby se zabíjeti dali, aby nicili a níciti dali své statky
mravní i materiální, nýbrž aby plnil obcanllm svým spolecné potreby rázu ethíckého.
2. Sám úcel vojenské organisace státní vylucuje nutne i u všech
method a dusledku této organisace možnosti hodnot mravních.
3. Váš .casopis nemá se propujcovati ani k publikaci, tím méne
k hájení a propagaci myšlenek militarismu a šovinismu pod rouškou
t. zv. obrany a to již proto ne, že
4. neexistuje jiná válka než obranná, jak níže si dovolím znova
dovoditi.
5. Aní vedení obranné války nemá žádného smyslu a praktíckého
výsledku, nac rovnež niže bude znova poukázáno.
6. Proto je úkolem generace válku prožívší vymýtí ti, tento zpusob
rešení mezinárodních sporu z mysli a srdcí dnešního lidstva, aby se
stal mrtvou institucí jako otroctví a pod.
7. již za dnešních pomeru existují a mohou existovati státy samostatné dobrovolne neozbrojené, které prohlásí, že se methodami
války bránít nebudou.
8. Ani stát nemá miti práva býti rozhodcím ve vlastní pri tím, že
vede válku, nýbrž má se podrobiti v pripade sporu rozhodnuti príslušných instanci.
Rekl jsem již, že neni možno, abych odpovedel na vše, co debata
vynesla na povrch, cimž však není receno, že bych na vše odpovedeti
nedovedl a jsem též ke každé odpovedi a vysvetlení rád k disposici.
Ale aspon neco a také trochu konkretních príkladu.
Teši mne opravdu, že thema, které jsem narízl, je živé a vyvolává
tak široký zájem. To bylo konecne mým úmyslem, když jsem debatu
zahajoval. Že otázka je živá, to je dobre pochopítelné. je zajisté
každému z nás velmi duležité a blizké, že muže býti kdykoliv zavolán, aby ve dne, v noci, na vode i souši i ve vzduchu, vždy, všude
a za každých okolností šel nicit a zabíjet, po prípade dal nicit sebe
a své. Nezdá se Vám, vážený pane redaktore, tato povinnost býti
velmi strohou formou otroctví, takže možno dokonce uvažovati
o tom, jak už to ostatne ucinil pan Pitter, kterou formu otroctví
voliti, zda tuto ve vlastním státe, nebo tu velmi jemnou firmu
otroctví, kterou hrozíte tem, kdož se nechtí úcastniti obrany, když
by, dodávám já, nebyla náhodou spojena s otroctvím militarísmu.
Aktuální je thema stále, ježto je pro nás jiste duležitejší, uvažovatí
o této povinnosti, než na pr. o výkonu trestu smrti, na kteréžto
t:H~ma se v poslední dobe mnoho inkoustu vypsalo, ac jde o zabití
individua beztak pro lidskou spolecnost mrtvého. Také mnoho inkoustu padlo na pr. na nedávnou smrt nekolika devcat v bratislavské
továrne. Co tu bylo komisí a clánku? Byl jsem za války svedkem až
nepríjemne blízkým toho, jak behem ne více než dvou mínut shorelo
nekolik set devcat, a ani se vlastne mimo municní továrnu, kde se
toto sbehlo, nikdo o tom ani porádne nedovedel. Nezdá se Vám, vážený pane redaktore, již z techto pripadu, jak duležité je zabývati
se válkou a jeji morálkou?
~ní o tom parasitství. Nazval jste nás tak ve své epištole v cís. 52.
Dovolte, abych predeslal k tomu nekolik slov. Každý sporný prípad
v živote soukromém i mezinárodním se jevi každé ze sporných stran
samozrejme jinak. jde pak o to - a to je velmi duležité - zda má
jedna z nich nebo obe dosti mravni sily, aby pochopila mentalitu a
duvody svého odpúrce. Když neuznala, tedy aspon pochopila. Kdo
se propracoval k tomuto chápáni stanoviska
odpurcova, pro toho
neni pak už na pr. války útocné, ten pochopi bez každé eskamotáže
pojmy, že existuje jen válka obranná. V mezinárodním živote se
k tomuto chápání odpúrcových dúvodu nikdy nepropracují jen nacionalisté, které nedávno prof. Dr. Fr. Weyr nazval stupidními a
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které defínoval as takto: jsou to ti, kterí ony vlastnosti svého národa považuji za nejkrásnejší a nejvznešenejší, které jsou jim u ná·
rodú druhých vlastnostmi
nejhoršími a nejopovržlivejšími. Tomu,
kdo takto dovede se podívati na spornou vec s obou stran, jeví se
na pr. zastánce války i jen obranné parasitem na snažení pacifistu,
jako Vám jevíme se my, pacifísté, parasity tech, kterí napadenou
vlast chtejí brániti. Mohl bych toto doprovoditi výkladem nejméne
tak obsáhlým jako Vy jste, vážený pane reda)<tore, doprovodil
tuto cást své epištoly, ale musím dále.
Pan Snobr mi zazlívá, že jsem se nepodepsal. Dovolávám se v prvé
rade Vašeho svedectvi, že jsem dal rozhodnutí již v prvém svém dopise Vám, zda chcete uverejniti dopis muj s plným jménem cí pod
šifrou. Pod šifru jste rozhodl tedy Vy, vážený pane redaktore, uznav
bezpochyby duvody v dopise mém uvedené. Aby tyto dúvody pochopil, pripomínám panu Snobrovi zdvorile, že za jeho stanoviskem
stojí s pány státnimi zástupci v cele cel~ polície, cetnictvo atd. a
celá vlastenecká žurnalistika, což nikterak nemohu tvrditi o stanovisku svém. jíste by na pr. byla policie nezakázala p. Snobrovi proslov pri premiere filmu "Na západni fronte klid", ale p. Pittrovi jej
zakázala. Tedy v tom je jakýsi malý rozdil, p. Snobre, a Vy jiste
z mých predchozích dopisu víte, že nemám talentu k hrdinstvi.
jeden konkretni príklad, resp. pokracováni Vašeho již dosti daleko dovedeného príkladu. Byli bychom (dle Vaší díalektiky) napadeni bud Madarskem samým nebo, což spíše lze predpokládati,
v celé konflagraci více státU. Bojovali bychom dle Vašich receptu
a predpokládejme, že bychom po obetech, jež by byly hrozné - to
jsme si již nekolikráte rekli - vyhráli. Mohly by pak dle mého názoru nastati dva prípady. Bud bychom zústali pri tom, že vedli
jsme válku obrannou a nestalo by se pak nic. SIi bychom zase domu
a nejvýše bychom se ješte tahali o nejakou válecnou náhradu, kterou
bychom pozdeji nedostali, jak názorne vidime nyní v Nemecku.
Nebo bychom zapomneli na to, že vedli jsme válku obrannou - což
stává se po vitezství casto - a chteli si vynutiti mimo náhrady
ješte nejaké území nebo jíné výhody. Za dnešni mezinárodní sítuace
by se nám to jiste nepodarilo, ježto mirové konference se dnes ne·
konají již jen mezi válcícími, nýbrž úcastní se jich celá Evropa, ba
i státy mimoevropské, a ty by níc takového neprípustily. Bezpochyby
ani válecnou náhradu. Ale i kdybychom sí na konferenci výhody
takové vynutili, tedy bychom jich urcíte neudrželi a opatrili sí nejvýše zárodek pro nejblíže príští válku. Tedy v obou pripadech by zustalo výsledkem jen úplné ožebracení a znicení kulturní.
jiný konkretní príklad, resp. jíná varianta príkladu predchozího. Dali bychom se s klidem napadnouti a apelovali na Svaz národu, mezinárodní soud atd., jak jsme k tomu ostatne mírovými
smlouvami, ruznými pakty a protokoly zavázáni. Více než celé
území republiky obsaditi a zde všelicos pobrati by neprítel nemohl.
Zpusobil by tím sice škodu, avšak její rozsah nelze vubec ani porovnávati s tou, která by vznikla, když bychom se dle Vašeho receptu
bránili. Ale dríve, než by túto škodu mohl zpúsobití, byl by neprítel
donucen vrátiti se s neporízenou domu. Vím, že mne hned reknete:
"jakými prostredky by byl donucen? jiste válecnými. A kdo je má
dát?" Není k tomu treba válecných prostredku. Dnes stací k tomu
aspon v Evropé donucovaci prostredky financní, hospodárské, politické atd., které již za svetové války byly velmi úcínné, jako na pr.
blokáda a za dnešního vzájemného propletení hospodárských vztahu
jsou ješte úcinnejší. To je ta výkonná moc mezinárodního práva,
na kterou jste byl, vážený pane redaktore, na konci své epištoly
v cís. 52. tak zvedav.
O legiích. Ocekával jsem tento dobrý "bubnovací" príklad stejne
jako dríve námi již projednaný príklad Slovenska. jak se dívám tedy
na boj našich legií? jako na boje všech ostatních za svetové války.
Legie nedelaly níc horšího a nic lepšího než ostatni válkou šílící civi·
lisovaný svet. Ale ony také již nemohly nic jiného delat, tedy na pr,
uplatnovat nejaké pacifistické prostredky, ježto byly postaveny již
pri samotném svém vzniku pred hotovou událost války. Tvrdím a
se mnou tvrdí totéž velmi vážni politicti cinitelé, že bychom své
svobody byli dobyli i jen methodami zahranícni akce revolucní bez-

Prítomnost.
akce válecné, ježto boj náš byl mravne více než dostatecne podepfen. Ale nepresvedcím Vás o tom, í kdybych popsal celé strany príslušným dukazem, stejne jako nepresvedcíte Vy mne o opaku, že
totiž v:ílecná akce byla nutná. Bylo by to tedy zbytecné psaní, ježto
ani Vy, ani já se nemllžeme na to poptatí u mírové konference, která
by nám jedine mohla autenticky rici, zda by nám byla svobodu dala
bez legií. Vim jen, že dostalo se svobody í národum, kterí legií nemely.
Avšak priklad tento je typícký pro to, jak svou vec hájíte a proto
ho použiji soucasne k tomu, abych Vaši methodu debaty na nem
osvetlil, pokud jsem tak již s pocátku neucinil. Vybérete sí citáty
práve se Vám hodicí a pripadáte si hrozne duchaplný, reknete-Ii, že
legie mely si ricí s p. ing. R. E., že "aféra se mne netýká a vyhnu se
a uhnu se, jakmile pro rešeni této aféry voleno by bylo rešení válkou;
jinak jsem pro každý jiný zpusob rešení této aféry dle svých sil a
možnosti s celou ve rvou k disposici": že mely "ucíniti vše, co nám
poskytuje právo a politika mezínárodni k zabránení hrozÍcích nám
nebezpecí, s vyloucením války". Tím blufujete toho, kdo necte dosti
pozorne a nepostíhne, že legie byly postaveny pred "fait accompli",
že do zpúsobu, který pro rešení aféry byl volen, již nemely ceho
mluviti a že jim tedy mezinárodní právo a politika žádných možností
neposkytovaly, ponevadž jednak tehdy žádného mezinárodního
práva nebylo a jednak nemely ani možnosti a aktivní legitimace na
ne apelovati, pokud ješte nejaké zbylo. Posici legií a porážku centrálních mocností, jež nestala se jiste žádnými argumenty mravními,
nutno posuzovatí tedy s tehdejší perspektivy rozbesneného sveta a
nezatahovatí je násilne do debaty založené na dnešních pomerech
mezinárodní polítiky a práva.
Další "hezkou" methodou Vašeho debatního umení je vyzvati
protivníka: "Musíš rici A nebo B", tedy na pr.: "Radikální pacifisté
budto musi legionáre odsuzovati - nebo uznati správnost jejich
bojováni". Ale ono také existuje C, které byste tímto hromotluckým
zpllsobem rád protivníku vyrazil, což se však vždy nepodarí. já jsem
Vám již své C práve shora rekl.
ješte jeden príklad, který práve recené snad dobre osvetlí a vztahuje se opet na predpokládaný námi prípad války. Za války námi
vedené vznikly by, dejme tomu, opet u neprítele legie z naších príslušníku složené. Co byste pak rekl? Nelze prece míti dvojí morálku,
jednu pro sebe, druhou pro jiného. Musíte ríci: "Bud oboje legie maji
morální podklad a oprávnení anebo žádné". To je Vaše methoda
debatní.
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Ke koncí bych Vám rád rekl, proc Vás debata tato deprímuje.Našel jsem slovo toto na první strane Vaší epíštoly z cís. 52. hned
ctyrikráte. Nejste ve svém nítru ní kterak tak daleko od nás, kterí
Jsme detmi téže školy, jak v debate predstíráte. Poznáme se co príslušníci této školy brzy potom, co nekde, treba i nahodíle, hovor spolu
zacneme. Vyzkoušel jsem to sám mnohokráte, jak velmi blízko si
stojime všichni, kterí k této škole patríme, treba se vubec neznáme.
Pro ctenáre bude snad zajímavé vedetí, že neznám osobne ani Vás,
aní pana Píttera, ani p. Šnobra. Ale je mezí námi skupína, kterou
bych nazval skupínou praktíckých politiku, ke které patríte i Vy.
Vy, príslušnící této skupíny, jste se prílíš vzdálí li od našich zásadních
Ideí a zatežujete je prespríliš vedlejšimi ohledy na pomery. Nelze
se takto odchýlí ti od toho, co vešlo do srdcí a mozku, bez vnítrního
hnutí. A v tom nalézám duvod, proc Vás debata tato deprímuje.
Soucasne ji, aspon pokud to na mne je závíslé, koncím s obvyklým
Ing. R. E.
výrazem obzvláštní své úcty k Vám.

*

V Praze I. brezna 1931.
Vážený pane,
také myslím, že nejaký doslov je na míste, ne-Ii z jiného duvodu,
tedy aspon proto, abychom si rekli, že se nic nepodarilo. Debata,
kterou jste zacal, vzbudila velmi mnoho zájmu - to jest potešitelné,
nebot není dúležitejši otázky nad otázku míru. Vše, ceho muže býti
dosaženo, prijde jen za tu cenu, že mir bude zachován. Kdyby mela
Jeite jednou svet stihnoutí velká válka, pak nemáme žádné rozumné
právo na nejaké nadeje. Méne potešítelná stránka debaty byla tato:

jak pozoruji z Vašeho doslovu, nepodarilo se mne Vám vubec nic
vysvetlít; a jak Vy poznáte z mého epilogu, neprijal jsem také nic
z Vašeho stanoviska. jsme po debate práve tam, kde jsme byli pred
ní. To jest truchlivé a naladuje to skepticky k debatám. Ale utešuji
se jednim doufáním: deje se vubec velmi zrídka, aby ve verejné
debate nekterý z debatujících dal se presvedcí ti; myslím, že se pamatuji na všechny velké polemiky z posledních dvaceti let, a stalo se
za celou tu dobu jen jednou nebo dvakrát, že debatujíci priznal:
nemel jsem pravdu, presvedcil jste mne. Každý pokládá za vec cti,
aby neoblomne trval na svém stanovísku. Ale i když už tato debata
nepohnula ani Vámí ani mnou, doufejme, že duvody, které jsme
v ní snášeli, prínesly neco aspon tem, kdož debatu sledovali, a že
príspely aspon k jejich orientací, nebot ctenári, nevystupujíce verejne, nejsou vázáni onim obtížným požadavkem debatérské cti, nenechati se presvedcí t.
Rekl jste, jak se na vec díváte. Mohu tedy i já rící, proc podle mého
mínení debata nemela vidítelného výsledku. Nešlo vubec o otázku
míru - v té jsme oba zajedno, i když se tu a tam tváríte, jako byste
mí to nechtel verit. (To jest, odpustte, Váš nejhorší polemický zlozvyk. Udeláte si mne jiného než jsem - to se Vám to pak vesele
bíje.) Šlo jen o -otázku, kterou cestou bráti se k míru. jestliže jsem
protí Vám polemisoval, tedy jen proto, že podle mého mínení by
nám to brzy privedlo nejaký útok na krk, kdybychom podle Vaší
rady rozhlásíli po svete, že se nikdy brániti nebudeme. Napadající
by necítil žádné risiko - a bez risika je válka bájecné a lákavé zamestnání. já verím, že pocit risika, který má útocník, jde-Ii napadnout stát, jenž je zrejme rozhodnut se bránit, muže podstatne príspeti k odvrácení lehkomyslné války. Vy jste se o tom nedal presvedcit, ponevadž jste dogmatík. Dogmatik je bytost duchovne tak
ustrojená, že vezme na svet lineál a rekne: tak a tak má být; jestliže
náhodou to takové není, pak at se o to stará nekdo jiný, moje vec
to není; já pecuji o svou duši a o logickou duslednost své konstru!<ce.
Mne tedy v debate pripadla horší stránka: starat se o to, co má být,
jestliže náhodou to všechno tak není, jak si to dogmatík predstavuje. Nemohu se projíždet po Vašem Pegasu; musím ucpávati trhliny,
které za sebou zanecháváte. Není to vec mé záliby, nýbrž nutností.
Takéme bylo by snazší psáti s tou pohodlnou odvráceností od reality,
jíž se vyznacujete,
ale cítím, že by to nebylo svedomité. Vy jste
dogmatická belorucka, já pak se špiním "vedlejšími Ohledy na pomery", jak se opovržlive vyjadrujete. Ale at je Vaše opovržení k pomerum sebe vetší, "vedlejši ohledy na pomery", pane, to jest práve
celá politika. A otázka míru nepatrí jen do ríše morálky, nýbrž také
do sféry politiky, t. j. do oblasti praktického cinu. Kdyby pacifismus
byl jen morální otázkou, mel byste nepochybne úplne pravdu. Na
neštestí je také politickou otázkou: jak za daných pomeru, které
nejsou výtecné, prakticky dojít k zabezpecení míru. To už je daleko
težší než pojmouti morálne správný názor na válku. Dokud clovek
jen doma premýšlí, muže leštiti své dogma do cím dál tím vetší skvelosti, až na konec z toho jasu oci precházejí. jestliže však clovek
chce neco také prakticky
vykonat, musí nezbytne špinit svého
ducha uvažováním o pomerech, ponevadž práce ve svete není monolog. Bez ohledu na pomery ješte nikdo nic solidního nepostavil.
Nemohu tedy Vaše opovržení k "vedlejším
ohledum na pomery"
pokládat za rozumné. jste inženýr, a stavíte-li most, musíte míti
také vedlejší ohledy na materiál, z nehož stavíte. Verte, že politik
jinak si pocínati nemuže. Co by pomohla sebe skvelejší mírová konstrukce, jejíž materiál by prvního zatežkání nevydržel?
Poznamenal jsem si devet sporných bodu.
I. Stežujete si, že Vy a p. Pitter vykládáte obšírne, že není jiné
války než obranné, ale že to nikdo nechce uznat, a že vždy se Vám
dostane odpovedi: obrana musí být. A pravíte: prašt kockou, jak
chceš, vždy padne na nohy. S tím Vašim prirovnáním ze života kocek
vrele souhlasím, a také si stežuji. Pokusil jsem se totiž také obšírne
vyložit, že nelze stírati všechny rozdíly mezi válkou obrannou a
útocnou a že nelze tak udíleti generální morální pardon všem útocníktlm. Uvádel jsem príklady a duvody. Na to se mi dostalo vždy
stejné dogmatické, plechové, neohebné odpovedi: není jiné války
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než obranné; nikdo nikdy neútoci. Proc a jak je to pravda, to se mi
nepodarilo pochopit. Myslím, že tedy zejména já mám právo vzpominati na kocku, která vždy padne na nohy - i z neuveritelné posice. Tento pripad práve ukazuje neúcinnost debat. jedno, tuším, ani
Vy nemužete neuznati: my nechceme niceho od M'Idarska, kdežto
Madarsko vydalo na svetlo boží spoustu program lI, z nichž vyplývá,
že chce od nás Slovensko. jestliže by tedy nejaká válka o Slovensko
mezi námí a Madarskem vznikla, lze docela dobre videti útocný cíl
Madaru, kdežto našeho útocného cíle není videti; to, zdá se mi, dokazovalo by ve sfére normálniho myšlení, že Madarsko útoci. Ale
Vaše kocka padne na nohy í z této posice. Dovolujete si toto všechno
ígnorovat a dekretujete suše: "Neexistuje jiná válka než obranná".
To je dogmatísmus k uzoufáni. Když Rakousko šlo na Srbsko, když
Nemecko vtrhlo do Belgie, Polsko do Litvy a do Ukrajiny, to všechno
nebyla válka útocná. Proc? Proste proto, že válka útocná vubec neexistuje. Kdyby existovala, pak by ovšem všechny tyto prípady
byly príklady války útocné. Ale co se dá delat, když neexistuje?
Kdyby Italie nyní dostala se do války s jugoslavií, Italie se bude
jen bránit, jako Madari se budou bránit proti nám, až si pujdou pro
Slovensko. Když Prusko na svém územi provádelo odnárodnovací
politiku proti posledním Slovanum, všichní jsme se mýlili v posuzováni: Prusko se bránilo. To, jak patrno, jest mystika, neco stejne
záhadného jako proslulé Hegelovo "Vše, co jest, je dobré". Na podporu tohoto svého stanoviska nemáte nic .líného než starické tout
comprendre c'est tout pardonner. Pravíte: "Každý sporný prípad
v živote soukromém i mezínárodním jeví se každé ze sporných stran
samozrejme jínak. jde pak o to - a to je velmí duležité - zda má
jedna z nich nebo obe dosti mravní síly, aby pochopila mentalitu
a duvody svého odpurce. Kdo se propracoval k tomuto chápání stanoviska odpurcova, pro toho neni tak už na pr. války útocné, ten
pochopí bez každé eskamotáže pojmy, že existuje jen válka obranná".
- Nejsem si jist, zda vubec stojí za to zabývati se tímto seskupením
slov, ale budíž, podivejme se, jaká realita se za ními skrývá. Ackoliv
Vás asi zase tím rozcilím, zminím se znovu o možností, že bychom
musili válciti s Madary o Slovensko. Podle Vaší teorie meli bychom
se nejdrive snažíti o to, abychom pochopili madarskou mentalitu;
jako odmcnu nám slibujete, že se v nás rozbreskne poznání, že Madari, chtejíce dostati horní krajinu znovu do své moci, vedou válku
obrannou.
Nikdy ješte nikomu nebyla nabidnuta odmena tak mizerná. Dovedl bych, vážený pane, velmi snadno pochopit madarskou mentalltu
v tomto prípade, jako vúbec snadno lze pochopit, když nekdo nekoho
chce vykoristovat. Chápu docela, že Madari by zase chteli mit to, co
meli, že ovládáni Slovenska znamená pro ne nejvetší prospech národní a hospodárský, že ztráta této zeme vzala jim skvelou existenci
a svrhla je definitivne mezi nejmenši evropské národy, že težko je jim
loucit se s minulostí, že to uráží jejich hrdost, že bylo by pro ne pro"pešno, moci opet posilovat svuj národni kmen odnárodnenými Slováky, a že vubec by bylo sladko, kdyby jim zase padlo do klína ovládání slovenského národa. Ale když toto všechno pochopim - co
z toho? Pochopím-li tuto mentalitu - dávám Vám cestné slovo, že
ji chápu - mám povinnost pred ni horempádem ustoupit? Všichni
docela dobre chápeme, proc by Madari podnikli útok na Slovensko,
ale je pravda, že, pochopíce, musíme odpustit a nebránit se a dokonce
si uložit hned ten trest, že válku madarskou bychom ani za útocnou
nepokládali? Premlouváte nás k mystice. Máte svatou pravdu, ríkáte-Ii, že každý sporný prípad v živote soukromém i mezinárodním
se samozrejme jevi každé ze sporných stran jinak. Že Nemci chteli
ovládnout celou zemi mezi Berlinem a Bagdadem, dalo se docela
dobre pochopit z jejich hospodárských zájmu, a každý prltmerný
nemecký národohospodár dovedl snésti radu výtecných a nevyvratitelných dokladú, že by tak bylo pro Nemecko nejlépe. Tento prípad
jevil se ovšem jinak národúm, kterí na této ceste Berlin-Bagdad
leželi. Co meli tito národové delat? Meli si tak dlouho objasnovat
nemeckou mentalitu, až by pochopili, že v této nemecké rozpínavosti není nic útocného, že je to jen obrana? A pak se meli položit
do hrobu, aby neobtežovali nemeckou mentalitu?
Co to vlastne
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chcete? Nestojí povinnost chápat mentalitu, která vedla k osvobození Slovenska, nad povínnosti chápat tu mentalitu, která ji chce
znovu vykoristovat? A nemáme právo i my, žádat od Madaru, aby
pochopili ceskoslovenské sjednocení? A nemáme právo na tom sjed·
noceni všemi prostredky trvat, jestliže to Madari náhodou nepochopí? Místo abstraktne
ctnostného kázáni o pochopení duše od·
purcovy mel byste sám zcela urcite ríci, jak smýšlite o vuli Madaru,
znovu pripojit Slovensko k svému státu. Dokud to nereknete, není
Vaše theorie o pochopení a odpuštení vice než nakupení nekolíka
morálne populárnich, ale v tomto prípade bezobsažných slov na
jednu hromadu. Také v soukromém životc se ovšem jeví každá
sporná vec každé ze sporných stran jínak. jsou prý lidé, kteri po·
chopilí Shylocka. Lze pochopít i zamestnavatele,
který dre delníka,
jemuž se to ovšem zase jeví jinak. Ale co z toho, prosim?
Vy jste presvedcen, že nejlépe posloužíte míru, jestliže proste od·
dekretujete, že žádná útocná válka neni, a že proto jest nesmyslno
chtít se bránit. Rekl jste sice, místre, ale skutecnosti jste svýmí slovy
nepohnul. já naopak mys lim, že možnost útocné války musíme
uznati, a že k míru dospejeme takovým zrízením, jež útocnou válku,
která jest možna, znemožní. Práve proto, že chci mil', musím pocítat
se'všemí možnostni, abych se proti nim zabezpecil. A v této prechodné
dobe, dokud mír ješte není definitivne zabezpecen, muže leckterou
útocnou válku odvrátiti, jestliže útocnik musi pocítati s tim, že narazi na odpor. Mírová konstrukce, založená na svéhlavé ilusi, že útocná
válka vubec se nevyskytuje mezi jevy tohoto sveta, neni založena
solidne.
Odporovati. útocné válce presvedcením, že není útocné
války, tot jako založití léceni zápalu plic na hypothese, že neni zápalu plic.
I I. Velmí Vás zlobi, že jsem nevyjel za Vámi do oblak abstraktní
theorie a tam se s Vámi neutkal, nýbrž že uvádím konkretni prípady
a vyptávám se Vás, co byste delal. Vím, že Vás tím rozciluji a že cítíte onu známou bolest a nechut, která proniká bytost, naklonenou
k abstrakcím, jestliže narazi na realitu. Odpustte mi to. Nemohu se
zríci svých konkretních prípadu, nebot nemel jsem v úmyslu usporádati státovedecký dýchánek na thema mezinárodní nežnosti, nýbrž
šlo mi o to, co bychom melí, Vy i já, delat v konkretnim prípade,
treba kdyby Madari napadli Slovensko. Myslim, že theorie slouží
práve k tomu, abychom v konkretních prípadech jednali správne,
a že správnost theorie se ukazuje nejlépe na konkretních prípadech,
jako ten, kdo má správnou theorii o jízde na koni, nejlépe to dokáže tim, že si l1a nejakého kone sedne. Ale vy si prejete neco takového, jako dlouze a vášnive debatovat na židlích o jízde na koni.
Podle mého minení štítivost, kterou osvedcujete ke všem urcítým
pripadúm, svedcí o papírovosti Vaši theorie. Válka s Madarskem není
ani casove, ani dnešní mentalíte tak o(jlehlá, jak se domníváte. Neverím sice, že k ni dojde, a to práve proto, že Madari nejsou na pochybách o naši obrane. Ale konec koncu je to asi jedíná válka, jíž bychom mohli býti ohroženi, a mám právo o tom mluvít.
Když jsem Vás o jiných vecech nepresvedcil, nemám žádné nadeje, že bych Vás mohl presvedciti o tom, že myšlenka obrany napadené zeme není mílitarismem, ani šovinismem. jste trochu rychle
hotov se svým úsudkem, a je to znacne smelá povrchnost. Otázka,
zda se mi nezdá, jak dllležité je zabývati se válkou a jeji morálkou,
je opravdu zbytecná. Dovolíte-li tuto pripomínku, od pocátku mé
žurnalistické dráhy vždy se mi zdálo duležité zabývati se ,válkou a
být proti ni.
III. Máte úplnou pravdu, tvrdíte-li, že "stát není k tomu zrizen a
udržován, aby nutil své obcany k zabijení a k tomu, aby se zabíjeti
dali". A já zase mám pravdu, jestliže s Vámi o tomto nechci debatovat, protože se to nedotýká podstaty našeho sporu. Odpustte mi
mOll neblahou zálíbu v príkladech, ale predstavte si treba vesnici
osadniku na americkém západe. Tato vesnice jiste nebyla zrizena
k tomu, aby nutila vesnicany k zabíjení a k tomu, aby se zabíjeti
dali. jestliže však tato vesnice by byla napadena Indiány, tu osadníci patrne bez ohledu na to, k jakému úcelu byla vesnice založena,
by se bránili. jedínec také není zrozen k tomu, aby zabíjel, ale je-li
na neho útoceno, brání se. jdeme-li tri muži lesem, neseskupili jsme se
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tomu úcelu, abychom se prali, ale budeme-Ii prepadeni, budeme se
t. Proto otázka o úcelu státu není v této vecí rozhodující. Boj
te neni úcelem státu, ale boj je vlastností všech zdravých bytostí
obci v prípade napadení. Tedy obranná válka není úcelem, nýbrž
rozenou reakcí, a premítání o úcelu státu nám v té veci nepomuže.
ranná válka patrí mezi žívotní vlastností.
IV. "Ani vedeni obranné války nemá žádného smyslu a praktíco výsledku", píšete. Vy jste tak rekl, a tím je to zjišteno.
V. Nechápu, proc tak polemícky pronášíte vetu: "Proto je úkolem
race válku prožívši vymýtíti tento zpusob rešení mezinárodních
n1 z myslí a srdcí dnešniho lidstva, aby se stal mrtvou ínstituci
otroctví." Neni treba polemiky. Z plného srdce souhlasím.
tám jen, že my dva tento stav privoditi bohužel nemužeme, byt
!»Ydtomsebe pecliveji uvažovali, a že ješte musime pocitat s pomiry, což máte tak nerad, a že by bylo nebezpecné, kdybychom nellrucené brali za zarucené.
VI. Je snad pravda, že již za dnešních pomeru mohou existovat
táty dobrovolne neozbrojené. Máte asi na mysli státy skandinavské,
nebo snad I Svýcary. Neprehližejte, prosím, že jsou to státy ve zcela
Jiné situací než my. Žádný ze sousedu neciní si nárok na kus jejích
memi, jako v našem prípade Madarí. Práve tento madarský nárok
II6s musí udržovat v bdelosti. Bez neho by naše situace byla podtatne jiná. Naše odzbrojení dá se rešit jen v rámci celkového odzbrojeni mezinárodního. Nikdo za to nemuže, že jsou nekteré otázky,
eré lze rešit jen mezinárodní dohodou. Odzbrojení je jednou z ních.
tIa a mezinárodni dluhy jsou jiné takové problémy. Máme práve tak
mAlo moci samostatne rozrešiti otázku odzbrojení jako samostatne
rozrešiti otázku cel nebo mezinárodních dluhu: Zde je treba, aby
IA Evropa dala se presvedcit. jako jinde, chybí Vám i tu konretnl znalost mezinárodní situace. Usuzujete a priorí a pronásledujete ty, kdo považují za svou povinnost usuzovati podle faktu.
VII. "Ani stát," pravíte, "nemá práva býti rozhodcím ve vlastní
pri tim, že vede válku, nýbrž má se podrobí ti v prípade sporu rozhodnuti príslušných instancí." Velmi dobre. Pokládám za samozrejmo,
Ie bychom v prípade madarského útoku se nejdríve dovolávali rozhodnuti mezínárodních instancí. Co však, jestliže by Madarsko se
rozhodlo býti soudcem ve vlastní pri a tohoto rozhodnuti instanci
by nedbalo? Pak prece jen za nejlepší zpusob považují bránit se.
Ponevadž, jak jsem rekl, málo víte o soucasné mezínárodní sítuaci,
nevlte ani, jak dosud i mezinárodní instance u každého státu predpoklAdajívulí ubránít se. jestliže myslíte, že cizí státy budou ochotne
tahat kaštany z ohne za ten stát, který nemá odvahy'sám po ních
tihnout, tedy se velmi mýlíte. Kdybyste vice vedelo zacátcích naho státu, vedel byste tak~ jak vždycky zakládala Dohoda všechny
1lombínaces námi na predpokladu, že sami budeme míti dosti vule
uhájlt. Bohužel, rozhodujete sice bez znalostí, ale zato definítiv11ImzpOsobem. Abychom se na "príslušné instance" mohli zcela
spoléhati, bylo by treba, aby za nimi byla síla, která by stacila
Jejich rozhodnutí prosadit. Z toho duvodu doporucovali už 4ávno
kterí muži, kteri to se Svazem národu myslili dobre, aby tato in!uee mela své vlastní mezinárodní vojsko. Do tohoto vojska, které
by melo za úcel zajistiti platnost mezinárodního práva, musili bychom také my prispeti svým kontingentem; bylo by to tedy zase
bojování. Dosud bohužel Svaz národit žádné takové moci nemá a
vlee méne jen vznešenou recnickou tribunou. Vy se ovšem spoléte na hospodárskou blokádu a podobné veci. Vzpomínám, že dva
pred svetovou válkou malická Cerná Hora vzdorovala bloa lodni demonstraci všech evropských velmocí. Vy však verite,
dnes ten, kdo by už vzal na sebe risiko války, by pak po vítezství
I na nic jíného chut, než zarídit se podle prikazu instancí, a že
ty instance zakrocíly s nejvetší energií ve veci státu, který sám
tolik energie neukázal, aby se bráníl. Blahopreji Vám k takové
optimismu. Predstavujete si, že bychom klidne vydali celé
území nepríteli a pak bychom apelovali na instance. "Více než
6zemí by neprítel pobrati nemohl." Tohle už je státnická huka.Odkud ostatne vite, jak by instance rozhodly? Za soucasné
nerozhodovaly by asi jen podle práva, nýbrž také podle mezi-

národní konstelace a tak, aby si nadelaly co nejméne obtiží. V konkretním prípade stála by !talie na strane Madarska a dovedla by
zmarit jednotné rozhodnuti.
Ostatní státy nemely by co delat jen
s Madarskem, nýbrž také s !talii. jak by potom naše vec dopadla,
je nejisto pred duchem všech, mimo pred duchem Vaším. Za takové
situace je veru vetší zárukou, jestliže svého územi lehkomyslne nevydáme, pevne se spoléhajíce na holuba na ženevské streše.
Ale toto skalopevné budování na "príslušných instancích" je prí- .
znacné pro Vaši metodu. Nemužete uvésti ani jediný prípad, kdy by
pusobnost a úcinnost techto instancí byla již vyzkoušena a osvedcena;
predpokládáte však, že budou bezvadne fungovat v našem prípade
a že není jinak možno. Pocítáte s necím nevyzkoušeným tak bezpecne jako se zákonem gravitace. Tak si pocínají dogmatikové
vždycky.
VII I. jste tak laskav, že uvažujete, co by se stalo, kdybychom
byli napadeni Madarskem. Predpokládáte,
že bychom vyhráli. Pak
bychom bud prý zllstali pri tom, že jsme vedli válku obrannou, šli
bychom domu, a nic prý by se nestalo. Nebo bychom prý chteli madarské územi a náhradu válecnou. Nic jiného si neumíte predstavít.
Ve Vašem myšlení je velká díra, a upírám Vám právo takto derave
myslit. To Vaše "nic se nestalo" by ve skutecnosti znamenalo, že
ubránili jsme Slovensko. Nevedli bychom válku ani pro cizí území,
ani pro válecnou náhradu, nýbrž práve pro to, aby se "nic nestalo"
v tomto smyslu. Vy ovšem pravíte: "ŠIi bychom zase domu" a dost.
Ovšem že bychom šli zase domu, ale predtím bychom dosáhli výsledku, který nepochopitelne
podcenujete.
jestliže uhájení Slovenska charakterisujete
jako stavší se nic, pak se nedivím, že nedarí
se Vám postrehnoutí nejaký význam války obranné.
IX. jestli jste mou otázku po Vašem názoru na boj legií ocekával
nebo neocekával, nemuže nic meniti na povaze této otázky. O tomto
bodu píšete: "Tvrdím a se mnou tvrdí totéž velmi vážní politictí
cinitelé, že bychom byli svou svobodu dobyli i jen metodami zahranicní akce revolucní bez akce válecné," To tvrdite Vy a nejací neznámí politictí cinitelé. Masaryk a Beneš, tedy jíste nejvetší autority
ve vecech zahranícního odboje, tvrdí opak. Oba napsali memoáry,
kde vykládají, proc se tak snažili o to, abychom meli vlastní armádu:
tvrdí, že bylo nutno dokázati svetu, že jsme pro svou svobodu odhodláni i krev obetovat. Nedoufám ovšem, že by Vás svedectvi
techto dvou mužu, o nemž patrne nevíte, presvedcilo, nebot fakta
se odrážeji od ducha dogmatikova.
je mí to však dokladem, jak
snadno si vyrábíte falešné mínení a jak potom jako pravdy se dovoláváte neceho, co není pravda. jestliže Vás však ani autorita obou
vudcu zahranicni revoluce nepresvedcila ani ve veci, kterou nejlép~
znají, jakou mohu já míti nadeji, že bych Vás o cemkoliv presvedcil?
V dokonalé úcte
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Proc nás nemají rádi.
V Praze dne 27. února 1931.
Vážený pane redaktore!
Prosim, abyste i mne, Polákovi, žijícímu již léta v Praze a snažicímu se nestranne a (mám za to) s jistou dávkou sympatie, referovati v polském tisku o ceskoslovenských událostech, poskytl príležitost úcastniti se diskuse. Podnet k diskusi zavdaly události, které
se sbehly v Krynici. Nejsem sportovcem,
Totiž, aby mi bylo rozumeno: nejsem tak vášnivým sportovcem, abych použil lákavé nabídky "Cedoku" a rozmnožil pocet tuším 16 nadšencu, kteri jeli
do Krynice s výpravou, jejíž úkolem bylo "pobízeti" ceskoslovenské
borce. Ne, tak daleko múj zájem o sport nesahá. Pres deset let pozoruji však z Prahy všechna úsilí o polsko-ceskoslovenské
sblížení.
Z toho duvodu urcitou cást svého casu musím venovati studiu otázek
sportovních, které nyni hrají tak dúležitou úlohu. V prípade krynickém - snad proto, že Poláci v kanadském hockeyi prece jenom
patrí do prední skupiny evropských mužstev - stupnoval jsem svuj
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Pt{tomnost,
zájem tak, že jsem bedlive procítal všechny zprávy z Kryníce v ceskoslovenském a polském tísku a dokázal jsem dokonce prosedet nekolik hodín se sluchátky
prímo z "bojište".

na uších a naslouchat

sportovní

reportáží

Když jsem všechny tak získané vedomostí dal do porádku a náležite promyslil, musel jsem se shodnout s ceskoslovenským tiskem
v jednom: csl. hockeyisté nejsou oblibeni. Dokonce csl. hlasatel
prozradil, že dovedli získatí sympatie pouze kanadského mužstva,
kdežto všichní ostatní národové tvorilí jakousí protíceskou frontu.
Videl jsem v Ceskoslovensku í v Polsku více polsko-ceskoslovenských utkáni. Lehká atletika, plavectví, jezdectví, šerm, dokonce
rohovnictví a kopanou! Neodvážil bych se tvrditi, že nedocházelo
nikdy ke spori'tm. Ano, spory byly, ale byly klidne a prátelsky
urovnány. Nepozoroval jsem neprátelského
chováni publika. Prírozene, že polské publikum stranilo Poláki'tm, ceskoslovenské Cechožádných výtržnostech
slovákúm. Tomu se však nesmíme divit.
a demonstracich jsem však nikdy neslyšel. Proc, pro boha, kanadský
hockey jest s to naladit všechny Poláky proti Cechoslovákúm?
Nemyslim tim pouze Krynici. jest vecí známou, že konflikt krynícký nebyl prvni. A proc kanadský hockey vzbuzuje neprátelskou
náladu u desíti jiných národnosti?

°

Tato otázka vrtala mi dlouho hlavou. A mys lim, že jsem našel
správné rozrešeni. V Krynici sešlo se jakési mezinárodní teleso a na
návrh predsedúv odhlasovalo si závodní rád: 6 mužstev jde do
finale. Nepochybne rád byl chybný. Celý pnlbeh mistrovství
to
ukázal. Faktum však jest, že pouze madarský zástupce hlasoval
proti. Všichni ostatní delegáti desíti nebo kolika národnosti (a tedy
i delegát ceskoslovenský) hlasovali pro. Hned druhý den Ceskoslovensko porazilo Polsko (to jest, prosím, moment dúležitýl). Ceskoslovenský delegát však nevedel nic chytrejšího, než honem protestovat proti tomu, aby do finale šlo 6 národnosti. Protestoval
tedy proti tomu, pro co den pred tím odevzdal svúj hlas. Protestoval
proti úcasti Polska ve fínale. Mohlo takové jednání vzbudit sympatie
pro ceskoslovenské mužstvo, i když se všichni shodujeme v tom, že
borci samí na tom nenesou viny?
.
Touto disonanci zahájen byl zápas. Utkání Ceskoslovensko-Kanada rídil Cechoslovák. V pražském tisku jsem se docetl, že nebylo
to taktické. Co se stalo? Prehlédl offside. Offsíde "vyložený",.. jak
psal pražský tisk. jsem dalek toho, abych obhajoval ty, kdož soudce
zahrnuli nadávkami. Ptám se však, zda nemohlo zde vzniknout
podezrení, že prehlédnutí bylo úmyslné? Zvlášte když Ceskoslovensko mohlo míti z toho prospech?
Aby nebylo nedorozumení:
nemínim se tím dotknouti cti csl. soudce, ani vrhat trebas stin podezreni na jeho jednáni. Snažím se pouze psychologicky pochopití
ovzduši.
Nervosita nebyla však údelem pouze polských diváki't. Neubránil
se ji ani ceskoslovenský radio-hlasatel. Nejaký ulicnik (slušný clovek
to urcíte nebyl) hodil na hrište prezuvku. Zde asi není známo, že
"s~dzia-kalosz"
jest v Polsku populární prezdivka pro slabého
soudce. PreZllvka tedy patrila soudci - Belgicanu. Ceskoslovenský
hlasatel však pospišil "radiovat" do Prahy, že na ceskoslovenského
hráce hodil polský divák prezuvku. Ulicnický kousek ztrešteného
fanouška stal se nejsilnejším argumentem pro tvrzeni, že Poláci nemaji rádí Cechoslováky. Avšak zpúsob, jimž ceskoslovenský hlasatel
referoval do Prahy o prúbehu zápasu, jest kapitolou pro sebe. Co
ríci, když nekdo, komu bylo laskavostí polského Radia dovoleno
ínformovati Ceskoslovensko o prúbehu zápasu, dovoli si takovou
nejapnou poznámku, kterou jsem sám slyšel. Znela: "Slyšíte sami,

Velký
výber

jak bratrí Polácí mají nás rádi." jsem presvedcen, že slova "bratrí
Poláci", použitá v tom momentu, natropila více zla, než se jejich
autor nadál. Cožpak níkdo z tech Polákú, kterí stáli u mikrofonu,
jím nerozumel?
Nejaký zapadlý plátek z polského venkova podezíral Cechy,že byli
smluveni s Kanadany. Kolik zlé krve nadelala v Praze tato zpráva
ihned do Prahy sdelená! A co rekne slušný clovek, který po prijezd~
ceskoslovenského
mužstva do Prahy precetl v jednom pražském
li~te, prý zprávu jednoho z vúdcú ceskoslovenské výpravy, že jest
presvedcen, že kdyby Po lácí v prvním zápase porazili Ceskoslovensko,
ve fínale by se octla pouze ctyri mužstva?
Abych byl s tím hotov. Odsuzují co nejrozhodnejí neslušné chování polských dívákú. Chápu rozhorcení ceskoslovenské verejnosti.
Avšak napadá mne otázka: nerozpadla by se celá proticeskoslovenská hockeyová fronta, kdyby vudcové ceskoslovenského hockeye
zkusili jednou zústat pekne doma a misto sebe poslat nekoho jiného?
Myslím, že nejenom ceskoslovenskému hockeyi, ale i celému národu
ceskoslovenskému takový pokus mohl by prospeti.
A ted krátce o pomeru ceskoslovensko-polském
všeobecne. Každá
proticeská
noticka "Ilustrowanego
Kuryera
Codziennego" jest
v Ceskoslovensku komentována více, než si toho zaslouži. List ten
jest s dostatek znám, a není v Polsku moci, která by ho dovedla
prinutit, aby psal slušneji. Zrovna tak nevidim v Ceskoslovenské
republice cinitele, který by mohl zakázati "Obrane Slezska" nebo
"Moravsko-Slezskému
Denníku" jeho zpusob psani o Polsku a Polácich. Rozdíl mezi "II. K. C." a "Obranou Slezska" jest pouze
v publicite. Polský list jest žurnalisticky dobre delaný. Má všude
zpravodaje, má mezimestské hovory a radiové zprávy, muže zaplatit
clánky, psané nejlepšímí ucenci a spisovateli. Proto jest hojne rozšíren. Nejzaujatejší polonofob neodváží se toto tvrdíti o Obrane
Slezska". Mravní stránka útoku" II. K. C." jest navlas táž, jako
útoku vy jmenovaných listu na Polsko. jsou to však ojedinelé prípady. Proti nim mohl bych postaviti svedectví ceského novináre
kterého prostý nosic na nádraží v Gdyní po dva dny provázel meste~
a okolim, avšak nabízenou odmenu odmítl s rozhorcením, že prý
od bratra Cecha nic nechce. Koho by zajímalo, jak psaní "II. K. C."
pusobí na Krakov, toho odkazuji trebas na svedectví prekladatele
Sienkiewicze vrchního radu Václava Kredbu. Rekne Vám bez roz·
paki't, že nikde v Polsku nebyl uvítán tak srdecne, tak prátelsky a
bratrsky, jak práve v Krakove. Což konecne neudelali stejné zkušenosti cešti novinári, kterí dleli s celou výpravou v Krakove? Rozhodne
tedy tvrdím, že Poláci, ani ti z Krakova, žádné zášti k Cechoslovákum
nechovají.
S projevem dokonalé úcty
W ladyslaw Mergel.

SP ci POHOVKA
dle systému red. Jana Vanka poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.
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cray'o~u, zápisníku, soen~cken a p.od. psacích souprav a podložek; aktovek
a )Jnych nepostradatelnych
pomucek kanc.
technických má na sklade:
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ERATURA
o stopách polárních pokladu.
oni v cervnu odjel z Ceskoslovenska

na pustý
vou Sibir v severním mori ledovém nácelník

6 Jan Welzl, nejdobrodružnejší Cechoslovák,
m ve svých triašedesáti letech chce pokracovat
tnlm živote, jejž zahájil jako 25letý muž
ou z Irkutska sibirskými pustinami až k hra~cného ledu. Jan Welzl nám zanechal presné
lé vyUcení. svého pohnutého života a svých
clch osudu ve dvou románech. První z nich,
let na zlatém severu", který vyšelloni, dockává

svetového jména H. G. Wells, dal geniální formu populárního a prece umeleckého stylu, tretí, syn predešlého G. P. Wells, odchovanec proslulé Trinity College
v Cambridgi, staral se o jednotu, prehlednost a ilustracní bohatství díla. Jen tak mohla vzniknouti práce,
která nesmírným, ale zaslouženým úspechem provázena doma v Anglii koná nyní cestu svetem, jsouc prekládána do všech kulturních recí.
Ceského vydání tohoto díla ujala se nakladatelská
firma Fr. Borový
v Praze a sverila jeho vrchní redakci univ. profesorovi Oru VI. Ružickovi a preklad
známému anglicistovi Dru E. Vajtauerovi. Celé dílo,
pres to, že vybudováno na vedeckých základech, je
dík práci H. G. Wellse upraveno tak, aby uspokojilo
sice i odborníka, ale neunavilo a. upoutalo i ctenáre,
jemuž bude prvou nezkalenou studnicí všeobecného
vzdelání vubec. Sešity, jež mají vycházeti ctrnáctidenne (po Kc
a jichž bude asi tricet, jsou vlastne
samostatnými
monografiemi,
pojednávajícími
o té
ci oné záhade života, umožnují ctenári získati neunavujlcími lekcemi solidní životní názor a svetový rozhled. Bohatý ilustracní doprovod prispívá nemálo
k popularisaci díla. Nepochybujeme, že "Veda o živote",
jež se stala biblí soucasné Anglie a celého anglosaského
sveta, setká se se zaslouženým úspechem též u ceskoslovenské verejnosti.
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A. France:

N a Bílé skále.

ynl v krátké dobe po vyjití tretího vydání a vyjde
v nekolika svetových jazycích. Podobný zájem
y se jeví o druhou knihu Jana Welzla "Po stopolárnlch pokladu", která
vyšla nyní a která
jako dilo samostatné, další Welzlovy osudy, jeho
ach na dalekém severu, jeho honbu za zlatem,
zveri a podivný život nejsevernejšího obchodníka
podivnými, skoro neznámými kmeny. Obe tato
j ou z nejpozoruhodnejších knih, které vyšly v poni dobe nejen v literature ceské, ale v literature
ové

vUbec.-fb-

.

Bible moderního cloveka.
nou za radu let objeví se na svetovém trhu litelm dllo, které samo sebou, bez hlucné reklamy, žil silou svého obsahu, formy a významu zmocní se
kvas širokých vrstev ctenáru a má pronikavý a
vliv na myšlenkový vývoj celých generací. Tak
loni v Anglii vycházeti v sešitech pod prostým
ým titulem "Veda o živote", dílo, které si ul 0podati souhrn soucasných vedomostí o živote a
možnostech. Tri autori spojili se ke skladbe tak
e navržené a svrchovane obtížné; jeden, vefysiolog a biolog, Julian Huxley, zbudoval
a pevný základ vedecký, druhý, spisovatel

Preložil Arn. Procházka. V grafické úprave A. Chlebecka. Stran 204. Brož. Kc 15·-. Fr. Borový 1931.
Ve Spisech Anatola France, které ve sbírce "Pantheon", porádá Jaroslav Zaorálek, vyšel jako XVI.
svazek Spisu román Na Bílé skále. Historická pravda
a utopistické snení, dávná minulost, prítomnost i daleká budoucnost, rímský imperialismus, moderní kapitalismus a budoucí socialismus, všechny tyto prvky
sloucil France svou obvyklou lehkou, skvelou formou
v romto románe. Ve forme prátelského rozhovoru vede
ctenáre ze starovekého Korinta do vysneného sveta
budoucí socíální spravedlnosti a všechny ty lidské typy,
dívající se na svet ocima své doby, plasticky kreslí nekolika slovy. Všude je cítiti, jak jsou mu jeho románové
postavy milé a budí stejnou zálibnost také v ctenári,
který ani nepozoruj e vážný, filosofický podklad toho,
co cte. Této lehkosti dosahuje autor dokonalým ovládáním látky a ješte také tím, že z vlastní zkušenosti
zná pravdivost základních myšlenek tohoto svého díla:
že zvídavost lidského ducha je vecná, že vecná je nemožnost plne tu zvídavost ukojit, že vše ve svete je
vývoj, podmínený danými okolnostmi, že zájem je
první hybná síla lidského myšlení a konání atd. Stejne
jako rímský prokonsul Gallius v Korinte, treba že
práve premítá o budoucnosti náboženství, ani zdaleka
netuší, že príští náboženství jest ztelesneno v tom nuzném i vlastními souverci opovrženém Pavlovi z Tarsu,
s nímž se setkává na soude, stejne dnešní lidé nemohou
mít tušení o tom, co lidstvu prinese budoucnost, a to, co si
o ní vymýšlíme, je jenom více méne pravdepodobný sen,
podobne jako se v tomto románe Hypolitovi Dufresnovi zdá, že se najednou octl v roce 2270 v socialistické spolecnosti, v níž není jenom rovnost tríd, ale také
rovnost pohlaví. France jest ovšem vypravec príliš
mistrný, aby své dílo nevyzdobil skvelými genrovými
obrázky: probouzející se· Korint, cynik Posochares,
drze žebrající, aby mohl ukájeti své pudy s mladou
Joessgu, fanatický apoštol Stefanos, ukamenovaný houfcem Zidu, to vše jsou plasticky živé ukázky nejlepšího
F. B.
Franceova vyprávecího umení.

Film bez titulku

Prof. Ing. Emil Cermák:

MOTOCYKL
Vše o motocyklu na 576 stranách s 515 obrázky, kart. Kc 60'·
Autor doprovází tuto obsáhlou prírucku následující
predmluvou: Pri sepsání této knížky bylo mou snahou podati ctenárstvu nejen popis motocyklu a jeho
soucástí, ale umožniti pochopení všech dílu. Ten, kdo
porozumí základum,· dovede si také vysvetliti a vynajíti mnohou poruchu na stroji. Témer každá továrna
vydává své instrokcní knížky a tam jsou príslušné ná·
vody k obsluze a pokyny k nejlepšímu udržování
stroje. Konstrukce pokrocila tou merou, že se z motocyklu stává znacne složitý stroj, nebot doba klade
na nej stále stoupající požadavky. A tu nestací pouhá
instrukcní knížka, kde je psáno, co se má udelati. Je
treba vniknouti v duši stroje, a pak se nemusíme obávati, že by nás premohl, naopak stáváme se jeho pánem.

ŽÁDEJTE U SVÉHO KNIHKUPCE NES
V NAKLADATELSTVí

FR. BOROVÝ, PRAHA II.,
NÁRODNí TRíDA 18.

