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Nezdar jedné konference.
(Proc nebyla vyplnena celne-politická usne
sení mezinárodní hospodárské konference.)

Mezinárodní hospodárská konference ženevská· z roku1927 byla dukladne za soucinnosti Mezinárodní
obchodní komory pripravována. Konala se v dobe od
4. -do 23. kvetna 1927 v Ženeve a svým bohatým pru
kazním materiálem vedeckým vykonala teoreticky
velký kus práce. Po všeobecné rozprave sveren byl úkol
konference trem komisím: obchodní, zemedelské a pru
myslové, jejichž zprávy a návrhy byly pak podkladem
konecných usnesení konference.

Resolu.ce prijaté Mezinárodní hospodárskou konfe
rencí v Zeneve trídí se Podle techto trí skupin. V sou
boru obchodne politických otázek dominovala otázka
odstranení prekážek mezinárodního obchodu, jež byla
osou veškerého jednání. Doporuceno uzavríti mezi
národní úmluvu, upravující nakládání s príslušníky
cizích státu ve smeru jejich zrovnoprávnení s prí
slušníky vlastního státu, zrušiti administrativní pre
kážky zahranicního obchodu, zejména zákazy a ome
zení vývozu a dovozu, jakož i vázanost devisového ob
chodu, diskriminace plynoucí z dopravního režimu:
doporuceno unifikovati obchodní statistiku, sjedno
titi názvosloví celních tarifu, stabilisovat a blahovolne
aplikovat autonomní celní tarify. Co do výše cel kon
ference toliko opatrne deklaruje, že nadešel již oka
mžik, aby byla ucinena prítrž ustavicnému zvyšování
cel a aby se prikrocilo k zmirnování celních sazeb, nej
prve tam, kde nadmerné zvýšení bylo vyvoláno mimo
rádnými poválecnými pomery, a to jednak individu

~Ine v autonomních celních tarifech jednotlivých státu,
jednak bilaterálne (oboustranne) prostrednictvím ob
chodních a celních smluv, jednak posléze kolektivním
omezením neb snížením cel, kterýžto úkol by pripadl
ekonomické organisaci Spolecnosti národu. Pokud jde
o soustavu obchodních smluv, doporucena všeobecná

inte~rální doložka nejvyšších výhod. Doporuceno se
vrátit k dlouhodobým bilaterálním smlouvám ob
chodním a vytvorit stejné celní soustavy v j ednotli
vých evropských zemích, anebo alespon jednotnou ~o
lecnou základnu pro obchodní smlouvy. Konference
zabývala se možností výjimek z všeobecné doložky nej
vyšších výhod a pripustila nikoliv bez váhání velmi
omezenou možnost výjimek, zvlášte pokud jde o drobný:.
pohranicní styk a o to, aby vyhoveno bylo místním po
trebám, neporušují-Ii se zájmy jiných státu (regionální
klausule státu baltických, skandinavských a nekte
rých jihoamerických). Otázkou úpravy preferencního
režimu, zejména ve strední Evrope, resoluce konfe
rence se nezabývají. Obdobné resoluce jako v Ženeve
byly prijaty i na kongresu Mezinárodní obchodní ko
mory ve Stockholmu ve dnech 27. cervna až 2. cervence
1927.*)

V duchu ženevských usnesení stala se rada po-

*) Srov. Dr. V. Sehuster: Celní válka nebo. celní mír? Praha
"Orbis" 1930.

kusu. ~~Ia ytavre~a .v r. 192~ konvence o ujednocení
hospodarskych statistik, pracuje se na osnove jednotné
celní nomenklatury, pripraven. návrh mezinárodní kon

venc~ o prá~ní voc~rane, cizincu, pripravena osnova jed
notneho smenecneho zakona, dohotovena mezinárodní
konvence o zrušení dovozních a vývozních zákazu,

vypra~ov~'.lv.návrh na. celní prít;Ierí, jenž byl premenen
na neVmnejSl konvencl obchodm ze dne 24. brezna 1930.

Jde. tu t~mer vesme~. o díl~, jež nebyla dokonána, aneb
jlmZ odejmuta byla jlch puvodní životnost. Proc nebyla
vyplnena ani tak umírnená a zdrženlivá celne politická
usnesení mezinárodní hospodár. konference z r. 1927?

~ro~ selhaly cet~é pokusy o provedení techto usnesení,
jlmZ pel,ze uprítl morální síly? Proc již prvé pokusy
o zrusem dov?zních zákazu o celní prímerí vedly k opa
k~ tenden~í, j,ež. mely, býti realisovány, t. j. k urychle
nemu zvysovam celmch sazeb? Nezdar nelze svádeti

jen n.a ná.kla,dno~, složitou a ,málohybnou mašinerii
Spolecpostl, na~odu. Dokud se navrhy pohybují ve vše
obecpen: ra',11~l. a ve všeobecných. rceních, doznávají
mOCl sve vmtrm pravdy souhlasu, jakmile se však tes
neF dotýk~jí .. separ~tn!~h ko~kretních zájmu, selhá-.
Vajl a ro~bljeJl. se., Te~er v~ ~sech státech vyskytují se
?bc.hodne-P?h~lc~e sme:y, jez se nezakládají na pomí
jlvych egols~lckych zajmech speciálních, nýbrž na
trv.alých yehkýc~ všeobecn,~ch, zájmech státu evrop
s~y~~. Lec tav~oveto hospo~ar~ke sr:ahy a programy, jež
Zlrajl do dalsl budoucnosti, JSou ješte toliko presved

ce~íf',l, ',11inorit a z~p~sí yelm.i ~porne s temi, kdož pri
hhzejl jen k okamzlte sltuaCi. Tlto rozhodují. I menších

ko~kretních pok.roku lze docíliti jen tehdy, jsou-li
hnany mocnou sl10u hlubokého presvedcení, jinak za
staví se pred úskalím pomíjivých zájmu separátních.
Tyto pomíjivé zvláštní zájmy nalezly novou oporu ve
všeobecné depresi a krisi, nové vyšší celní prehrady

~aF "léciti" .krisi, již staré vysoké prehrady spoluza
Vl~!!Y.. A ~ak 1 ná:,r~ na skutecné a pronikavé celní prí
men, jenz by plml mtence usnesem velké hospodárské
konference z r. 1927, narazil na hradbu osobitých inter
esu. Pred listinami zvláštních prání ustupuje prospech
všeobe.cný, obhájci zvláštních prání ješte jsou v pre
vaze, tl, kdož zastupují životní zájmy celku, posud v mi
norite. A prece žádnému jen ponekud soudnému úcast

ník.u mezinárodních jednání nemuže býti neznámo,
k jak absurdním koncum vede politika vzájemného
odcizování se, politika stavby neprekrocitelných pre
hrad celních a dovozních zákazu, kterak tato zvrácená

~elnJ pol~ti]<:a dráždí a pobízí k odvete stále pronikavejší
1 staty, jez dosud v podstate trvaly na zásade svobod
~ého obchodu a jsou významným odbytištem pro jiné,
ja~o Velká,. Britanie. Mod~rní život hospodárský jest
spjat navzajem. Nelze vyvažeti dostatek zboží do zemí,
kde není prosperity, a nejpošetilejší jest škodolibá ra
dost nad úpadkem souseda. Novodobý život hospo

~árský elementární silou vyžaduje velikých volných
uzemí odbytu a produkce. Ustavicné pokusy o skupi
nové sblížení státu, o regionální preferencní soustavu
celní nasvedcují tomu, že politika nesmírne vysoké
celní ochrany jednotlivých státu nutne vede ku sna-
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Prítomnost...

hám o sloucení skupinová, tedy o tvorení širších hos
podárských území, nerozdelených neprekrocitelnými
·prehradami. Snaha o regionální sblížení hospodárské
jest zároven reakcí na zvrácenost celní politiky v Ev
rope. Hospodárské nezbytnosti nakonec si dráhu pro-
razí, at prímo, anebo oklikou. Václav Schuster.

Komunistictí poslanci a senátori, kterí v techto dnech'delají vudce
demonstrantum po celé republice, vedí, že stát níkdy - opakujeme:
níkdy - nemuže dovolit, aby jeho policie a cetnictvo byly demon
stranty odzbrojovány a aby tímto zpusobem zacínala se obcanská
válka; vedí, že cetníci pušek nevydají; vedí, že cetníci budou strílet,
jestlíže s ními bude sveden zápas o zbrane; vedí, že se na tom nedá
nic menit, a vecU, že neozbrojený dav v takovém konfliktu musí pod
lehnouti ozbrojencilm, a že to tedy jen znamená pomalovávati zemi
na cerveno nejdrahocennejším materiálem, lidskou krví. A prece
v Duchcove komunistický senátor Stránský neváhal dáti demon
strantum povel k takovému neblahému útoku na cetnickou radu
a sám pocal se rváti o karabinu velitelovu. To tedy jest nesvedo
mitost a docela marné obetování lidí. Komunistickému senátorovi

docela patrí to, ceho se mu dostalo: zatcení. Je nyní na komunistech,
kolik dalších lidi chtejí tímto zpusobem obetovati. Nemohou dou
fati, že bitkami s cetníky docílí neco podstatného a že státní moc
pred nimi uhne. Ale snad doufají, že kosti mrtvých uspiší zrození
mstitele, a snad veri, že tato tragická atmosféra udrží lid v revolucním
duchu. Niceho se neobávají tolik, jako normálniho vzhledu života,
nebot ten uspává revolucni energii. Jde jim o to, aby byl udržen
dojem bitvy.

Komunisté nyní rozhoduji O tom, kolik obetí bude stát útocná

akce, kterou komunistická internacionála narídíla provésti ve všech
zemích Evropy, trpících hospodárskou krisí, a která má vyvrcholiti
25. února. Musíme schvalovati, že ministerský predseda tak durazne
varoval pred touto formou obcanské války a že oznámil energickou
obranu se strany státu. Komunisté vedí, s cim mají pocitat. Budou-li
s tím pocítat opravdu cí rozhodnou-li se to ignorovat, nad tím už
žádné moci nemáme. Práli bychom sí ovšem, aby uvážili, že jedíné,
co mohou, jest rozmnožovat pocet marných obetí. I Moskva ví dobre,
že celá ta narizená únorová akce nemuže v dnešní situaci míti

charakter boje o moc, a že je to vše jen druh obzvlášte drahé agi
tace: drahé níkoliv pro ty, kdo ji narizují, nebot oni za životy nic
neplatí, nýbrž pro ty, kdo ji provádej i. Tolik duvery k vláde máme,
abychom verili, že se u nás pro pouhý pokrík do lidu nestríli a že
pri obycejné manífestací u nás nikdo žívot ztratit nemuže. Ale tolik
smyslu pro státní autorítu zase musíme míti, abychom uznali, že pri
takových manifestacích nemuže býti problémem, komu vlastne patrí
cetnické pušky. At už to komunisté státu odpusti nebo neodpustí,
stát se každému takovému útoku bude brániti, a bude se brániti se
souhlasem celé demokracie.

Toto bylo slovo na komunístickou stranu. V jejíCh rukou spocívá
rozhodnuti o tom, jakou barvu bude miti tento mesíc. Tušíme však,
že má býtí receno slovo také na naši, demokratickou stranu. Vážení
i méne váženi pánové, nemyslete, že žíjete v idyle, kdy mužete se
spokojene oddávati stranickému politikarení, jak jste zvykli. To,
co stojí pred branamí parlamentu, nejsou preludy podráždené mysli,
nýbrž skutecná tísen, skutecná bída a skutecná nezamestnanost.
Musite umet myslit o tom bez elementil stranické agitace, které jinak
jsou tak mohutné ve vaší duši. Jako zástupci národa jste povinní
mítí tolik schopnosti, abyste dovedli poznati chvíli vážnou. At už
si o komunistické agitaci myslime, co chceme, tolik je jisto, že muže
strhnouti jen dav, jehož zoufalstvi není žádnou hrou. V této dobe

Po delší dobe komunisté upozornili v parlamente na svou existenci,
a sice upozornili na sebe podle svého starého zvyku: krikem. Ukriceli
ministerského predsedu a ministra spravedlnosti. Ministri byli roz
mrzeni, že parlament, který žádá, aby v nem casteji hovorili, neza
jistil jim volnost a nerušenost projevu. Protože veci byly nejvíce
dotcení sociálni demokraté, navrhli zostrení jednaciho rádu. Za osobní
urážky poslanci mají býti pokutováni. Penežitými tresty by byli
ovšem komunisté citelne postiženi: jejich pokladny dávno neoplývají
nadbytkem. Proti remeslným obstrukcníkum by nebylo škoda nej
prísnejších opatrení. Dosavadní ustanovení jednacího rádu nejsou
však tak mirná, aby se s nimi nevystacilo. Je to jen praxe predsed
nictva, která býv;í mírnejši než jednací rád samotný. Predsednictvo
bývalo shovívavé, neužívajic rázných prostredku, které mu jednací
rád poskytuje. Hrubosti, urážky, povykování, to vše se trpelo, pro
tože parlament nemel sám k sobe dosti úcty. Nechával si líbit, že ho
vláda prehlížela a odstrkovala, nechával si líbit i nejdemagogictejší
obstrukce. Lepší než jakékoliv zostrováni jednaciho rádu by bylo,
kdyby parlament usíloval i jinak o to, aby se konecne stal opravdu
parlamentem; je toho mnoho, v cem je náprava nejen nutna, nýbrž
i možna. Konkretni, uskutecnitelné pOdnety byly již podány. V po
slední dobe prí šel s mnohými takovými návrhy Dr. Stránský. Zatím
se mu dostalo jediné odpovedi: na pravíci i na levici svorne se mlcí.

H. R.

Nová státní pujcka a co se okolo ní sbehlo.

Ceskoslovenský stát pripravuje novou pujcku. Patrne proto, že
jí potrebuje. Predevším pro železnice, které pro pokles svých prijmu
nemají najednou na investice, jež mají letos provádet. Musíme se
zatím spokojití s touto skutecností, což ovšem neznamená, že nebude

Jen zostrení jednacího rádu?

reální tísne lid nesmí mít dojem, že nad jeho hlavou se hraje obvyklá
politická hra. Musi vídet, že se podniká neco opravdového v jeho
prospech, že, sám príliš sláb, aby mohl zmoci mohutné priciny, je
jichž následky kolem nás zurí, r.eni bez pomoci ponechán na pospas
hospodárské krisi. Cetnickýmí puškami se nedá všechno vyridit.
Je treba systému sociálni profylaxe. Zdá se, že parlament neuve
domuje si dosud vážnosti situace tak, jak to na nem musíme žádati.
Nepodarilo se mu aspon ješte se dohodnouti o velkém plánu pro zdo
lání krise. Skládá porád ješte svou oblíbenou stranickou mosaiku.
Ale rozsáhlé nesnáze vyžaduji si rozsíhlého plánu. Velezrada není
jen na lavicich komunistických. Muže býti i velezrádná lehko
myslnost na lavicích vládních. Abychom nechodili daleko pro prí
klady: ty polemiky, které nekteré obca.lské strany stále ješte ne
ostýchají se vésti proti podporám v nezamestnanosti, ten názor, který'
patri už jen mezi nejstarší zkameneliny, že jen lenivý clovek je
nezamestnán, protože práci nehledá, tento názor v dnešní dobe, kdy
jsme se dokonale mohli poucit o objektivních prícinách nezamest·
nanosti, není už dávno hoden ani rozumu ani citu národa. A jestliže

nekteré strany stále si s ním pohrávají, tedy je to už prímo vele
zrádná zaostalost. Nejvíce si s ním ovšem pohrává tisk agrární, který
se neostýchá delati si dokonce legraci z nezamestnaných a hledi celý
tento problém sprovodit se sveta anekdotkou o jednom nezamest

naném, který prý si deset kilo mouky vymenil za deset kilo kala
funy, aby mohl doma oparit prase. Tato žurnalistická nesvedo
mitost je práve tak veliká jako nesvedomitost komunistického se·
nátora.

Kdybychom ze smrti ctyr delníku v Duchcove vyvodili poucení
jen pro komunisty, málo jsme vyvodili z tohoto neštestí. Není to
memento jen pro komunisty, ale také pro nás. Znamená to pro nás
príkaz: nejlepší hlavy dohmmady! Cetnické pušky mohou nás uchrá
niti pred komunistickou nesvedomitostí, ale nikoliv pred vlastni
lehkomyslností. Všichni musíme vedeti, že je treba tolik vykonati
pro zdoláni krise, kolik vubec vykonáno býti muže. Nevím, kolikrát
jsme to už rekli, ale zasluhuje to býti ješte jednou opakováno: ne·
bojte se vetšich plánu! -fp---

yKMANz

Tekla krev a co z toho vyplývá.

op
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Lít e r a t u r a a ž i v o t. "je smešné a nemravné stavet lite
raturu nad život, a zároven je to jeden ze zdroju nenávisti protí
t. zv. intelektuálum, kterí literaturu, jež zradila kontakt s životem,
jeho opravdovostí, cestností a ukáznenosti, stavej i nad nej jako
neco vyššího. Tato Iiterárni a v podstate jen líterátská povyšenost
jeví se nejvýrazneji v bagatelisováni požadavku zdravého rozumu
i citu a zalehla náš kulturní život jako mor. Básnické kvality autoru,
kterí tento mor roznášejí, lze klidnc uznat, protože ani v nejmenším
nezmenšují jejích vínu na zploštení, rozvráceni a zneucteni našeho
života, zejména našeho prostredí kulturního. Talentovaný spisovatel
zustává talentovaným remeslnikem svého oboru, jenž jinak musí
býti posuzován, stejne jako dovedný švec nebo obratný provazolezec.
Mravnost není poslední instancí v umení. Ale i literatura je podrí
zena soudu života, v nemž mravnost, jíž rozumime zejména ukáz
nenost a smysl pro urcitý rád, poslední instanci je." ("Dnešek.")

faktu - jsme, prosím, povinni konstatovati každý fakt - rozhor
cilo "Právo lidu", které v tom patrne ví delo podporování komu
nismu, a napsalo, že také my svou konvickou zaléváme komunistickou
kvetinku, aby rostla, ale že marné jsou naše vzteky. Nijak nás ne
dojímá, že nám "Právo lidu" vynadalo, a nikdy na takové veci ne
odpovídáme. Ciníme-li tentokráte výjimku, tedy proto, že nejde
o nás, nýbrž že je v sázce duch "Práva lidu" a sociální demokracie.
Nás ovšem ani nenapadne konvickou zalévati komunístickou kve
tinku a vubec neco dobrého prokazovati tomuto hnutí. To však ne
znamená, že máme zároven povinnost vyloupnout sí obe oci a obe
tovat je "Právu lidu", abychom potom v tomto bezmocném stavu
jen to za fakta pokládali, co "Právo lidu" za fakt uznati dovolí.
My tedy pro komunistické hnutí nemáme pripravenu žádnou kon
vicku, plnou laskavosti, ale k tomu se príznáme, že bychom chteli
míti dukladnou konev, abychom mohli skropit vyprahlou hloupost
"Práva lidu". To, co sociálne demokratický orgán v tomto prípade
provozuje, je barácnictví, nedustojné orgánu strany, jež si ciní ná
roky na vedeckou metodu. Každá veda zacíná od faktu, a že komu
nisté v nekterých posledpích volbách docilili príznivých výsledku,
to jest fakt, který musíme uznati a ostatním oznámiti i pres tu pre
kážku, kterou nám v mysli zpusobuje jeho nepríjemnost. Pišeme
o nem s jinými pocity než "Venkov", ale uznati jej musíme .

Co vlastne na nás "Právo lidu" chce? Abychom fakta nevideli?
Tuto schopnost, kterou buh nám zachovejž, sociální demokracii pres
všechny sympatie k ní obetovati nemužeme. Ani pro tuto stranu
sami sobe buliky na nos vešet nehodláme. Tato strana ostatne necht
se uklidní: hned, když se ukazovaly zacátky hospodárské krise, každý
prozíravejší clovek musil vedet, že je to voda na komunistický mlýn
a že hospodárská krise a vzrust komunistických hlasu patrí k sobe.
To je jako houska na kráme, a bude se to opakovat v každé dobe
abnormální. Sociální demokracie necht tedy bez nervosy precká tuto
mimorádnou dobu a necht nás po jeji trvání nenutl, abychom faktu
nevidelí. V tom jí vyhovet nemužeme. A ostatne ani není ta žádost
té strany dustojna. -tp-

S cím souhlasíme.

Ne boj m e s e zd r a v é h o p r u van u I ,.Na nacionální
fronte, mezi ceským a nemeckým tiskem, trvají boje a diskuse o naše
scítání lidu, proti nemuž podali dokonce mad1ršti poslanci a senátori
stížnost k predsedovi Rady Spolecnosti národli, proti nemuž Svaz
madarských židu útocil ostrou resolucí, o nemž byla podána inter
pelace anglickému parlamentu a na než si stežoval bývalý madarský
ministr F61des v otevreném liste, adresovaném predsedovi Meziná
rodního statistického ústavu. Nijak si nemyslime, že bychom mohli
apriorne všechny tyto stížnosti prehližet, i když dobre vidíme, jak
se prí nich priživuje nacionální demagogie Madaru i Nemcu. To je vec,
jež nás zbavuje povinnosti na výtky odpovídat, jak ucinil na pr. mi
nistr vnítra, když proti stížnostem do jmenování scítacích komisaru
mohl uvésti silne výmluvný fakt, že nemeckých scítacich komísaru
bylo jmenováno 4000. Stejne tak významným cinem, který se neminul

•

Už i "Právo lidu" ?

"Právo lidu" zacíná uživat podivných method. Když delnická
trana v Anglií prohraje v doplnovacích volbách nekterý svuj okres,

aepflnese o tom zprávu. Neuverejni volebních výsledku svého boje
D"Vcelu" (práli jsme jí uprímne vítezství), ac prece techto výsledku
aen1l1fesvým ctenártlm zatajíti. Když dr. Stránský uverejní první
ze svých duchaplných úvah o našem parlamentarismu, zretelne jako

I oznacenou, nevycká dalších, ale zakríkne ho, jako by parla-
entarlsm poškozoval. A poslední doklad: jako jiné listy prineslo
"Právo lidu" zprávu o výsledcích scítání lidu v Praze s hlediska n;1

nostniho a náboženského. V komentárí vysvetluje VZrtlst katolické
drkve správne "nadobycej ne $i1ným prilivem venkovského obyva

Istva, jež z valné cástí je katolické. Tím pocet katoliku prirozene
vzrostl. Ale í tak - jak z výsledku scítání je vidno - prí padá na

Je obyvatelu 583'9 katoliku, tedy jen neco málo pres polovinu."
A ted dodává: "Z uvedeného pak ovšem vychází zcela prirozene

Iivý úbytek osob bezkonfesijních, ale pri pozorném porovnání
se, že tomu tak není." Redaktor, který to napsal, zasluhuje
z úst nejaké autority, která má v národe pecovat o to, aby

dbáno faktu. Bezkonfesijních ubylo totiž absolutne i relativne.
jich o 1.130 méne než jich bylo v r. 1921 a relatívne bylo bezkon
jnich v r.1921 18'8%. kdežto r. 1930 jen 14'8%. Už i "Právo lidu"

delat politiku klamáním svých ctenáru a tím, že bude pred nimi
t zprávy nrpríznívé? S.I.

CO vlll8tne chtejí?

bedlive zkoumat, je-Ii pokles príjmu státních drah jen pre
Ý ci je-Ii zpusoben prícínami, které jsou hlubší a trvalejší než
odná hospodárská tísen. Bude jiste nutno zabývat se podrobne

i, jako je organísace železnic vubec, úspornost jejich správy
nepostací zajísté jen upoutat pozornost na otázky osobní, ale bude

o hledet i k úsporám vecným, pri dodávkách a zvlášte k poli
vlivum, které jiste dodávky pro železníce nezievnují. Ale to

mimochodem. Nyni potrebují železnice penez na nutné investíce
tyto peníze bude nutno vypujcit. Bude však treba vypujcovat si i na

stlce v jiných oborech státní správy, na stavby silnicní, vodo
pod:\fské, melioracni a tak dále, nebot dospelo se konecne k úsud-

, U v hospodárské tísni je na miste, jestlíže se jí celí verejnými
estlceml. Bude nutno si na tyto veci vypujcit, ponevadž v státní

pokladne neni dost penez z prícin, o kterých bylo by se rovnež zby
o ~írjt, nebot je pochopitelné, že pri pokleslých prijmech v dusled

ku hospodárské krise a vzrustajicích nárocích na státní pokladnu se
eh stran dojde se jednou na dno.

Stalo se však, co se nemelo stát. Každý prumerný bankovni re
ditel povl, že je nejlépe, když se o jeho bance a jeho fínancních trans
ekclch mluvl a píše co nejméne. O nové státnl pujcce se již namlu
vilo a napsalo tolik, že je veru div, že celý plán se nezhatil. I když
z nejvetší cásti byly to výmysly a kombinace, prece jen stacila sama
• utecnost, že zpráva o pujcce pronikla predcasne na verejnost, aby

flpravila státní pokladnu o pekný peníz, který jí mohl zustat
dobru. Každý halér, vyzískaný na emlsním kursu, znamená

miliony Kc pro státnl pokladm,l. jakmile proni~la zpráva o pujcce
verejnost, znamenalo to oslabení kursu státních papíru a tím

modenl podmínek nové pujcky. Kolik milionu doplatí tedy stát
DI tuto nediskretnost? jest se veru diviti, že milže novinár vládniho
Jistu se ješte chlubit, že prinesl prvni a nejpodrobnejší zprávy o nové
ptljcce. Každá taková zpráva je draho zaplacena. vs.

voo jsme tady meli poznámku s názvem "Agrárnik opevá
t komunismu", v niž jsme odsoudili záludný zpusob, jímž

J tisk pojednává o nekterých posledních volebních výsledcích,
y príznivy komunistum. Vytýkali jsme, že agrárnící se radují

tu komunismu, protože to znamená oslabení sociální demo
, v niž jediné vidí vážného soupere. jindy, pišíce sami o tech

I ovšem také jsme musili konstatovat vzrust komunístických
který je nepopiratelný. Ale toto pouhé naše konstatování
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úcinkem na zahranicni verejnost a na statistické kruhy, jimž si ste
žoval FOldes, bylo pozváni našeho statistického úradu, zaslané pred
sedovi a sekretári Ústavu, aby prijeli do Prahy a na miste se presved
cili o neoprávnenosti útokú na naši statistiku a scítání lidu. je proto
tim podivuhodnejši, že se na ceské strane našla politická strana, jež
ve jménu jakési podivné taktíky velkopansky odmítla správný cín
statistického úradu. je to ovšem národni demokracíe, jejíž spolecná
schúze poslaneckého a senátorského klubu oficíelne odmitla jako "ne
prípustný" postup Stát. úradu statistického a jeho výzvu k Mezi
národnímu ústavu. Také na pražské radnici byli jsme, bohužel, svedky
toho, že jisté kruhy nedosti dobre pochopují, že nacionálni politika
hlavního mesta musi mit ohledy k politice celého státu. Nezdá se nám,
abychom jmenovali aspon dva konkretni prípady, že je rozumný
výnos pražského magistrátu, podle nehož všechny soukromé vývesní
štity a jiné nápisy, zasahující do ulicniho prostoru, smejí být jen
v ceské reci. jsme presvedcení, že se také nic nestane, jestliže pri
príštím scitáni vyjdeme v Praze Nemcúm vstríc tím, že jako v roce
1921 budou se moci zapisovati do archit ceskonemeckých."

("N árodnl osvobození".)*
Tak se nám to líbi. "Kritisovali jsme již vícekrát všechny ne

dostatky našeho parlamentu, tím radeji zaznamenáváme vcerejší
vystoupení ministra justice jako plus v dejinách Rudolfina. Ano,
tak nejak by to meli delat i ostatní, hned reagovat na nepravdivé
veci, jež se mluví v parlamente z oken, prinést pred parlament veci,
jež jindy jsou skryty za dvermi byrokratických jednáni. Opravdo
vou radostnou a potešitelnou události byl rozhodný tón ministra
Meissnera, vyvracejíciho páne Stríbrného nepravdy, prede všemi
vykládajícího, proc konfiskace postihla Za v relúv román a'proc pre
ložil soudního cekatele Chlubnu. Není tak castým zjevem v našem
parlamentu, že resortní mínistr prihlási se klidne k odpovednosti,
uvede opatreni, jimiž koriguje jednání byrokracie - vystoupi krátce
jako energický, odpovedný a skutecný vMce svého resortu. To impo
nuje, a i když cást tisku se snaží ministrovu rec potlacit, zústane
Meíssnerovo vystoupení krokem k uzdraveni našeho parlamentu.
Až se do parlamentu vráti život tím, že ministri budou odpovidat
na všechny výtky poslanci prednášené, až se tam bude opravdu
debatovat a bojovat, pak také zasedaci sin Rudolfina prestane být
tak smutne prázdná a privábí i ty, kterí tak casto chybejí. Pak zacne

ceskoslovenský parlament býti tím, cim jej všichni chceme mit."
("N árodnl osvobození".)

*
Bankovní reditel, ale poctivý chlap. "Dva bankovní

machri starého typu zemreli tento týden v Praze skoro soucasne,
jeden reditel z bývalé Kreditky, druhý president Umderbanky, oba
dávno na odpocinku, oba Nemcí židovského púvodu. Psali o obou
nebožticích také lidé z obecenstva a uverejnilí vzpominky na své
styky s nimi. Tim zajimavejši to bylo, že tyto hlasy z lidu uverejnil
takový Prager Tagblatt, v jehož sloupcích bankovni reditelé mivají
vysoký kurs jíž za živa. Tady však tou chválou mrtvých dostával
kurs živých porádnou ránu. "Redítel starého slohu" se jmenoval
nekrolog toho jednoho nebožtika a vypravovalo se o nem, že srov
náván s nynejšimi velkobankovními potentáty byl to se svými šesti
nebo osmí správnimi radovstvimi takrka maloživnostník, pokud šlo
o príjmy, že jeho plat meren dnešnimi, byl predhistorický, že zane
chal pomerne skrovný majetek, že prí velkých transakcich nemysli val
níkdy na sebe a své príbuzné, nýbrž jen na akcionáre a že na kOllci
žívota ješte v bance, jejímž zústal vlivným správním radou, odmítl
dopomoci svému synovi k peknému mis tu, protože se mu to, jak
pravil, "nezdálo slušné". To byl tedy jeden bankovni redítel z anno
dazumal. A o tom druhém cteme ješte podivnejší a neuveritelnejší
zvesti. Na príklad: Když nastal v devadesátých letech bursovní
krach a t. zv. ruské Auerovky, v nichž byla banka silne angažována,
byly skoro úplne znehodnoceny, dal tento úradujicí správní rada
banky všechny úcty drobných spekulantú bez hnutí brvy prepsatí
na svoje osobní konto a všem tem malým lidem dal beze srážky
vyplatíti jejich propadlé vklady. Byla to tenkrát pekná suma a ne-
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kterí postižení dodnes se nedozvedeli, kdo je zachránil tenkrát od
záhuby. Geniální obchodník, gentleman od hlavy k pate ..• a tak
to jde dál. A to se nepíše v nejakém socialistickém orgánu, který je
podezrelý, že nenávidi každého dnešního bankovního reditele a pre
sidenta, nýbrž v pekne plutokratickém Prager Tagblattu, který,
jak receno, dívá se na každého bankovního reditele zpravidla v úcte
a oddanosti náramné. Arci v dobe, kdy bankovní reditelé sí zvyklí
zdarílé spekulace banky prepisovati na' své konto a nezdarílé
spekulace vlastní na konto banky a tedy akcíonárú, jsou takoví
bankovníci starého typu opravdu cosi jako predhístorická zkame-
nelina, o níž se musi mluviti s úžasem." ("Ceské slovo".)

*

For d úv des e t i m e s í cní p r a c o v n í rok. Mistr Ford
prichází s novou devisou pro úpravu pracovni doby, a to s desetí
mesicním rokem. jeden americký list prinesl od neho interview o této
veci, v nemž se praví: "jenom práce múže znovu zpúsobiti blahobyt.
Nezamestnanost není prirozeným zjevem, nýbrž je viditelným vý

sledkem všeobecné nevedomosti o zdravých hospodárských zákonech.
Problém, který nás nyní zajímá, jest, jaká <)patrení mají býti uci
nena v prúmyslu tak, aby delnici meli stálé zamestnání. Ceho by
bylo treba v oboru výroby automobilú, je podle mého zdání deseti
mesícní pracovní rok. Letni mesice nejsou práve nejlepší pro práci
v továrne. Lidé potrebuji zmeny. Rozumí se, že takové opatrení
nebude lze zavésti ihned, ponevadž jak delníci, tak i zamestnavatelé
budou se mu musit nejdríve prizpúsobiti. Ale provedly se už v mi
nulosti jiné veci. Osmi hodí nová pracovní doba na príklad byla
te.žším oríškem a stejne tak i petídenni pracovni týden. Nejbližší
vecí je desetimesicní pracovní rok." .Jak strízlive se uvažuje v Ame
rice i v nesocialistických kQJzích o podobných opatreních podnika
tellt, o tom svedci clánek amerického listu, vycházejíciho v No r
f o I k u (The Vírginian Pilot), který piše: "Kdyby desetimesícní
pracovni rok byi zaveden, nebylo by lze pricisti to na úcet humani·
tárských názorú podni.katelú, nýbrž výhradne na úcet zmenené
hospodárské situace, vytvorené množstvím strojit, které zjednodušují
práci. Proces, který nahrazuje delníky stroji, jež vyrábejí dvakrát
tolik pri polovicnim poctu pracovních sil, nemitže býti prováden do
nekonecna, aníž by prúmyslu soucasne nevznikal úkol nalézti práci
pro ruce, které musejí zaháleti. Vhodným prostredkem k tomu by
jiste bylo zamestnati více delníku pri kratší pracovní dobe a menším
poctu dnú v roce. jinými slovy, logickým dúsledkem nadupotrebení
strojl1 je poskytnouti více volného casu nejen majite1úm a reditelt!m,
ale takbdelníkClm. Musí býti nalezena nejaká cesta, jak to uskutec
niti, jinak se vše ocitne v nekonecných zmatcích." - Prirozene, že
dnes toto vše je pouze hudbou budoucnosti, ale pro socialisty je
zajímavo pozorovati, jak se znenáhla s trízli vi prúmyslníci, kterí
nejsou vedení socialistickýmí úvahami, zmocnují utopistických snu
prvých socialistil a chteji je uvádeti ve skutek!" ("Právo lidu".)

*

Masaryk o ti us tých. "Žaludek si potrebuje odpocinout, jak
každý pracující úd, a toho se mu dostane vyhladovením. Vetšina lidí
nechává svúj žaludek drít do ttmoru - prejídat se je jako nad své
síly nos it težká bremena. Dnes už i medícina varuje lidi pred tlouštkou;
tlouštíci se nedožijí dlouhého veku, protože ukládaji vetšine svých
orgánú prílíšnou námahu. A nadto tlouštka není pekná na pohled.
To se rozumí, i to patri k programu humanitnimu, aby lidé byli
krásní." (President Masaryk v "Almanachu Kmene".)

*

z p o I i t i s o van é k a t o I i c tví. "je s podivem, jak kato
lici za posledního púlstoletí dovedli postaviti vúbec sotva co pozoru
hodného. je tu pro ne omluvou jejich svízelná situace pri náporu
bezverecké filosofie a vedy? S o t v a. Bylo to spíše spoléhání na
oficielni ochranu rakouského režimu. Není pochyby o tom, že i v nove
vzniklých pomerech, tedy pro obnovení naší samostatnosti, proje
vily se u vedoucích cinitelú katolických opet podobné snahy: vytvo
riti v silné politické strane katolíkú jakousi obmenu starorakouskou.
Tak se stalo, že v cele kulturního boje objevili se nikoli biskupové,
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jedine pravoplatní zástupci katolických vericích, nikoli intelektuálové,
nýbrž politikové. Politika u katolíki'1 témer úplne zahlušila ostatní
životné zájmy katolictví. Zapomnelo se i na Brynychovo slavné
heslo: proti knize kniha, nebot líteratura katolíku za prvních 10 let
vykazuje k mocenskému postavení Církve tak úžasne nízké procento
tvorivosti líterární, vedecké i umelecké, že nás to právem zaráží a
zahanbuje. N o v i n a m i a b r o ž u r a m i pod pro s tre dní
úro vne melo sec e I i t i z výš e n é a k t i v i t e ces k é ho
P o k r o k á r s tví, k t e r é n i kdy n e len i I o! Abych to
rekl primo, politicti cinitelé precenili'práve políti ku na úkor kultury.
MiIi prátelé, to, co cini silnými k'ltolíky ve Francii, Belgii, Holand
sku, Anglii, v Polsku - neni politika, ale k u I t u r a, k u I t u r ní
t vor b a, t vor b a ved e c k á a u mel e c k á jej i c h o r
g a n i s a c e š k o I s k á."

("Jitro", casopis stredoškolských studentu katolických.)

8.5

duši.. Ukládá tedy komu~is~ickou stranu s jejími chy
bamI do bavlnky determinIsmu. Ale na národ odmítá
vzíti tento loket deterministické moudrosti. Kdo by
soud.H,.že také národ, jako komunistická strana, je "ta
kovy, Jaký za daného pomeru sil vnitrních i vnejších býti
musí", strašne se mýlí; co je dovoleno tomu, co p. Neu
mann miluje, není dovoleno tomu, co nemiluje' komu
nistická strana, jejíž stav je následkem prícin v~itrních
! vnejších, :ná konec koncu vždy pravdu; ale národ,
Jehož stav, Jak mužeme predpokládati, je také násled
kem prícin vnitrních i vnejších, je v hrozné krisi. Nechci
se príti o tento determinismus, ale chci jen ríci, že když
p. Neumann si své postavení vuci komunistické strane
polehcuje determinismem, my bychom si konec koncu
své pos~ayení vuci stavu národa mohli také polehcovati
determInISmem. Nechceme tak ciniti, ale máme aspon
právo, aby se nám tento determinismus s dvojí tvárí
nelíbil, ponevadž to konec koncu muže býti jen zpusob
vytácek pro toho, kdo o komunistické strane nechce
"z prícin vnitrníéh i vnejších" poctive mluvit.

"Krise národa" od p. St. K. Neumanna jest jedna
z tech cetných brožurek, v nichž komunisté cas od casu
poucují demokraty, jak mají býti demokratictí a pokro
koví, a kde jsme výmluvne premlouváni zejména k tomu
stavu pokrokovosti a demokraticnosti, který by se jim,
komunistum, nejlépe hodil. "jako komunistovi je mi ptáti
se, který režim je príznivejší pro rozvoj delnické trídy
jako nositele sociální revoluce a príští vlády nad svetem,"
praví p. Neumann na jednom míste, a od této chvíle
všechny jeho rady a všechen jeho úsudek rychle uvadají
a ztrácejí pro demokraty jakoukoliv cenu. Demokrat
muže prijímat rady a výtky zase jen od nekoho, komu
na demokracii záleží, nikoliv od nekoho, kdo na nic ji
ného nemyslí, než jak demokracii vyvrátit a kdo proto
nemuže být pokládán za objektivního soudce. Ve válce
vojevudce také neprijímá rady od neprítele. jestliže
p. Neumannovi jako komunistovi opravdu jest se jen
ptáti, který režim je prízniv,ejší pro rozvoj revoluce, pak
at si ovšem všechny svoje rady a starosti nechá, a je do
konce smelé od neho, že vubec se odvažuje udílet demo-
kratum poucení. '

je to pravdepodobne poucení lstivé, vydané s toho
speciálního hlediska, který režim je pro revoluci nej
príznivejší, a ten stav národa bude p. Neumannovi pri
padati nejkritictejším, který nejvíce odporuje na
dejím na komunistickou revoluci. jestliže by se p. Neu
mann se svou brožurkou obracel jen ke komunistum,
je dobre; doma si každý muže delat, co chce. jestliže
však hledá širší publikum, nechápu, jak muže doufati,
že nekdo neprohlédne jeho hru na "nejpríznivejší re
žim". Chceme zajisté býti pokrokoví, ale chceme míti
svou pokrokovost pro sebe, ne pro komunisty, a ne
chceme jí ulehcovat politbyru práci. Proto se nám pro
tiví, jestliže se priblíží komunista, který se najedl va
jícek, aby mu zmekl hlas, a zacne zpívat "Bývali
Cechové", a s tou drsnou úlisností, jíž jest schopen,
se vyptává: proc pak už nejste tak pekne pokrokoví,
jako jste bývalí? Pro toho komunistu mužeme míti
jen jednu odpoved: do toho tobe nic není, nebot nesmýš
líš s ná:ni uprímne; s reakcí si už sami nejak poradíme,
ale tvoJe rady nemohou míti pro nás cenu, nebot sám
priznáváš, že nechceš prospeti demDkracii, nýbrž jen
revoluci proti ní. Opravdový komunista nebude spo
kojen s žádnou demokracií, leda s tou, do které by ko
munismus mohl vjet jako nuž do másla. Taková demo
kracie mohla by vylouditi z komunistických úst i blaho
sklonné uznání, ackoliv ovšem hned by šel za roh si

·AKITILop
Ferd. Peroutka:

Komunista radí demokratum.
I.

pa~ st. ~: Neumann je presvedcen, že ceský národJe v knsl, a sepsalo tom brožurku. *) Tak trochu se
zdá, že pokaždé, kdykoliv p. Neumann sám ocitne se
v ne~nází~h, vynalezne rychle krisi celého národa, aby
uchlachohl svého znepokojeného ducha. Asi pred pul
druh.ým roke~ odeše~ z ko~u~istické strany, podepsav
ma~lfest proh ~ed.enI: "Mel Jsem tehdy zlé dny, celé
hodiny prochodI! Jsem, mucen trýznivými obavami."
Od .té doby ~ydlí pred branami komunistické strany,
neveda, co delat, nemoha ani sem ani tam zachová
vaje si "nenávist k buržoasnímu ,porádku' viru v mezi
n~rodní vítezstv} proletariátu, presvedcenI, že jen leni·
n~~memI.zedobyh .~.bude dobyto sveta pro socialism",
pn~návaJe chybu, JIZse dopustil podepsáním manifestu,
a pres to vše nemoha zpet k maticce komunistické strane'
mimo to nemuže nepozorovati, že komunistická stran~
nijak neproniká dopredu, narážejíc všude na jakousi
konsolidaci, kterou p. Neumann z plna srdce a zplna
hrdla pokládá za ohavnou; vidí, kterak víra jeho nynej
šího života, víra v revoluci, stává se pochybnou. Dost
duvodu, aby se mohlo zdáti, že p. Neumann, tato truch
~ivá postava .k.omunisty, který ani mezi své nemuže,
Jest ~ám v knsl. ~le ~omuto 'p0:nání žiye odporuje jeho
sebeuct~: p:?~O nIkoliv on, nybrz národ Je v krisi. Dalo by
se to vYJadnh na hlavu postaveným citátem z "Fausta":
"A co sám ve svém nitru prožívám, celému chci svetu
prideliti." Loni, kdy p. Neumann sepisoval svou bro
žur~u, bylo.i.slepým patrno, že práve komunistická stra
n3lJe~tv knsl: Al~ to po.dl~!ohoto vykladace, jenž o sekci
tretl mternaclOnaly mluvI Jen s kloboukem v ruce, není'
pravda, ne?ot. "strana konec koncu má vždy pravdu.
Je takov~, J.a~,aza ?ané~o pomeru s~l vnitrních i vnej
~ích f!1~SIby~ : To Je ovs~m. P?dobne neomylná pravda
Jako Ibls redlbls non monens In belIo. Oddávaje se to
muto názoru, muže clovek jednak vyhoveti svému
bystrozra~u, ne~ot. nikdo nemuže mu vytknouti, že by
chyb. nevidel, Jednak muže vyhoveti své oddanosti
k s~e:~.' ~ebot pr~hlá~í ony chyby za horký plod nut
nosti, J!Zmkdo vzpuah se nemuže; jsou chyby, ale nikdo
není vmen, a p. Neumann tímto zpusobem spasí svou

.) Stanislav K. Neumann: "Krise národa", nákladem O. Gir
gala, Praha.
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nabrousit sekyru, aby podtal koreny této práve pochvá
lené demokracie. Komunisté mají ruzné druhy premlou
vání, jimiž snaží se pohnouti demokracii, aby položila
hlavu na špalek: budte humanistictí, ríkají, budte de
mokratictí, budte pokrokoví a pacifistictí! My toto
všechno chceme být a prospech a rozvoj demokracie
si bez toho predstavit neumíme. Ale nechceme ovšem
takovou pokrokovost na príklad, jíž by komunisté mohli
užívat jako nástroje pro své známé cíle. Meli jsme už
takové pokrokáre, kterí, jak se potom ukázalo, byli
u komunistu zamestnáni na hodinovou výpoved:
takovými pokrokári tedy býti nechceme. Ale to je
stará komunistická hra: dovedou tak pekne protesto
vat proti každému násilí, to násilí ovšem vyjímajíc,
jehož se komunisté sami dopou~tejí; naši komunistictí
intelektuálové majíce zrak tak bystrý jako vrány,
neprehlédnou žádný zjev násilnosti ani v Indocíne a
ihned organisují své oblíbené protesty; v Rusku však,
kde desítky lidí bývají popravovány beze všeho soudu,
podle jejich pojetí vubec žádné násifí díti se nemuže;
cokoliv tam se stane, a byt by tím i brutalita v Indo
cíne byla zahanbena a odstavena jako brídilství v oboru
teroru, deje se právem vládnoucí trídy a nelze tomu
nic vytýkat, nebot, jak Lenin rekl, kde se kácí les,
lítají trísky. K otázce censury (a ke všem ostatním
otázkám, at už je to svoboda, pacifismus nebo trest
s~1fti) mají komunistictí intelektuálové týž slavne
nestydatý pomer dvojakosti: jedno stanovisko mají
pro nás, druhé pro sebe. Premlouvají nás, abychom
se do krve rdeli nad ceskoslovenskou censurou; ale
uprimne priznají, že kdyby oni svou vec vyhráli, za
vedli by takovou censuru s medvedími tlapami, že
naše censura i v tech dnech, kdy je ve své nejlepší vý
konné forme, je proti ní nemluvne; priznají, že oni by
vycházení nejakých casopisu krome komunistických
vubec nepripustili. Tolik sil ducha tedy í prumerný
demokrat má, aby tuto hru prohlédl. Prohlédli ji dokonce
už i naši nadprumerní demokrati, všelijací ti intelek
tuálové, které komunisti 1a starších dob. casto dostali
na lep svých protestu, dokud ješte národ nebyl v takové
krisi, v jaké jej nyní vidí p. Neumann. Omlouváme se
tedy p. Neumannovi za to, že jeho rady jest nám
považovat za ménecenné. Plnou hodnotu mohli bychom
jim priznati jen tenkrát, kdyby i své strane kladl
tytéž cíle jako nám. Ale to 110 jednak ani nenapadne,
jednak, kdyby ho to i proti všem zákonum komunistické
prirozenosti napadlo, musí takové hnutí jako pravo
verný komunista nemilosrdne v sobe potlacit. Ani se
nenamáhá tuto dvojakost nejak zastrít. Vy, praví
k nám, se tady zatím prohánejte obtížemi demokracie
a skákejte temi obrucemi, které vám nastavím; my však,
kdybychom se jednou dostali k moci, pohovíme si na
pohovce diktatury. Jeho brožurka není po této stránce
založena na uprímnosti: je jen jedním z prostredku tríd
ního boje a detailem revolucní taktiky.

V uprímnost demokratismu p. Neumannova mohli
bychom tedy veriti jen za težkou cenu vlastní hlou
posti. Zato mužeme beze všeho verit v uprímnost jeho
komunismu. Pan Neumann vždycky byl uprímne tím,
cím práve byl. Byl uprímným anarchistou, jako je ted
uprímným komunistou. Uprímne napsal r. 1918: "Dosti
Ruska!" A stejne uprímne psal za tri roky nato: ,,6 Rus
ko, prijd'!" Z uprímného srdce psal svou básen na
cervenobílý prapor, ale ze srdce stejne pretékajícího
uprímností napsal potom básen: "Otce muj, proc jsi
se pocešti!!" Uprímne kdysi jako pravý anarchista
opovrhoval marxismem, ale uprímne se nyní pokládá
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za hloupého proto, že marxismem tenkrát opovrhoval,
a uprímne "se poté mohl jen studem rdíti za svou
zpozdilost: tam vede neznalost marxismu". Uprímne
veril pred pul druhým rokem, že komunistická strana,
t. j. vedení, delá chyby. Uprimne však je ted presvedcen,
že komunistická strana, t. j. vedení, "má vždycky
pravdu". Uprímne podepsal manifest proti Polit
byru, uprímne toho nyní lituje. Uprímne veríval, že
ceský národ je pokrokový. Uprímne nyní verí, že jest
nepokrokový. Jsou tedy nejen s prolhanými, nýbrž
i s uprímnými lidmi urcité potíže, a jako u kariéristu,
tak i u nekterých uprímných lidí dnešek beze zbytku
požírá vcerejšek.

"Krise národa" není než prosaickým prepsáním
básne, kterou p. Neumann stvoril už r. 1921; tenkráte
ho mrzel Šmeral a óavštevovalo ho trapné podezrení, že
celý ceský komunismus jest bez príslušné ohnivosti.
Tehdy tedy p. Neumann vyrazil tento povzdech k ne
besum:

Otce,
otce muj, již jako chlapec
citil jsem se tak nesmirne sám
v národe tech, co lezou za pec
pred cinem, myšlenkou, krásou i svetlem
a pred bojem, kde se s vavríny sklízí
i rána ci smrt

A prece
a prece jsem podlehl víre té zeme,
že v techhle skretech živ ješte Tábor ...

Jak jsem ho na hony vzdálen dnes,
národa vodnatelného,
sám jemu cizí!
Nikdy se neshodneme a nedorozumíme
Z jiné jsem krve a jiného testa ...

Kleci mi shnilá ta zeme ...

II I. Internacionála v nich pekne ztenci
v odznak a rudou pásku:
ceský komunista
pred válkou obcanskou varovaný zdvihne hlas ...
Loužicko ceská, k tobe nepatrím!
Otce,
otce muj, proc jsi se poceštil?
Jinde se prece dýše líp.

Vše, co tu živorí, co se tu deje,
jen vojna je žabomyší.

Cituji proto tak obšírne, abych se zbavil povinnosti
reprodukovati obsah Neumannovy brožury. Vše, co
v nem tehdy bylo, i dnes v nem jest, a je to doplneno
jen o úrední mínení "Rudého práva", že komunis
tická strana má vždy pravdu. Knížka je ovšem plna
útoku proti malomeštáctví. Pred lety v tom byla Neu
mannova osobní nota: ale dnes polemika proti malomeš
táctví je už docela obycejný komunistický byrokratický
šiml, a deti na ruských školách se tomu ucí jako násobilce.
V tom ohledu je ruská mládež už tak vycvicena, že
i nad hrobem kamaráda, který se zabil, vydala pro
hlášení, v nemž odsoudila sebevraždu jakožto - malo
meštácký ideál. Kde se takto hromadne a prímo z úred
ního donucení a na základe usnesení kongresu strany
bourí pro~i malomeštáctví, muže v tom bourení býti
ovšem práve tolik bezduchosti, tolik šablony a práve
tak málo skutecné citlivosti jako v malomeštáctví sa
mém.
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pocet zamestnaného delnictva v Batových závodech
(pres 17.000), nýbrž také zvýšená zamestnan ost tech
oboru, pro než se uvolnila kupní síla konsumentu silným
snížením cen lidové obuvi.

Bata casto argumentuje, že snížením cen chce obuv
ucinit prístupnou i tem nejchudším vrstvám, které na
ni dosud nemely (na pr. v Indii a j.), a pri tom mimodek
svým snížením cen pomáhá i jiným oborum (na pr.
textilu a pod.), které získávají z úspor tech konsumentu,
kterí dríve kupovali drahé boty a nyní kupují levné
boty Batovy.

To je úcinek Batovy zlevtlovací akce, který je nej
méne znám a který ukazuje, že Batovou cinností se
zvyšuje celková kupní síla pro ostatní statky
(mimo obuv) na domácím trhu nejen o kupní sílu té
cásti delnictva, jehož mzdy jsou umožneny vysokou
souteživostí Batovy výroby na zahranicních trzích,
nýbrž také o tu velkou cást kupní síly, která znacným
snížením cen obuvi se uvolnila v celkovém rozpoctu
konsumentu.

Batova osobnost je však i jinak kladným zjevem, a to
jako lidský príklad. Ukázal, že i u nás jsou otevreny
cesty k úspechu tomu, kdo nebojácne a vytrvale jde za
vytceným cílem. Pri posuzování Batovy organisace
je zajímavé, jak se staral o to, aby v celém prubehu
výrobního a distribucního procesu vyloucil všecky ru
šivé složky, jež by mohly zvýšit ceny jeho výrobku:

1. úcelným zarízením a organisací se stará o to, aby
reálná kupní síla mezd ve Zlíne byla co nejvyšší. Obed
za 2 Kc 50 težce by jeho delníci mohli dostat, nebýti
jeho dumyslné organisace zásobovací. Také péce o by
dlení a lécení je príkladná.

2. Promyšlenou výrobní organisací se stará, aby žádné
ztráty ve výrobe mu nezvyšovaly výrobní náklady.

3. Vlastní organisací prodejní se postaral o to, aby
ztráty v distribucním procesu zbytecne nezvyšovaly
prodejní ceny a aby každé snížení výrobních nákladu
se mohlo projeviti v prodejních cenách.

4. Docílených zisku používá k novým investicím
ve výrobe i k blldování prodejní organisace a tím se
osamostatnil od vetšího cizího úveru a vyloucil rušivý
vliv, jaký muže cizí úver vykonávati nejen na celkový
vývoj závodu, nýbrž také na ceny výrobku.

.Jiste mela Batova cinnost vliv na celkovou cenovou
úroven v C. S. R Jak dalece rozvoj a chod Batových
závodu je vázán i v budoucnu na jeho osobnost, lze
težce dnes posouditi. Zato možno se domnívati, že
metody užívané Batou by mohly vésti k úspechu i v ji··
ných oborech, ovšem jen tehdy, kdyby byly prizpuso
beny konkretním podmínkám techto oboru. Že úspor
nost Batových metod se neprojevuje jen u obuvi, lze
nejlépe videti na príkladu Batova bufetu, který otevrel
ve své pražské prodejne a kde káva stála 1 Kc, cili ani
ne polovinu, co v kavárne. Patrí již k príznacným úka
zum u nás, že tento bufet na zakrocení živnostenského
úradu musil býti zavren. A to v dobe, kdy po zlevnení
životních nákladu kdekdo volá. Zbývá ješte nejdule
žitejší otázka, zda Batovy metody jsou sociálním dum
pingem, jak proti nemu prohlašují mnozí jeho konku
renti, hlavne v Nemecku (na pr. kniha Phillipsova).
K tomu treba si uvedomiti, že podezrení z dumpin
gové výroby patrí k nejoblíbenejším pomluvám všech,
kdož se nejsnáze chtejí zbaviti konkurenta. Platí to
o nesprávném podezrení ze sociálního dumpingu, jak
bývá vysloveno casto proti celým státum, jako na pr.
nekdy také proti C. S. R Bylo by proto nejvýše na
case, aby mezinárodní jasnou a závaznou for-

Anketa o Batovi.
II.

Kladným zjevem v národním hospodárství lze na
zvati takovou událost nebo osobnost, která v celku pri-
plvá ke zvýšení národního blahobytu. V tomto smyslu
utno také Batu pokládati objektivne ta kladný zjev,

kdyby s neobjektivního hlediska nekterých
avil nebo zastáncu nekterých názoru jím nebyl. Každý

pokrok ve výrobních zpusobech si nutne vyžaduje obetí
v radách tech, kdož svojí výživou byli odkázáni na

arý zpusob výroby. Tkalci musili ustoupiti textilním
továrnám, obuvníci u nás musejí ustupovati Batovi, po
kud vyrábejí lidovou obuv, méne již, pokud se specia
lisovali na kvalitní a prepychovou obuv. Takový ústup
rukodllné výroby neobejde se bohužel nikdy bez bolest
ných sociálních presunu, jichž možno a nutno litovati,
jimž však nelze se lehce vyhnouti. Bylo tomu tak u samo
statných tkalcu pred 60-80 lety, je tomu tak u nás
u samostatných obuvníku v dobe poválecné.

Je ovšem žádoucí, aby tyto sociální presuny se ne
dely soucasne v mnoha oborech, aby neklid z nich ply
noucl nebyl tak veliký a aby absorpcní síla pracovního
trhu mohla vstrebati pracovní síly uvolnené temito
presuny. Rozhodujícím však zustává, zda nový zpusob
výroby prispel pres tyto nevyhnutelné ztráty ke zvý
len I celkového blahobytu a také ke zvýšení celkové
souteživosti zdejšího hospodárství. A tu, myslím, ne
stranná úvaha vede k tomu, že tomu tak u Bati je.
Vzpomínám zábavného prípadu, o nemž jsem slyšel a
který se udál v ceském meste nedaleko bavorské hra
nice. Bavorští sedláci prišli do tohoto mesta a nakupo
vali tam v Batove prodejne boty, protože Batovy boty
byly pro ne o mnoho levnejší nežli boty v Bavorsku. Pri
tom vzali si na cestu tolik penez, kolik by potrebovali doma
v Bavorsku na nákup bot, a rozdíl, který nákupem
u Bati ušetrili, propili v ceské hospode. Tento zábavný
a prímo cítankový príklad ukazuje nejlépe a nejná
zorneji úcinek, jakého dosahuje Bata svým silným sní
!enlm cen obuvi:

1. Uvedeni sedláci koupili si Batovy boty a nikoliv
bavorské. Z toho plyne, že mzdu v techto botách ob
saženou dostali ceští delníci ve Zlíne a nedostali ji ne
mectl výrobci bot. Bata svojí souteživostí na za
fl ran icní ch t rzí c h a v y s o kým ex por tem ot e
vrel nový pramen mezd v C. S. R, nový pramen
národního duchodu, kterého by nebylo, kdyby zdejší
výroba obuvi nemela souteživosti proti výrobe zahra
nicnl. Pri tom nutno spravedlive uznati, že na vývotu
obuvi jsou úcastny i jiné továrny na obuv. Bata však
e nejvlce prubojným na zahranicních trzích a pusobil

sto jako prukopník.
2. Bavorští sedláci v uvedeném príklade ušetrili ze
ého rozpoctu urcitou cástku nákupem u Bati. Tím
z jejich celkové kupní síly uvolnila ušetrená cást pro

ákup jiného statku, v našem príklade pro nákup
kého piva. Cili snížení Batových cen zvýšilo odbyt

hoto piva. A zde se ukazuje další duležitý úcinek,
který mnozí zapomínají.

Každé citelné snížení cen kteréhokoliv
tku uvolnuje cást kupní sily konsumen-

vy pro nákup jiných statku a zvyšuje odbyt
to jiných statku. Proti nezamestnaným samostat

obuvníkum nestojí proto jako aktivum jen veliký
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mulací, co je dumping, bylo odstraneno zne
užívání tohoto pojmu. jinak se muže státi, že se
tohoto podezrení neprávem bude i nadále užívati i proti
všem pramenum nižších výrobních nákladu, at jejich
puvod již je v nižších výrobních nákladech zpusobe
ných prirozeným prostredím, anebo novým zpusobem vý
robních a organisacních metod, jak tomu je na pr. u Bati.

-l(. M. Bitterman.
1. Batuv význam presahuje úsudek národního ho s

podárství. Mužové takových úspechu podnecují
k sebevedomí a k cinum v oborech nejruznejších. Tento
katalytický vliv jest dvojnásob významným u národa,
který nevyniká nijak sebevedomím. Když jsme cetli
o zázracném zbohatnutí a závratných kariérách, ríkali
jsme si: "to všechno je krásné a dobré, ale je to práve.
možné jen v takové Americe." jedinecný význam Ba
tuv vidím v tom, že výsledky pracovní, organisacní
a hmotné, za fantastické pokládané, dokázal s na š i mi
lidmi, v našich "malých pomerech" a dokonce
v jednom ze zaostalejších kraju republiky. .

2. Z hlavních životních clánku jsou u nás podstatne
lacinejší než v cizine: obuv, mnohé druhy odevu a
chléb; snižování cen obuvi nemohlo strhnouti ostatní
zboží príliš hluboko s sebou, k tomu jest obuv prece
príliš malým úsekem celé spotreby. Nadto nesmí se
zapomínati, že snížením cen neklesly globálne výdaje
za obuv. Reklama se o to postarala, že se práve kupují
tri páry, kde se dríve kupovaly jenom dva.

3. Vytvorení, takového velkopodniku vyžaduje pri
rozene mnohem vetších kvalit než jeho pouhé udržo
vánÍ. Batuv podnik by snad dnes ješte nemohl býti
veden nikým jiným, ale jinak bude za nekolik let 
predpokládajíc, že bude vychován kádr spolupracov
níku. - Celá rada podniku, vybudovaných geniem jedné
osoby, se drží pres pul století na popredním míste. Prí
klady: Krupp, Siemens, chemické podniky Solvay a
cetné jiné. V techto prípadech se to arci zámerne sle
dovalo konservativní personální politikou, vedomým
pestováním tradice a výchovou nástupcu. Nevím, zdali
má Batova osobní politika tento cíl na ocích.

4. Bata by se nebyl stal nikdy Batou, kdyby si byl
vyvolil artikl nevhodný. jeho metoda dá se uplatniti
jen u predmetu, které vyhovují rade predpokladu:

a) Musí to býti predmet prímé poslední spotreby
(žádnou reklamou nelze podnítiti vetší konsum železných
rud, celu losy, kulatiny a J,0d.).

b) Musí to býti predmet, jehož spotreba není ješte
ukojena (u soli, zápalek, knoflíku a pod. neprispeje
snižování cen k podstatnému zvetšení konsumu).

c) Musí to býti predmet, jehož spotreba jest podstatne
stupnovatelná sugescí reklamy, predmet, jenž má v sobe
element módy a prepychovosti. Spotreba obuvi by se
nikdy nebyla rozšírila v tak prekvapujícím rozsahu,
kdyby se byl Bata obmezil pouze na snižování cen bez
tvorení stále nových tvaru, bez podnecování a živení
každé módy. jeho úspech jest zcásti založen v tom, že
udelal z všedního užitkového predmetu predmet spo
treby líbivé a módnÍ. Težisko jeho obchodu leží proto
dnes v dámské obuvi, u níž hrají tyto momenty vetší
roli než pri obuvi pánské.

d) Konecne to musí býti predmet široké masové spo
treby a takový, který se rychle opotrebuje (nemohou
to býti dalekohledy, varhany, kompasy, rysovadla).

Ne tovární ci všech oboru, ale továrníci mnohých
oboru mohli by tedy zásadne Batu napodobovati; ale
úspechy nebudou ani tak jisté, ani tak veliké, i když
predpokládáme stejnou sílu osobnosti a stejne vhodné
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zbožÍ. Velkorysá a úspešná reklama tvorí sice i novou
konsumní sílu (podnecuje k intensivnejší práci, aby byly
prostredky ke koupi vytouženého krásného predmetu),
predevším však mení smer konsumní síly, odvádí ji
pouze. Predstavme si stejne úcinnou reklamu pro vše
chno zboží. Výsledek bude sice urcitý prírustek nové síly
konsumní, ale soucasne stupnovaný boj o spotrebitele,
vzrust nákladu na reklamu (v podstate neplodných pro
cel ek n áro dní h o ho sp o dá rství), vzrust splátko
vého obchodu (tedy konsumování budoucích pracov
ních výsledku), jak jsme to videli v USA, s nedobrými
konci. - Našemu národnímu hospodárství prospelo
by takových velkých podnikatelu snad ješte nekolik,
avšak nikoli neobmezený pocet a soucasne. - Proti
kladu snížení cen duležité životní potreby stojí ne
gativní stránka: vykloubení tisícu existencí. Obnáší-li
pocet racionalisací a koncentrací výroby vyhoštených
delníku nekolik desetitisícu, muže je národohospo
dárství 15milionového státu beze všeho nejak umístiti.
Kladné stránky prevažují ješte dusledky rušivé. Kdyby
tak bourlivá racionalisacenastoupila soucasne neu 10,
ale u 100 podniku a branží, znamenalo by to vyhoštení
statisícu z práce a nejtežší sociální otresy.

jako všechno, má i raciona1isace své urcité
optimum; prekrocí-li se, mohou krece prerodu hospo-
dárský organismus rozrušiti. Ing. O. Kapp.*

1. Bata je jedním z mála význacných profi1u našeho
poválecného podnikatelství. jeho vliv byl nesporne
zdravý: vnesl do našeho prumyslu cerstvý vzduch.
jsou ovšem lidé, které z pruvanu bolí hlava. Pro naši
zahranicní propagaci znamená Bata velký klad. Trpíme
jakousi nevýrazností, vypadáme ze zahranicí šede. Máme
málo osobností. Bata jí je. je znám i tam, kde nevedí
o Ceskoslovensku. Myslím, že pres námitky, týkající
se jeho zamestnaneckých method, nebude o kladnosti
Batova zjevu mnoho pochyb.

2. Batuv vliv na vývoj cenové hladiny je presne do
kazatelný. Má velkou zásluhu o to, že se u nás provedlo
prizpusobení cen pri deflaci a že jsme zustali levnou zemí.

3. 'Batuv podnik je velmi individuální. To je jeho
ohromná prednost, ale také nebezpecí. Doba odosob
není a objektivisace Batova podniku ješte neprišla.

4. Jeden Bata je pro republiku štestím. Dva Batové
by jí byli ku prospechu. Pet Batu by republika snesla.
Deset Batu by nám prevrátilo hospodárství nohama
vzhuru. Ing. Frant. Munk.

LITERATURA A UM~Nr
Dr. Allred Fuchs:

Jak í-ecniti a jak nerecniti.
"Studenti krásných umeni prevládali, ale primesek

studentú literatury, lékarstvi, práv, hvezdárstvi a vý
mluvnosti (Francouzi ríkají "dicton") byl znacný. Videl
jsem, že v Anglii verejni recníci, kazatelé a herci studují
recnický prednes, ale netušil jsem, že ve francouzském
Švýcarsku, v Belgií a ve Francii celá trída vzdelaných
žen a mužú zasvetila svuj život studiu a vyucování vý
slovnosti, zpusobu vyjadrování a všeobecného míse-en-va
leuru mluveného slova."

H. Wickham Steed: Tricet let novinárem.

Vzpomínám porícské katastrofy, na níž byla vy·" bita bezmála jedna jihoceská vesnice po stránce
mužuch, kterí nemohouce nalézti obživy\loma, musí za
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chlebem do daleké ciziny, v tomto prípade tedy do
Prahy." Co myslíte, že to je? Samo sebou se rozumí,
že je to ukázka z reci poslanecké, doslova stenografo
vané. jiná ukázka z reci téhož zákonodárce: "Ba co
dim? Státní správa karpatských lesuch zakazuje míst
nímu obyvatelstvu i dobývání parezuv!" - Pri ultra
spisovném genitivu "parezuv" se ovšem recník sebe.
vedome rozhlédl po jednací síni i galeriích, aby videl,
zda také jeho genitiv byl náležite ocenen.

Tyto dve ukázky parlamentního recnictví charak
terisují velmi naše politické recnictví. Srovnejte mezi
sebou kontrast genitivu "mužuch" a "parezuv". Mezi
temito dvema extrémy se pohybují naši recníci z lidu
(a nekdy také ne z lidu). Na jedné strane šroubovaná
spisovnost "po stránce reci", na dmhé strane vulga
rism, ne lidový, nýbrž periferní. Nejenom po stránce
mužuch a reci, ale ješte také po jiné stránce se pohy
buje naše politické recnictví mezi dvema krajnostmi:
Mezi úplne mechanickým a špatným ctením reci na
mnoze vypracované nekým jiným než recníkem ("tato
naše organisace jest toliko skromnou fialinkou - ci
vlastne filiálkou" - opravuje se ctoucí poslanec), nebo
opet mezi náhodnou improvisací, kterou si snad muže
dovolit cernošský pohlavár, jenž má povzbuditi bo
jovnost svého kmene, ale ne nekdo, kdo má vedet, že rec
jest konec koncu také útvarem slovesným. (Nejhorší
jsou ovšem improvisace fingované, pri nichž recník
chce pronésti nekolik "srdecných nehledaných slov",
které však hledá zoufale po všech kapsách).

Nejenom starým národum, ale i národum s klasic
kou tradicí byla rétorika vedou. Tato rétorika nebyla
ovšem výhradne naukou o recnictví. Byla jakousi
filosofickou propaedeutikou, protože nešlo jenom o tech
niku recnení, nýbrž i o obsah, sklad a dialektiku reci.
Byla naukou obecného vzdelání. Pravidla starších škol
recnických byla ovšem pro nás trochu kožená. Neubrá
níme se úsmevu, když cteme ve "Slovesnosti", které
jsme užívali ješte my na gymnasiu:

"Rec vetší se skládá ze trí cástí: z úvodu, provedení a záveru.
Úvod (exordium, exposítío) má za úcel zjednatí recmkoví ná

klonnost posluchacstva (captatío benevolentíae), vzbudití po
zornost a zvedavost jeho; to se deje strucnou zprávou o vlastním
podnetu a prícine reci (narratio factí), jakož i ustanovením pre
hledu a postupu, jakým recník míní o veci jednati. Druhá cást
(disputatio) jest vlastním jádrem celé reci. Hlavní myšlenka
se odúvodnuje (argumentatio et confirmatio), možné námítky
odpúrcú se vyvracejí (confutatio) a vlastní myšlenky jako ví
tezné se objasnují a hojnejšími dúvody opatrují (amplifícatio).
Záver (conclusio) shrnuje ješte jednou hlavní myšlenky (recapi
tulatio), hledí jmenovite púsobiti dúraznejí na cit posluchacúv

(affectuum motus) a dútklive doporucuje úcel reci."

Mám pred sebou na stole radu ucebnic rétoriky,
skutecných vedeckých knih i praktických prírucek,
mezi nimi nekteré velmi groteskní. Ale ani o tech ve
deckých, ani o tech praktických nedovedu si predsta
vit, že by se podle nich nekdo mohl naucit recnit. Pripadá
mi to tak, jako by si nekdo vzal ucebnici jízdy na kole
a leže doma na pohovce ucil se pravidlum. Všechny
tyto ucebnice, at jsou to seriosní studie nebo dryác
nické recepty, mají však jedno spolecné motto: "Poeta
nascitur, orator fit". Rekl to tuším Cicero (také ostatne
autor teoretického spisu o recnictví) a nebylo vetší
konvencní lži, nežli je tato. Nemalého obveselení mi
poskytla na príklad "Škola recnictví" od Edgara Theo
dora Havránka, jež má hrdý podtitul: "Praktický
kurs k rychlému, lehkému a dokonalému naucení se

umení recnickému". Dukladná kniha to je. Zacíná, to
se rozumí, popisem mluvidel, obrázky hrtanu, návodem,
jak má recník ošetrovati svoje telo, jaký má delat telo
cvik, nechybí ani kapitola "recnictví a sexualita" a
celá rada jiných legrací. V knize jsou i obrázky s pod
pisy velmi zábavnými. Na pr. je na obrázku Poincaré,
jak recní pri jakémsi banketu, a u toho text:

"Pozorujte vztycenou, své veci si vedomou, hrde vzprímenou
a prece v nicem nepremrštujíci postavu recníkovu! Ruce se opí
rají pouze lehce, konecky prsU!, aby byly okamžite pripraveny
podtrhnouti dúležitá místa v reci pádnými gesty. Z celého po

stoje prímo vyzaruje autoritativn06t, která se však nevnucuje."

Když jsem to cetl, mel jsem jediné erání: Videt v této
posíci recnit Edgara Th. Havránka. Cemu ucí politické
strany na recnických kursech? Mám na stole jeden prí
klad za mnohé: "Prednášky z recnického kursu cesko
slovenské strany lidové od 13. do 18. ríjna 1919".
Teoretická cást je omezena na úvod dosti strucný,
dobre psaný (autor je P. Pospíchal), ,na nemž je zvlášte
sympatické to, že zdurazuje, že je treba míti mnoho
vedomostí, že bez vzdelání nelze si trvale predstaviti
úspešného recníka a zvlášte ne debatéra, nebot i pri
rozené nadání vyžaduje pestení. jinak jsou obsahem
knihy reci vynikajících recníku strany k nejobvyklej
ším prípadnostem verejného života. Velmi poucná
kniha vedecká, kterou jsem precetl, jest dra josefa
Foltynovského "Duchovní recnictví". jest to jedna
z mála knih, která upozornuje na umeleckou stavbu
reci, jež si všímá nejenom vecí vnejších, nýbrž jež
klade hlavní duraz na obsah vnitrní. Pres to však ne

opomíjí autor sebemenší gesto recníkovo, ovšem vždy,..
se zretelem na recnictví duchovní. Ukazuje také, jaka
gesta se hodí spíše pro recnickou tribunu na schuzi
než pro kazatelnu. Mám vubec dojem, že u nás v rec
nictví duchovním jest daleko více jazykové a recnické
kultury než v recnictví svetském. Snad i proto, že je
tu více tradice. (Je známo, že odchovanci týchž semi
náru nebo misionári z týchž reholí mají približne
stejný prednes na kazatelne, nejde-li o osobnosti zvlášt
odlišné.) Nejkultivovanejší ceský recník, kterého znám,
je opat Zavoral, na jehož reci jest videt z deklamace
i modulace a z každého gesta, že si vzal k srdci slovo
Flaubertovo, že "kulturou jest vše náhodné promeniti
v úmyslné". jsou kazatelé, kterí dovedou více strho
vat elementární bourí, jež vyverá z celé jejich bytosti
(na pr. nyní umlcený, známý štyrsko-hradecký Savo
narola prof. Ude), ale na tomto míste mluvíme o rec
nické kulture. Nechybejí nám tolik recníci dobrí
jako spíše recníci kultivovaní. Co to je, pochopí ten,
kdo nekdy slyšel mluvit recníka francouzského nebo
italského, recníka z národu, u nichž není klasická tra
dice pouhou relikvií, nýbrž živou soucástí prítomnosti.
(Vzpomenme na Clémenceauova "Démosthena". Který
z našich politiku by dovedl vystoupit v masce korektní
vedecké monografie o antickém státníkovi, a kdyby
tak ucinil, kdo by mu rozumel?) Kultura recnická ne
záleží v tom, že se naucíme pravidlum, že budeme po
klasickém zpusobu Demosthenove pestovat všelijakou
gymnastiku mluvidel a gest, nýbrž že se naucíme mít
smysl pro krásu a dosah mluveného slova. Tuto melo
dicnost reci muže mít slovenská ženicka a nemusí ji
mít rutinovaný táborový recník. je v tom kus toho,
cemu ríkají Francouzi "politesse du coeur", prirozený
puvab. Že slovenští recníci mluví daleko lépe než rec
níci ceští, není pouze sluchový klam, který vzniká tím,
že slovenština pro nás zní neotrele a tudíž každá fráze
zní nevybledle. ("Zmizne, než kohut zakikiriká"
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Hlinka), nevzniká také jenom proto, že slovenština
nemá tak jednostranne ostrý expiratorní prízvuk jako
ceština, ale proto, že Slováci mají po každé s!ránce
daleko více formální a spolecenské kultury než Ceši, a
to pocínajíc již sedlákem. Kultivované recnictví je
vecí osobní kultury. je ovšem pravda, že Madari za
chovali si ve svém školství víc klasické tradice než
školy v rakouské cásti staré monarchie. Vetšina ma
darských a slovenských inteligentu ze starší gene
race se na pr. ješte dnes dohovorí docela obstojne la
tinsky, kdežto u nás to už neumejí ani ti, kterí by to
umet meli. Latina pak je svou kvádrovou stavbou pe
riod skvelou školou recnickou.

Napsal jsem již jednou, že vynikající politikové

anglictí a francouzští se chodili ucit k vynikajícím her{:um správné deklamaci materštiny. Že má politik
císt básne a pokud možno nahlas, jest v zemích, kde
jest skutecná jazyková kultura, vecí samozrejmou. F.
V. Krejci upozornil nedávno na to, že u jiných národu
posuzují podle výslovnosti cloveka jeho vzdelání a
spolecenskou príslušnost. U nás naopak inteligence si
libuje v jazykových nešvarech, užívaných puvodne
ironicky a nakonec vážne. Komika Burianova záleží
na pr. z valné cásti v parodování vznešené reci starých
autoru. (Když na pr. v Hadimrškovi jako úcetní vy
nadá praktikantovi, že špatne vede knihy, skoncí svou
vecnou obchodní kritiku slovy "Cháme bídný!") Také
Werich a Voskovec jsou v podstate filology - nebot
jejich humor je v zásade studentský. je to všecko
pekné a zábavné, ale pomalu budeme s parodiemi tak
daleko, že mládež nebude vedet, co se vlastne paro
duje. již dnes mluví lidé, zvlášte lidé obycejní, tako
vou podivnou smesí jazyka spisovného a argotu, že
nám nastává jakési zmatení "po stránce jazykuch".
Ale nechci lézt do remesla Karlu Poláckovi, jemuž pro
tyto veci byl paní Pujmanovou jednou provždy a prá-
vem prisouzen "absolutní sluch pro rec". .

Deklamace upadá i na divadle. Dnešní sklon k nové
vecnosti nedává hercum dost prlležitosti, aby rozvi
nuli deklamacní umení, a v konversaci obcas zaslechneme
tak nefalšovanou periferii, že se divíme, kam chodí
herci studovat jazyk, nebo abychom se vyjádrili jazykem
jim bližším, "kam na to chodí". Tím ovšem nechci
plaidovat pro pathetický styl romantického období
ceské politiky. Vím, že doby pompésního liberalismu
jsou za námi. Nechtel bych také, aby recníci na tri
bunách mluvili jako Vladislav Vancura ve svých ro
mánech, nebot všecko má své místo. Nemám také rad
recníku, u nichž je pestení jazyka príliš nápadné, u nichž
platí "man merkt die Absicht".

Ale poslouchejte i v rozhlase, jak recníci jinak dobrí
ztrácejí, nepusobí-li jejich vnejší zjev. A na druhé strane,
jak mocné kouzlo je obsaženo v sympatickém hlase. již
kdo casto mluví telefonem, mi dá za pravdu. Prirozenou
výmluvnost (a jakou!) má i vyvolavac pred zverincem.
jiste je pusobivá prostá srdecnost zjevu i pri forme jinak
neumelé. jiste platí "Rem tene, verba sequentur!" Ale
to vše nás nezachrání pred úpadkem nejenom jazyka,
ale i recnictví a verejného projevu vubec, l)ebot právem
praví u Cicerona v jeho "Trech knihách o recníku"
Antonius, že jest mnoho mužu velmi výmluvných, ale
málo recníku. Mužové výmluvní totiž obycejne toliko
improvisují a stálá improvisace musí nutne snížit úro
ven. jest znám výrok známého protestantského kazatele
anglického, který ríkal: "já se také na kazatelne spo
léhám na Ducha Svatého, ale napred se pripravím."
Právem varuje prof. Foltýnovský v citované knize i pa-
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rátní a parádní recníky pred castými improvisacemi,
protože nutne takové improvisace vedou k opakování
týchž frází a obratu a nakonec k zevšednenÍ. Nebot cím
jiným je konec koncu recnická pohotovost, než zásobou
frází, které recník vybírá již hotové ze své pameti jako
ze škatulky, maje dobre vyzkoušen predem i úcinek
šlágru. jsou recníci, kterí mohou docela dobre na pet
minut i na deset vypnout mozek a myslit na to, co
budou mít k veceri, mezitím co jejich ústa spolehlive
mluví dál. Práve takový recník by si mel obcas svou
rec napsat, aby se nestal živým flašinetem s nekolika
válecky. Ve své moudré knize ,,0 verejných tajemstvích
recnického umení" varuje mezi jiným Hilty recníka
také pred tím, aby nemluvil príliš casto, nebot i sebe
lepší recník zevšednÍ. Nejdríve zevšední sám sobe, pak
obecenstvu. Nejlepší reci jsou takové, kdy recník ješte
pri reci musí tvorit, ale hlavní efekty má již vyzkou
šeny. Vím alespon z vlastní zkušenosti, že nejlépe mlu
vívám, když pronáším nekterou rec po druhé. Ponejprv
je rec ješte experimentem. Pri druhé reprise však jsem
si jistý formou, ale jsem ješte pri predmetu celou myslí.
Reprisa tretí a ctvrtá bývá již slabší, protože to umím
nazpamet a nemyslívám plne na to, co mluvím. Myslím,
že se tak vede každému recníkovi. Není nic protivnej
šího než recník, který se reci naucil celé nazpamet a
který musí zacít odstavec znovu, když ztrati nit. Takový
recník je ješte trapnejším zjevem než recník ctoucí.
I ctení je možno oduševnit, ale naucený prednes nikdy.

Na naší Svobodné škole politických nauk byl sveren
cyklus prednášek o recnickém umení herci. Po mnohé
stránce jiste právem, protože herec ví nejlépe, jaké jsou
fortele a tucky mluveného slova. Ale sebelepší výmluv
nost selhává, je-li hraním divadla na recništi, když si
recník zamenuje recnickou tribunu s jevištem. (Z toho
duvodu nebývají nejlepší herci nejlepšími recitátory.)
Vypravovali mi nedávno v Bratislave toto: Brzo po pre
vratu tam prijel známý ceský politik recnit. Než zacal
recnit, bylo jim jenom nápadné, že tahá neustále z kapsy
kompas. Konecne zastrcil kompas, ale vyptával se hor
live, na kterou stranu leží Budapešt. Rekli mu to. Proc
se na to tak dukladne ptal a proc to i kompasem zjišto
val? Pro nic jiného, než proto, aby pri vete: "Ty bílý
a bídný krvavý pronásledovateli Slováku!" mohl po
hrozit pestí na správnou stranu.

Opakuji, že neverím tomu docela nic, že "orator
fit". jsou lidé, kterí pri všem, co si mysli, si hned do
vedou predstavit, jak to bude pusobit na dav, jako zase
jsou lidé, kterí neustále "vnitrne spisují". Velmi pekne
parodoval Hora tuto schopnost ve svých "Socialistických
nadejích", když dává vykládat socialistickému politi
kovi: "Prátelé, vycítají nám auta, ale uvažte, že v tech
automobilech jezdíme ne my, ale že to jezdí s padesáti
kilometrovou rychlostí Vaše požadavky!" Každý dobrý
recník nejenom že pusobí na dav, ale dá také na sebe
pusobiti davem, je s posluchacstvem spojen neviditel
nými nitmi, které sám cítí, a toto spojení jej fascinuje.
Každý vudce je tak trochu veden a dokonce prý
medium, zdánlive zcela pasivní, pusobí trochu na svého
hypnotiséra. Kdo nemá schopnost tyto neviditelné
nitky z davu vytáhnouti, zustane recníkem korektním,
ne špatným, ale nebude nikdy recníkem vynikajícím.
Kdyby byl Demosthenes v sobe necítil tohoto talentu
sugerovati davum, nikdy by nebyl podnikal známou
gymnastiku s mecem a s kaménky v ústech na brehu
more. Bylo již. mnoho lidí, kterí tropili ješte vetší poše
tilosti než starý Demosthenes a prece se recníky nestali.

Jsou lidé, kterí fascinují dav již jen svým zjevem a
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kavaleristi utešovat cizí zasmušilé milenky. Pojednou se okolo ni,
proti níž bylo tolik nejruznejších námitek, ovšem že vždy prísne a
vysoce ideových, hemží dirigenty utešovateli, kterí k námluvám
nesou náruc vyhlídek, ac se musí pri tech koncertech rozdat tolík
volných listkú na "vatu", kolík je potrebí, aby alespon hudba v polo
prázdné síni znela akusticky prijatelne. Pres to lze vyhlidku povzbudít
vhodným zpusobem; treba zase vyhlidkou, že smluvené, ac zarucené
koncerty by mohly být odreknuty, a tím pusobit financne na povol
nost.

Filharmonie v dirigentech nemá na vybranou. Už proste fakt, že
nemuže s urcítosti oznacit Talichova nástupce a že se musi dohadovat,
dosvedcuje, že jí v dirigentské otázce není do skoku. Zdálo by se tedy,
že vedení Filharmonie provede rychlou a pokud možno obšírnou pre
hlídku dirigentú, pokud by prišli umelecky v úvahu. Tu by orchestr
posoudil dirigenta umelecky a vedeni kasovne. Není stopy, že by byla
provedena podobná soutež, v umeleckém svete jedine možná, když
není nesporné osobnosti. Naproti tomu v posledních dnech hojne
Filharmonii diriguje jen jeden dírigent, v kulise již designovaný jako
príšti z umeleckých vudcu Filharmonie. je to K. B. jirák. Tim po
skytuje na jedné strane možnost, aby byl s nekolika hledisek podrobne
poznán, ale poskytuje se strany druhé i možnost, aby na nem, v po
predí stojícím a designovaném, byla provedena demonstrace stavu,
v nemž se umelecky i organisacne Ceská Filharmonie ocitila.

K. B. jirák dirigentsky zacal v opere v Hamburku. Nelze z toho
faktu usoudit, že zacal tam, kde Gustav Mahler a že z té príciny pujde
i jeho vzestupem. jeho tamní postavení bylo vedlejšího kapelníka
korrepeticniho, jak ukazuji programy opery z té doby. Tam jirák
však zacal a tam se zavedl, a není verejných známek, že by byl po
mýšlel pozdeji na funkcí v umení ceském. Naopak, jsou po ruce do
klady jiné. Pres to však, když se vrátil do Prahy, byl prijat, a dokonce
s rozsáhlou podporou. Výraz toho byl dán podporou jeho jako sbor
mistra Hlaholu, povoláním do Filharmonie a pozdeji do rozhlasu.
jeho odchod z Filharmonie se stal na nátlak orchestru samého, který
proti nemu zvedl tak rozhodný umelecký odpor, že do konce smlouvy
již nedirigoval. Také z rozhlasu odešel, z prícín, jež známy ješte ne
jsou. První etapa jeho dirígentské cinnosti vyvolala tedy na nekolika
místech znacne negativní stanovisko. Ne vždy plne oprávnené. Nebot
na úkoly, jimž umelecky dostacil, práve v Hlaholu, bylo možno po
ložit kladne i vyšší merítko. Dnes je situace opacná. K. B. jirák se
vrátil do rozhlasu, pro což rozhodly motivy nedirigentské - uvádejí
se jazykové znalosti - tedy do oddelení programového. V cele or
chestru stojí jeho chef O. jeremiáš, který však od príchodu a stabi
lisace jirákovy posice skoro nediriguje na koncertech verejných.
K. B. jirák pres rozhlas se vrací do Filharmonie, ac není známo, že
filharmonikové své umelecké mineni o nem zmenili a podle výkonu
zmenit mohli. Kritika píše nyní o K. B. jirákovi prevážne nad obycej
kladne. jde tedy o rozpor mezi obema údobími zajisté znacný. Tím
nápadnejší, že dirigentské schopnosti jirákovy nevzrostly presved
cující merou, aby obrat byl vecne motivován. Težko se dovolat o tom
svedectví kritiky, proc zmenila tak rozhodne své mínení o jirákovi,
kritiky, proti jejíž cásti zvedlO. OstrciI nejvážnejší obvineni z neob
jektivity, dokud ten pripad nebude objasnen. Težko se dovolat fil
harmoniku o jirákových dirigentských výkonech a o prubehu zkou
šek, kdyžte prvé, ceho je potrebi, je nezneklidnovat orchestr a neuvá
det jej do obavo prodej koncertu. Težko se dovolat i vedeni Filhar
monie, že otevre své obchodní knihy, aby z ních byla patrna úcast
ci neúcast obecenstva pri jirákových pmdukcích. je však možno na
výkonech jeho sledovat nekteré stránky, které jsou .pochopitelny
a posuzovatelny i od posluchacu, kterí nemají speciálního vzdeláni
odborného. jest si jen všimnout gestikulace, rozpacité, ulpelé na
taktových dobách, bez prokreslení linií, nezamestnanosti levé ruky
a pod. Nebo tempa, vlastne jednOhO tempa, jimž jirák nedrží or
chestr, ale sebe na orchestru. Nebo zvukové síly bez nuancí a diffe
renciací, které teprve cíni dynamiku dila. Nebo úpenlívé spolupráce
orchestru, který se snaži produkci udržet vhodnými postredky
v úrovni. Proste vysvitá, že jirák neprínáši orchestru dirígentskou
potenci a že orchestr tápe pod ním v reminiscencích na dirigenty

Josef Hutftr:

Co S Ceskou Filharmonií?

V ankete Prager Presse o Ceské Filhannonii doporucil její bystrýa obratný reditel Ing. 8. Fiedler mlcení, nebot se úredne jedná.
Meli bychom tedy zachovat bezmála posvátné mlceni v okamžiku tak
významném, kdyžte se z chaosu úredne rodí nový svet. Prece však
nezachováme tolik mysteriosní cudnosti a poodhrneme ponekud
plénku nad onou akci, i na nebezpecí, že jí privodíme malický katar
z nachlazení.

Ceská Filhannonie je pekná vec, uznávaná, opredená velkými
slovy - viz tu anketu -, ale neví se dobre, co s ní. Pusobí jisté roz
paky, že ta milá chce jíst a pít, což stojí penize, ac by nepostrádalo

6vabu, kdyby byla tak eterická jako bohyne na Hynaisove opone.
-Proto se spiše, snáze a lacineji mluví o jejím posláni umeleckém než
Ocifrách. A zatím veru Ceská Filharmonie není dnes nic jiného než
otázka hospodárská. Ovšem hospodárská otázka promítnutá do fiI

onických dirígentu. A dirigenti jsou zase vec nebeská i pozemská.
ká Filharmonie si dnes hledá dirigenta, který by ji naplnil po
dnu. je to sice hrozné ríci, ac lahodné pro protipolemiku, ale
vda to je. Ceská Filharmonie nemá takových subvenci, aby ji
e peníze zbyly, ani dirigenta, který by hledal východisko z financí
koku z okna. Záleži na ní, osirelé, aby si penize, které potrebuje,
lala sama, ale nedá se jí, aby si je vydelat mohla. Zatím je uteš 0
8 tou nesobeckou ochotou, s niž jezdívali na dovolenou mladí

pádem svého hlasu. Právem ríká Thoma, že jsou rec
ici, kterí by mohli prednášet malou násobilku a skli

dili by potlesk frenetický a neutuchající. Na pr.: "Vá
!eni prátelé! Jednou jedna jest jedna. Dvakrát jedna
však, vážení, jsou dve, jako že i trikrát jedna jsou tri!
A kdyby nyní prišel nejaký tyran a tvrdil nám neco
jiného, my jako jeden muž zvoláme: Nikoli! Trikrát
jedna jsou tri, ba co dím, ba co víc, ctyrikrát jedna jsou
ctyri, petkrát jedna je pet, šestkrát jedna šest, sedmkrát
Jedna je sedm!" (Rekne-Ii poslední vetu s náležitým du
razem a rozhorcením a má-Ii obecenstvo jen trochu roz
kurážené, potlesk je jistý. Viz tábory lidu a reci posla
necké.) Ostatne nemusí to být vždy zrovna skvelý rec
nik, jehož zjev fascinuje dav. I recník co do formy pru
merný, jako je na pr. Beneš nebo Švehla, pusobí na lidi
sugestivne, je-Ii obklopen prestiží nimbu a autority.
Nesmí ovšem býti recníkem vyslovene špatným. Dav
ve svém citovém reagování, které jest casto cire intui
tivní, mívá (ovšem ne vždy) velmi jemný smysl pro to,
kdo jest osobností. Tam, kde tuto osobnosbcítí, prominei recnické nedostatky, jež by Edgar Th. Havránek jiste
prísne pokáral.
. Syrovost naší recnické formy je zpusobena mezi jiným
I tlm, že se málo vzdeláváme na príkladech klasických.
Vím, jak se l1a mne divne dívali stranictí funkcionári,
když jsem do recnického kursu, který jsem kdysi vedl,
prinesl místo vzorných recí politických vudcu strany
rec Marka Antonia z Shakespeareova "Julia Caesara".
Videl jsem i na prostých posluchacích, že jim to nebylo
nijak prlliš ucené a že není treba jim podávat stravu již
predem rozmelnenou. Dobrá forma není totožná s for
mou uhlazenou. Recník smí i hledat výraz, ale ovšem
nesmí pri tom koktat a vydávat ze sebe neartikulované
zvuky. Nekdy toto hledání vhodného výrazu dodává
reci napetí, protože posluchac hledá s sebou. To byl
vždy puvab recí Masarykových. Masaryk je recníkem
velmi dobrým, ale nikterak uhlazeným. Co mu vždy
akademické i neakademické posluchace získávalo, byla
ta okolnost, že bylo videt, že recník tvorí pri reci a ciní
posluchace úcastným tvurcího procesu. To však muže
cinit jen takový recník, který vs kut ku žije tím, co mluv!'
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jiné. K. B. jirák nedostacuje Ceské Filharmonii, je pod její úrovní.
Ale jirák jí nedostacuje ani komposícne; v skladbe by mohl být i dobrý
duvod, aby Filharmonie ze svých prostredkt"! sí jej jako dirigenta vy
chovala. Bude príležitost ukázat v odborné publikaci, kterak je jí
rákova skladatelská cinnost úzce vázána na cizí predlohy, na litera
ture od fucikovských maršu až k nové hudbe, kterou kde slyšel.
(Také to už bylo jednou ventilováno, ale kohoutky rychle utaženy.)
Proste K. B. jirák je typícký pripad dirigenta pod merítky Filhar
moníe. Proste je tu di'lkaz - ne jen útok na jiráka -, jak je Ceská
Filharmonie na tom v dirigentské otázce špatne, musi-li nejvážneji
pocítat i s takovým dirigentem, pod nímž není ani vyhlídek r1a po
kladnu ani na udržení, nerci-li zvýšení umelecké výše.

Lec na tom není dosti. ješte k tomuto úpadkovému stavu pri
stupuje vždy patrnejší nevážnost a nepromyšlenost, s jakou se reší
kritická situace se strany cinitelu. Ani nepristupuje, odedávna byla.
Desítiletí v otázkách hospodárských a nyní í v umelecké. Nebude
obdoby pro zpusob, jimž bylo jednáno ve veci Talichove. Nechtíc,
ukázalo se, že není místo Talicha náhrady a že se dokonce vážne
ani nehledá. Nedelní koncert dává k tomu detailní doklad. Talich

mel rídit Foersterovu pátou symfonii; pro churavost nemohl. Ne
bylo by nasnade, aby tuto reprisu rídil dirigent premiéry, jde-li
se od díla, nebo druhý dirigent Filharmonie Fr. Stupka, jde-li se
od orchestru? Tož nebylo, ale použilo se toho, aby bylo neprímo
dáno najevo, jak se míní hodnotit dirigenti umelecky nebo repro
dukcne schopnejší, než byl dirigent zastupující.

Ale je tu doklad prímo programní a ideový. Otakar Ostrcil?, nic.
Radeji se hledá pro vedení Filharmonie duumvirát, než aby se
uchopila príležitost umel~cky nejblížší a pri tom umelecky nej
trvanlívejší. Otakar Ostrcil práve v symfonickém repertoiru ukázal,
že je schopen nad jiné hodnotne vytvorit program, dát mu linii a smer.
Prim o vábí myšlenka na výhled, jak by to bylo, kdyby Filharmonie
a Národní divadlo pracovaly sice úplne samostatne, ale programove
ruku v ruce; jaká by tu mo)lla vyrust hustá, organisovaná a sme
rove ustrojená sezona. Nikdo by zajisté nechtel, aby kumulaci úradu
nastalo zploštení (v kumulaci jiné ovšem nehrozí), aby Ostrcil od
dirigoval všecko sám v divadle i v koncertech. Zajisté by jeho úkol
byl skvele naplnen, kdyby dal program, hlavní ceské produkce rídil
sám a jiné prikázal k provedení dirigentllm skutecné dirigentské
schopnosti, domácim i cizim. Abychom treba prožili sezony v té
intensite, jaká bylo pod Talichovým vedenim po oba festivaly mezi
národni hudby, kdy orchestr vedla ceská osobnost a cizi osobnosti
dodávaly slohové i repertoirové odstiny.

Nic z toho. Ba ani za úvahu to patrne nestálo. Dirigentská krise
zacala osobne (ne Talichem), pokracuje osobne (ne Talichem, Stup
kou, Ostrcilem, Jeremiášem, Zunou) a osobne skoncí. Filharmonie
nad ovocem spláce, pravdepodobne jen pro zamýšlené dojetí, až
nekdo napíše "Plác Filharmonie Ceské", vydaný s podporou cinitelu
k tomu zrizených.

ŽiVOT A INSTITUCE

N. Melniková-Papoušková:

Ženská móda se mení, a proc.
ZVeny se casto oddávají ilusi, že se oblékají pro muže.To je sebeklam, protože vetšina mužu proste není
s to rozeznat, co má žena na sobe. Mužové proto si vet
šinou nevšimli velké a následkuplné premeny v dámské
móde, která se stala behem roku 1930. Móda odkryla ko
necne asi po dvou letech tajné práce své karty a hlasite
a bez rozpaku prohlásila, že pracuje pro bohaté, pro velmi
bohaté, že osud stredních a chudých tríd je jí lhostejný,
to jest, že podporuje reakci. V prvním demokratickém
desetiletí byly dva príznacné jevy -krátké vlasy a krátké
sukne. Ochráncové všelikých prikázání kriceli o nemrav-
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nosti, o ztráte ženskosti, ale to byli vpravde tajní re
akcionári, kteri se potajmu dívají dí/kou, jak se koupe
nahá žena, a hlasite odsuzují spolecné verejné koupání.
Nyní zacínají slaviti své vítezství, které zpusobí zotro
cení ženy; žena, jsouc otrokyní, stává se prec nejhor
ším, nejhloupejším tyranem sveta.

Válka a všechny s ní souvisící okolností zpusobily
vetší presun v žívote ženy, než všechen povyk s!!fra
žetek a teoretické uvažování o jejích právech. Zivot
vynesl na povrch konkretní požadavky, na které žena
mohla odpovedet. Zpusob života znacného poctu žen se
zmenil, a oblek, který nosila dríve, prestal už být
vhodný. Nový obsah vyžaduje vždy nových forem.
Ale vzpomenme si, co nosily naše matky, vzpomenme
si na hrozné módy "konce století", 'které nekdy chtely
dokonce vypadat jako mužské, ale nemely nic uprímne
mužského, nebot se necítila skutecná potreba toho.
Ohromné klobouky plné kvetin, stuh a ovoce, šály,
voiletky, polodlouhé rukávy a volánky a vysoké li
mecky, cerné rukavice a puncochy, dlouhé podkládané
sukne - to všechno byla obycejná vec a behalo to ve
stech exemplárích po ulicích. Za roztomilou výstred
nustku byly pokládámy sukne v podobe kalhot, pri
kryté ze studu krajkovými suknickamí, obrovské jeh
lice do klobouku, které vypichovaly sousedum oci,
a množství šperku v podobe splétajících se kosatcu,
leknínu, labutí atd. Predstavte si nyní takové strašidlo
v kancelári, bez služky' doma, pri prodeji v obchode
nebo proste pri sportu. Šnerovacka jí prekáží se shýbat,
klobouk a falešné lokny letí v prvním nárazu vetru,
sukne se pletou pod nohama, karnýrky se mácejí jeden
po druhém, do kastrolku, a vysoký Hrnecek a stažený ži
vutek zpusobují, že obet zacíná fialovet a s odpuštením,
se potit. A ti, kdo delali módu, a hlavne ty, kdo ji no
sily, pocítily, že není možné pracovat v takovém odevu.

Tu se nejprve zacaly odhazovat všeliké nepotrebnosti:
falešné vlasy, vykládané hrebeny, spodnicky; pak se za
calo zjednodušovat a zkracovat. Dálo se to rovnež ne
bez vlivu racionální a praktické anglické módy, která už
jednou zpusobila prevrat v nazírání na estetiku odevu.

Po veliké francouzské revoluci odešel do minulosti ne
jen urcitý politický režim, ale zmizel také celý spole
censký rád, za kterého se trídní rozdíly s oblibou a ve
dome zduraznovaly rázem odevu. Po zrušení trídních
výsad padly i ryze vnejší jejich príznaky. Krome toho
sociální pomery se znacne zkomplikovaly, materiální
blahobyt prešel od jedné skupiny ke druhé, jež mela
jiné pojmy a potreby, posléze po urcitou dobu bylo
i nebezpecné projevovat vybranost v odevu a v chování,
hrubost stala se módou a pak byla upevnena dlouhým
údobím válek. Práve tehdy zmenil se radikálne muž
ský oblek, který ješte v 18. století hrál všemi barvami,
šil se z hedvábí a sametu, ozdoboval se krajkami a vý
šivkami; ale ryze revolucní modely byly pouhé jepice,
skutecný model, hodný napodobení, nalezl se už témer
hotov v Anglii. Od té doby jaksi mizí francouzský žánr
v pánské móde a nahrazuje jej anglický vkus, požadu
jící skromnejší barvy, dlouhých kalhot, pevných bot.
V prubehu sta let mnoho se ovšem menilo i zde, ale
princip zustával nezmenen, nebot alespon teoreticky se
predpokládalo, že každý muž pracuje. Vyhlášení práv
cloveka a svoboda, rovnost a bratrství projevily se
v tomto oboru pronikave. Pred zákonem stali se všichni
lidé sobe rovnými, ale kure není pták, jak praví ruské
porekadlo, a žena není clovek, a proto vetšina novinek
se jí nedotkla. Její odev se menil podle požadavku módy,
ne však pod prímým vlivem života. Empirové :antikisu-
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Jan Korecký:

Delání zlata pred soudem.

V techto dnech skoncil Tausenduv proces v Mnichove. Skoncilatím první etapa velké ostudy, nebot nikdo nebude veriti, že
tím celý pripad byl vyrizen. Každý takový prípad, at to byl Hanus
senuv proces litomerický, ZeiIeisilv nebo nyní Tausenduv, je pro

luje nám vzniku a vývoje onoho údobí módy, jehož ko
nec bude se v historii oznacovat rokem tricátým, pak
místo toho nám jasne ukazuje, že módní OIymp snížil
se jen neochotne a pod velkým nátlakem okolností
k formám, jež byly potrebou mas. Za takových okoi
ností stává se pochopitelným, že pri první vhodné prí
ležitosti švihák se dukladne zmenil. Pokusy, vrátit se
k minulému desetiletí, cinily se nejednou v daném ca
sovém úseku, ale puda v širokých vrstvách nebyla dosti
pripravena ani pro dlouhé sukne, ani pro dlouhé vlasy,
byt se je snažili sebevíce oduvodnit esteticky i morálne.

Jestliže v politice a kulture nemuže se ješte mluvit
o úplném vítezství reakce, pak v každém prípade ná
lada prumerného obcana je taková, že zacíná poslou
chat ty, kdo pred desíti lety nesmeli ješte promluvit.
Poválecný zbohatIík, o kterém se tolik mluvilo, psalo a
který se lícil jako velké nebezpecí, byl ve skutecnosti
krotký Jako beránek. Nejsa sám kulturní, veril aspon,
že jím musí být, a proto kupoval obrazy, bibliofilie a
snažil se seznámit se s ucenci. Nyní je vystrídán témer
úplne novou generací bohácu; jiní lidé udávají tón;
jiné napodobovat je módou. Tento nový typ vládcu
myslí staví na prvé místo silný stroj, omamný sport,
cocktail a bar; chce, aby jejich pravé nebo duté bohatství
bylo videno, a proto jejich ženy mají se oblékat pom
pésne, složite a kriklave. Šaty s vleckami, ve kterých se
muže jen jezdit, spousta složitých podrobností, prová
dených jen u drahých krejcí, kožišiny, drahé látky,
povinný plášt ke každému obleku, pestrost, jež pri
omezených prostredcích prechází v divokou nevkus
nost, a zase dlouhé cerné rukavice a lokny, visící pri
nejmenším dešti nebo vlhkosti jako smutné rampouchy.
A tak masa prumerných žen stojí pred problémem:
bud napodobovat s nedostacnými prostredky tuto
módu, vytvorenou jen pro bohaté, nebo vytvorit si
jiný, prímo kastovní oblek. I to i ono je neobycejne
težké, nebot to nezávisí jen na vuli tech, kdo jsou
obetmi t-éto situace. Podstata veci je jako i dríve mno
hem hlubší a móda je jen jedním z dusledku rostoucích
nálad. Ve mnoha prípadech je vinna i neuvedomelost,
nebot casto se setkáváme s individuy, nedovedoucími
koordinovat jevy, jež se vyskýtají v ruzných oborech,
jejichž první prícina však je stejná. Souvislost, kterou
jsme se pokoušeli ukázat mezi složitou, draholl a ne
praktickou módou a reakcními náladami, bylo by
možno zjistit i mezi jistými umeleckýni smery a úpad
kem demokratického cítení. Rekneme jen, že vzrust
zájmu o barokový sloh stejne jako prímá barokisace
literatury je symptom téže choroby. Ztráta schopnosti
pocitovat krásu v nejryzejší a jasné podobe, tendence
k lámanosti ve strihu sukne, v noze u židle, v nejasné
vete jsou známkou úpadku spolecenské uprímnosti.
Pretížený ornament, volánky práve tak jako censura,
skrývají konec koncu jedno a totéž.

jící šaty, vzdušná biedermeierovská taiIle, "honzík"
vycalounený jako puff, souvisí s filosofickým a este
tickým názorem dob, ve kterých vládly, ale vzhledem
k témer naprostému vyloucení ženy z praktického ži
vota nemohou souviset s jevy této kategorie. O prak
ticnosti a úcelnosti ženského odevu pred válkou bylo by
stejne liché mluvit jako o racionálnosti toho neb onoho
umeleckého smeru, nebot tyto pojmy patrily k na
prosto ruzným kategoriím.

Saint-simonisté snili kdysi o osvobození ženy z útla
ku starého rádu, který pro ni existoval i po revoluci;
nebylo jim však souzeno zmeniti život a oblek ženy.
Pravidelná katastrofa vyšinula svet z drívejšího oper
ného bodu. Poválecné sociální pomery a demokratické
nálady, o kterých jsme se už zmínili, prispívaly k ZJedno
dušení a racionalisaci ženského obleku, stejne jako
formy príbytku, nábytku a predmetu denní potreby.
Byt stejne jako za empiru delala se t nouZe ctnost, byt
prostota byla nejprve vzbuzena nutností a obecným
zchudnutím, prece její širok~ rozšírení souviselo s roz
livem demokratického ducha_ a nivelisací. Nejpatrneji
videli jsme to u nás. Praha a Cechy prodelaly už jednou
podobný proces v dobe predbreznové, kdy se zjedno
dušoval nekdy prec jen pretížený empir a prerozova!
se ve zvláštní kvalitní a všech prebytku prostý bieder
meier. Meštanský duch národa, neznajícího rafinovaných
prebytku, po každé, když se muže samostatne a abso
lutne vyjádrit, vede k prímé a jasné linii at v slovesném
ci výtvarném oboru. Demokratismus, který není jen
státní rád, ale složitejší komplex svetových tuch a ná
zoru, projevuje se jasne i zde. Vnejší forma nevynalé
zala se doma, prijímala se s ruzných stran, prepraco
vávala se, prizpusobovala se. Tak architektonické pu
ristické teorie prišly k nám z Holandska a Nemecka, ale
velmi brzy zbavily se oné suchosti, ba lze ríci chorobné
nahoty, jež vládnou v Nemecku. Bylo by pri nejmenším
zbytecné delat svou vlastní módu, zejména když i Paríž
uznala nutnost smírit se s požadavky praktického ži
vota. Tomu, kdo znal Paríž pred válkou, stacil jediný
pohled, aby pochopil, jaká zmena se zde odehrála.
Všechny ty ženy - motýlkové byly odneseny vlnou
nového ducha, místo nich prišly "kohorty" pracují
cích, o kterých snil Fourrier; obleceny témer stereo
typne - kostym nebo skromné tmavé šaty - ale ne
monotonne, nebot vrozený vkus nepotrebuje ani bro
kátu, ani sametu a muže vytvorit puvabné a originální
obleky z nejprostších a nedrahých látek. Demokratisací
obleku netreba tedy rozumet hrubé ozdoby a újmu
vkusu; v posledním bodu spíše naopak, nebot není
nic nevkusnejšího než oblek, neprizpusobený dobe,
místu a okolnostem.

Bylo by neobycejne zajímavé sledovat, jak se fak·
ticky menila móda za války a v prvním desetiletí po ní.
Doufali jsme, že nalezneme alespon nekteré údaje v ne
dávno vydané knize jednoho z nejvetších krejcí Paula
Poireta "En habiIlant I'époque", ale naše ocekávání bylo
ponekud zklamáno. Ne, že by kniha nebyla zajímavá,
naopak je dokonce charakteristická, ale jaksi práve na
opak. P. Poiret jako krejcí vyšších kruhu myslí si, že
všichni se mohou oblékat u neho, a nedelají to jen z la
koty nebo z nedostatku vkusu. Že by ani nemel tušení
o existenci jiného sveta, zdá se nám pravdenepodobným,
protože sám z neho vyšel. Ale porekadlo, že poturcenec
je horší Turka, osvedcuje se i v tomto prípade, nebot
není nic strašnejšího než parvenu, at už v oboru bohatství
nebo titulu; abnormálne rychlý vzestup rodí chorobné
a škodlivé exempláre. Jestliže Poiretova kniha neodha-
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Pt(tomnost,

saudce težkým aríškem, nebat saudce je tu více než kdy jindy adká
zán na úsudek znalcu.

Padrobnasti Tausendava procesu jsau známy ctenárum denníhO'
tisku. Klempír Tausend "vyucil" se chemii, a je jiste psychalagickau
atázkau, stala-Ii se mu chemie predmetem vnitrníhO' zaujetí nebO'
jen abratnéha padvádení. Saudní znalci aznacují Tausenda za fan
tastu a psychapata. Ta je asi správné. Není mažna, aby cistý pad
vadnik a nic než padvadník napsal knihu o 2000 stránkách, vy
plnenau vedeckými fantasiemi, a aby sám sabe vsugeraval anu bez

príkladnau damýšlivast, se kterou Tausend apavrhuje vysakaškal
skými prafesary a kandiduje na Nabelavu cenu za chemii. - U fa

natika vedecké myšlenky je však trachu padivná abratnast, s jakau
se mu darily všechny pakusy, nevyjimajic slavný experiment v mni
chavské mincavne. Veda i saudy by si mely uvedamiti, že tam, kde
jedná se a claveka rázu Tausendava (a Hanussenava), pri padabném
úredním experimentu pachadí špatne veda i saud a že abžalavaný
dastane zdarma dárek levné papularity. Alchymie i spiritísmus jsau
pale úrodná prO' padvady i padvudky a prO' triky jemných prsttt.
V trapné situaci zustane na kanec úrad. Zkušenastí a tam je vice
než dasti.

Tausend je typem fanatika abjevaváni, jehaž damýšlivast je ne
kanecná a znalasti žádné. Episada ze saudní síne: bankavní redíteL
Osthaf Iíci Tausenduv "vynález".

Hlinikavá skrín, natrená uvnitr pastau, se silne zahrivala. Re

ditel abrátil se raku 1924 na praf. Dra Honigschmieda, jenž jakO'
znalec úcastní se pracesu. Praf. Honigschmied vysvetluje:" ... vec
tatO' však neni navý vynález, nebat když se natre hlinik pastau
z pevnéhO' lauhu, vyviji se silne tepla a hlinik se rozpauští.
Tausend míní, že je ta skvelý vynález, nebat by se mahly vyra
biti abrovské hliníkavé nádrže a byla by mažna pastavít je
ve sklepe. Budau-Ii pak patreny pastau, vznikne velké tepla,
které lze zavésti dO' všech místnastí v dame. Na ta jsem rekl:
Ovšem, že lze aluminiem tapiti, ale uhli je mnahem levnejší.
Obžalavaný Tausend: Na mém vynálezu byla navé, že lze kra
bice zchladiti a znavu vyrábeti tepla. Tamu však pan prafesar
nerazumi."

Myslím, že cilý stredaškalák by mahl panu Tausendavi rící necO'

a zákanu a zachaváni energie a sta let starém zákane ,Hessave, ale
na ta an nic nedá, nebat clavek, který piše spisy a extrémních
problémech thearetické fysíky a chemie, nestará se a takavé malic
kasti. Typ nedutklivéhO' vynálezce, kterému chybí základ vedy,
jejíž nejtežší atázky jsau mu však hrackau. O tamta typu by mahli
zamestnanci patentních úradu psáti psychalagické studie. Je ta anen
tragický amyl samauku, že skácau ravnýma nahama dO' nejtežšíCh
problémtl, apavrhujíce základnimi pachapitelnými pauckami. TitO'

vynálezci vidí v celém svete neprátele, závistniky a zladeje svých
myšlenek. Odbarnik je jejích nejharšim neprítelem, a nikdO' neni
dasti schapen pachapiti velikast jejich vynálezu. Prata také ani
biachemik dr. Walter SchOller, universitní prafesar, nenachází mi
lasti v Tausendavých acich. Obžalavaný: "Pravite, že jste biache

nik. Razumel jste však mým pakusum?" Svedek: "Upakajte se,
pane Tausende, talík analytických vedamastí jiste mám." Tim se

stává ze samauka, u nehaž mnahdy nelze papríti dabré myšlenky,
neškadný psychapat nanejvýše prativný svému akalí, nekancí-Ii prí
pad tragicky. Obycejne takavý vynálezce abetuje své myšlence
jmení a v nejlepšim prípade prinese nejaký vecernik predcasný clánek
a vynálezu, který již patam neuzri nikdy svetla sveta. Pridruží-Ii se
však k utkvelé myšlence ješte vule daciliti úspechu za každau cenu,
má-Ii vynálezce dastatek cynismu a zištnasti, zvalí-Ii si myšlenku
hadnau daby a nalezne-Ii vdecné akalí, vyraste tu takavý pripad
Tausenduv. (Ta prastaduché akalí, které ze Zeileise delá zázracnéhO'
lékare dnes, jakO' z pražskéhO' knihkupce vcera, stejné akalí, které
nasi tisicavky jasnavidci.)

Na lavici abžalavaných sedi Tausendava akalí, smetánka spalec
nasti, kalem alchymisty a fanatickéhO' vynálezce chadí generálavé,
palitici, tavárníci, velkaabchadnici, bankavni reditelé, chemici, asla

vujice ha "velevážený mistre" a stajíce pred ním v pazaru, jak
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vypráví jeden svedek. A ta ve státe, který má nejskvelejší chemíckau
tradici. Tanec akala zlatéhO' telete je mativem tahata príbehu.

Zlata prilákala všechny. Palitiky, abchadníky a tavárníky. Ne
práve lidi, kterí by ha pastrádali. Lidí, a nichž se nedá predpakládatí,
že by nebyli apatrni v Obchadech, kde jím jde a nekalík marek. Ale
desítky tisíc a statísíce zdály se jim prímerenými abnO'sy prO' tak
velkalepau myšlenku. A nebyli ta lidé, jímž by techníka byla necím
adlehlým. Byl tu prumyslník SchOller, Mannesmann, prttmyslnik
Oberwurzer, Kuchenmeíster, chemik Kummer a rada jiných. Veda
pasledních desítiletí vyvíjela se rychlejším tempem, než ji titO' lidé
mahli jen zbežne sledavati. Atamavá tearie a rozpad atamu byly

veci prekvapující a a tech se pred 20 lety na škalách nic neucila.
Dnes jen úryvkavite zachycené zprávy a pakracich vedy vzbuzují
chaas v hlavách laiku. NebO' ta byla neamezená dilvera ve všema
haucnast chemie a fysiky? Pachybuji, prataže pak by byla apravdu
das.ti prekvapující acekávati zázraky ad klempíre Tausenda. Nevím,
jak by byl pachadil u techtO' pánu akademicky vzdelaný muž se zcela
reálným prajektem. Prtlmyslník SchOller paslal na Tausenda svéhO'
chef-chemika, známéhO' metalurga Dra Hahage, jenž si jiste ut varil
správný abraz a blahadárné cinnasti pana Tausenda. Bahužel jsme
se z pracesu dále nedavedeli, mela-Ií ta na ne vliv a uzavreli-li
patO'm své kapsy.

Pastava generála Ludendarffa dadala celému procesu zbytecnéhO'
lesku, a lze jen abdivavati saudní režii, že zvedavá verejnast neslyšela
výpaved staríckéha válecníka, jehaž bražurka v pas ledních dnech
mile pabavila verejnast. Za dabrých padesát pracent smutné slávy
muže se Tausend padekavati papularite generála Ludendarffa v urcí
tých kruzích, a ten zase za plných sta prac t astudy muže dekavati
svému vynikajícímu expertu, chemikavi Kummeravi. Prataže ge
nerál Ludendarff neveril mnaha svým chemickým znalastem, vyslal
k Tausendavi "adbarnika" chemika Kummera. Dve zpríznené duše
se našly. Chemík Kummer mel plné pachapení prO' uceni svéhO'
mistra a abahatil je skvelýmí tearíemi a planetárních vlivech na vý
rabu zlata a necím velmi zmateným a bialagickém menení prvku,
caž by vrhala padivné svetla na tahata chemickéhO' výtecníka, ne
ublížili-Ii mu navinárí zkamalením referátu. Ale jen težkO' lze mu
adpustiti padivuhadné premeny prvku, jichž dacilíl v tuhavém ke
límku a jež prý prihlásil k patentavání (prasím, prihlásil staji
daslava, a jiste také príhlášku ad patentníhO' úradu dastal zpátky).
Mažná, že chemický vehlas pana Kummera pttsabil na mnahé úcast
níky stejne prítažlive jakO' palitický vehlas Ludendarffuv, a tak, jak
se akala Ludendarffa vykrystalisavala "Spalecnast 164", tak pazdeji
za patranance SchPUera a Mannesmanna vznikla "Studijní spalecnast
Tausend'" Palítické vlivy a saukramá zištnast krácely ruku v ruce.

, Palitické vlivy mely vymací Tausendavi prístup k ríšskému presi
dentavi, jejž však maudré akalí uchránila tétO' astudy, kterau mu
jehO' prítel Ludendarff chystal. Stejne i italští fašisté projevili vÍCe
mazanO'sti, než si jejich nemectí ctitelé predstavavali, a k Tausendavi
prajevili pramála ahledu, když jej z balzánskéha útulku predali ne
mecké palicii.

Byla by více než vdecným thematem prabírati pastavy, které
prašly pracesem. Zajimavé je ješte paahlédnauti se pa cílech, které
úcastnici sledavali. Generál Ludendarff chtel zaplatiti reparace,
a astatní pánavé sice jevili velké vlastenecké nadšení, ale patrne ne
meli chut zapamínati na sebe. Kanecne Tausend mel ješte jeqen
dabrý nápad, za který by mu lidstva mahla býti vdecna. Chtel pa

deliti malými pristraji k výrabe zlata nezamestnané a spravaditi
bídu se sveta.

Než však by mahl provésti tentO' humánni skutek, patrebaval
zatím nezbytne 300.000 marek, a než pripravil radinu Meinhaldavll
a zavinil jeji tragickau zkázu.

Divadelní predstavení Tausendavy výraby zlata by vyžadavala
ješte nekolika reflektaru k asvetlení pahnutek svudcu i svedených,
ale je atázkau, zda staji celá tatO' nechutná episada saucasných pali
tických haspadárských pameru nemeckých za hlubší zájem. Znalci
vykanali pactive SVtlj úkO'l a vecnasti a závažnasti jejích pasudku
vdecí pan Tausend 44 mesícum káznice.
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tomnosti myšlenky a nedostatku vlastniho úsudku. Cimž dopouW se

frázista zlocinu podvodu, a je tudiž právem na neho žalováno.

Frázistvi možno považovati za morálni inflací. Když fráze vznikla,

vyjadrovala snad jistou hodnotu, takže ten, kdo ji prijímal, mohl verili,

že za ni dostane naznacenou cástku v zákonité mene. Fráze upadá na cene

zrychlenou cirkulací. Z nedostatku duševniho zboži se tisknou fráze,

vzniká inflace a konecne se za úplne znehodnocenou frázi nedostane vubec
žddný ekvivalent.

Nejvetší kontingent frázi, v této sbirce obsažených, dodalo mi mlado

cešství. Toto mladocešství, jehož reservací dlužno hledat v pivnicích, nad

cervenoblle kostkovanými ubrusy, za oleandry v drevenýcll korenácich

ipod sádrovými bustami velikánu našich dejin. Mladoceské fráze vznikly

z vldenského ducha; ne nadarmo honosi se pivnice zpravidla secesní fa

sádou. Mnohdy je mladoceská fráze prlmo preklad z nemciny. Z mlado

teských frází ciší nakyslý zápach pivnich splašku a ozývá se z nich jakýsi

starobylý, predválecný nárek. jsou tak kyselé, že by bylo možno z nich

chemickou cestou vyrábeti ocet.

Pro novináfskou frázi je pfíznacná záliba v byvším, dávno -uply

nulém a v neskutecnosti. Politická terminologie našich novin je ovšem

svou povahou ~ojovná, ale cerpá ze stfedovekého válecnictví. Ignoruje

dnešní principy a zbrane nynejšího válecnictví. je schována za svým

valem a odolává nárazum modernl cívilisace. V politické frazeologii ne

najdeme kulomet, vrhace plamenl1, drátené prekážky a vlcí jámy. Tu

a tam se ozývá již bubnová palba a vyklizují se pfedni po.;ice. Valnou

merou však náklonnost politické fráze patrí stfedoveku. Bojuje se s od

krvtým hledím, vchází se v fecnický turnaj, najati žoldnéfi lámou za

své pány kopí; vrhaji se smolné vence do ·našich tvrzí, otravují se studne,

vstupuje se na kolbište s cistým štitem, stranictl novinári nazývají se pa

noši svých zamestnavatelU, i vysllaj[ se otrávené šípy. A casto ozývá

se v našich novinách slovo: Zrada! Bylo to oblfbené slovo starš[ch spiso

vatelu historických románu, a z tech bylo pfevzato do novin. Novinárská

fráze, jsouc ponofena v konvencní, romantickou náladu, jevi zvláštni

oddanost k této starobylé rekvisite. Zrada znací, že nejakého elle nebylo

dobyto prlmo, ale postranními cestickami. Postranní cesticky jsou krou

cené. Fráze je slovní ornament. Ornament je kroucený, a proto je zrada

v novinárské politické terminologii neposlradatelna.
Tento slovnik m[ní parodistickým zpusobem zlehcovati novinárskou

frázi a uvádeti ji ve vdejný posmech. Autor by si prál frázi tak roz

kolali, aby z ní památky nezbylo. Avšak ach! Autor cfti, že již na pocátku

své úlohy propadá resignaci. Fráze je nezrušitelná. Rozpadá se pouze
stárím a zQllikajic dává život mladým. Fráze má podhoubi, ze kterého

rostou nové fráze na míste tech, které zrezively.
A.

Od A do Z je všechno vylháno.

Abrahamoviny jsou padesáté narozeniny vynikajících mužu, ja/w

jsou sokolštl a menšinovi pracovníci, prednostU a pfedsedu okrašlova

cíC!1 a jiných spolku, okresních duverniku, pofadatelU a táborových fec

níku. Abrahamoviny .;lavi také spisovatelé, ktdí mají dve jména, jako:

j. V., F. S. a xx j. Také oni spisovatelé a novinári, jichž prijmeni se

skládá ze dvou cásti. Na pr. Curda-Lipovský, Zyka-Borotlnský, Picko

Zásmucký, Viková-Kunetická. V clánku o abrahamovinách se konsla

tu je, že se oslavenec teši oblibe pro svoji milou a konciliantni povahu.

Takový clánek jest ukoncili zvolánim "Mnogaja ljeta!"

Arislides, starorecký filosof a politik, jenž byl pro prilišnou po

ctivost vypovezen ze zeme. V našich novinách se už[vá je/za jména v iro

nickém smyslu.

Auguri. Viz: Sýckové a Krutihlavové.

A u to r nepodepsaného clánku napadá nás kfivým tvrzenim. Autor

byl mnohokráte vyvolán a zahrnul kvetinovými dary.

Autority vedecké vyslovuji svuj názor v ten smysl.

Augiášuv chlév. Viz:Aféry, Komunálni hospodárstvi a Zkrac!lOvané.

Aféra. Viz Augiášuv c!llév. Aféra je sensacní, odporná a provaluje

se. Viz: Bahno. Aféry budi rozruch v celém okolí a široké vefejnosti.

Viz: Verejnost.

Automobilista nesvedomitý. Nezjištený automobilista po cinu ujel.
Ztreštenému automobilistovi byl odiíat vlÍdcí list a uvalena na neho vy
šetfovaci vazba.

No

PrítomnosL

TELLIuEF

Kartl PolJilek:

Novinárský slovník.
I.

Obral jsem si za úkol sebrati nekolik novinárských frázi a seradilije abecednev jakýsi slovnik. Nemohu do to!zato slovniku pojmout

riecky bežné fráze a typické obraty našich casopisu, obávaje se, že bych
musil napsat obsáhlou encyklopedii, které by se mohl venovat odbornik,

/ttIž by se roz!lod[ považovat ji za své životní dUo. MIlj zájem se klon i
politické a lokálni cásti denniho tisku, odkudž jsem získal nejvetši

1tIIfist. Daleko méne se dotýkám hospodárské a sportovní rubriky. Na

'prosto pak pomijim kritický argot tak zvaných kulturnich sloupcl1, ackoli
drl odtud vychází nejvetši korupce ceské reci. V zrcadle rafinovanýc!1

rutinovaných frází kulturnich reportéru denního tisku jevl se i pru

mu pozorovateli soucasný úpadek mravu, rozklad osobnosti a
ni charakteru.

Mám za to, že náklonnost k frázim prozrazuje ducha šejdirského,

považuji frázistu za podvodného !"idatáre v oblasti ducha. Frázista,

hovofil mluvou trestniho zákona, bére na sebe falešnou tvárnost

,majiciho myšlenky a schopného úsudek vydávati. Ve skutecnosti

prokázáno, že záliba ve frázich vzniká z neznalosti fakt, z nepri-

Bohužel, odborník, sledující peclive novinárské referáty, nemohl
I uciniti uspokojivý obraz o metodách Tausendových, vyjímaje

rosté presvedceni, že se jedná o podvod. Olovo je efektním
tfedkem k "výrobe" zlata, nebot odehnáním kyslicniku olova

ycháním vzduchu podari se dostati zlaté zrnko a s puvabným _
•• tem podati toužícím divákum. Že dátí zkoušeti takové zlato je
zcela zbytecné, je jasno. Pri statisících marek neco na opatrení pra
ftho zlata Tausendoví zbylo. Hutní olovo neobsahuje níkdy takové
množstv! zlata, aby z malého množství dostalo se uspokojívé a váži
telné kvantum. Teprve dlouhodobým koncentrováním velkého množ
tvl olova není vylouceno, že by se dospelo k vídítelnému podílu

zlata I tehdy, kdyby chemíckou cestou se z malého množství olova
zlato nedalo dokázati. Ovšem, že se neužívá v laboratorí bežné cesty

.analytické a že i podobným hutníckým zpusobem se stanoví zlato
v pdvOdní surovine. Zlato se dobre slévá s olovem a není jiste nijak
težké tuto slitinu dostati do kelimku. Ale zlato se dá vpravítí dobre

I v podobe své soli, nejcasteji chlorídu zlatitého, jehož roztok muže
býti nasáknut do hadríku, papíru (í cigarety, jak je jedno oprávnené
podezrení v Tausendove procesu).

O zdrojích energíe jsme se velmi málo dovedeli. Pracoval, jak
jsme z úryvku procesu zachytili, v pecich elektricky vytápených,
a pokusy trvaly nekolik hodin. UváŽí·1i se, jak pri takovém experi
mentu dlouho trvajícím zmocní se diváku únava, otupí-Ii se zraková
schopnost (u laíku tomu pezvyklých) pohledem do žhavého kelimku,
lze sl vysvetlíti mnoho. Pokus v mníchovské mincovne zustává ovšem
mistrovským kouskem Tausendovým a nelze se ubránítí dojmu, že
mel cilého spolupracovníka, protože je technicky nemožno prozkou
mati všechny predmety na obsah zlata a proyésti úcínnou kontrolu
pri chemickém experimentu, zvlášte když, jak se zdá, bylo treba
respektovati Tausendovo tajemstvi. Bylo by již na case, aby úrady
nepodporovaly podobné dukazy, pri nichž není záruky na ochranu
úradu pred obratností podvodníka.

Neškodílo by zdurazníti, jaké obtíže mel nebožtík profesor Míethe
s pflpravou zlata ze rtuti, jakých opatrných analytických zkoušek
uilval on a jeho následovníci, jaké ohromné množství elektrícké
energie jeho pokusy spotrebovaly, než se odvážil prohlásítí, že nalezl
analytickyzjístítelné množství zlata ve rtuti, jež je dríve neobsahovala.

Zde klempírTausend foukal do olova a za chvílí mel gramy zlata.
Udská duverivost je neomezená, a je-li pravda, že Tausend behem

procesu dostal nabídky, aby ve své cinností neustával, lze jí jen obdí
vovati. Proto tedy se skoncením procesu neloucíme s panem Tausen
dem a lidskou hloupostí.



Prítomnost-

Aritmetika je volebnl, kdežto

Algebra je politická.
Až do tech hrdel a statku. Viz: Pid, Vlast, Rodná hrouda.

Ajta! Viz: Mravokárci a Beneš.

B.
Baba. Babské reci a povldacky necháme bez povšimnuti. Baba utiká

od odpovednosti. Viz Zbabelost.
Bahno. Rozeznáváme dvojí bahno. Spolecenské a politické. Nej

rozšírenejší je bahno velkomesta. Týká se statistiky pohlavních

chorob, prostítuce, nocních lokálu a pochybných tanclren. Bahno poli

tic!cé bývá na radnicích, v politických slranách, penežních ústavech.

Bahno se odhaluje, bahnem se také trísní šediny zasloužilého odpurce.

Viz: Aféry, Kal, Kydání, Blálo. V bahne se topí osobnosti i celé sku

piny. Poukázati na to ba/mo je záslužná cinnost.

Bagatelisovánl odptircu se nevyplácí. Ani volici a zejména po

plalníci se nedají bagatelisovat.

Báchorky smešné. Pro malé deti. Viz: Soudná verejnost.
Barnumská reklama má zakrýti pravou podstatu reci. Pres bar

llUms/wu reklamu byly volební výsledky žalostné.

B arti pán i. Domácí páni, fabrikanti, mladoceši, obecní starší. Viz:

Konšelé a Radnicní fotrí.
B eneš. Doktor filosofie, universitní profesor a zahranicní ministr.

Viz: Certovo kopýtko, Ajta! Muž ve sUnu, Zákulisl, Nitky, Hrad,

Hradní stvury, Falešná lžihumanita, Židovská svetovláda, Vra/lOvé

slovanského Ruska, Bolševisující legionári, Cizáci a· Osvobozenská

legenda. Byzantinismus.

Be.ngálem nedají se naši stoupenci zaslepit. Viz: Soudná verejnost.

B ezme zn á je troufalost, s jakou se odvažují predstoupit pred zraky

soudné verejnosti.

Beznadejný je stav zraneného, který byl odvezen do Všeobecné ne-
mocnice.

Bezpríkladná je odvaha, s jakou se hasici vrhali do horícího domu.

Bezuzdná je vášen.

Bez názvu je název lokálky, která tepe cinnost úredního šimla.

Bez poznámky. Název lokálek, kleré se koncí velou "Poznámky

k tomuto prípadu netreba" nebo "Úsudek si uciní soudná verejnost sama".
Blábolení našic/l odptircu vzbuzuje: Útrpnost, oprávnenou nevoli,

veselost a hnus soudné verejnosti. Blábolením se má zakrýti blamáž.

Blaho vlasti nejvyWm zákonem. Vlastenecká živnost.

Blamáž si ulržili: Naši neprátelé, pomluvaci a nactiutrhaci. Blamáž

se zakrývá povídáním a blábolením. Blamáž vzbuzuje hlucnou veselost.

Utrpí se zpravidla na schlizích, lede se dostane pádná odpoved. Viz:

Pádná odpoved a Kvapný ústup.

Bodrý je venkov, rolník, živnostník a Podskaláci. Nekdy bývá bodrý

laké jubilant, oblíbený v našich radách.

BolševiCký "ráj". Viz Vrahové slovanského Ruska, Uznání de jure,

Dr. Beneš, Legionári.

Bombastické jsou fráze.

Brány pekelné ji nepremohou. Název lokálek, pojednávajících o od

padu od katolické církve.

Bro j í se proti pomerum na železnici, v úradech a poulicních drahách.
Viz: Neudržitelné pomery.

Byrokracie. Viz: Šiml, Režim.

Byzantinismus je hradní. Viz: Beneš.

Budiž jasno!

Brak. Viz: Cizácký.
C

Ceslovatellim naskýtá se úchvatné panoráma.

C esti ckami vyšlapanými nechodime, ale

Cesty nové nastupujeme.

Cikán každý hádá podle své planety. Odpurci lžou jako cikáni.

Cizina sprátelená. Co tomu rekne cizína?

Cizinci se právem pozastavují. Cizinci s uznánlm hovor[ o naši

práci. Díla našich velikánu si vítezne razl cestu do ciziny. Cizinci chválí

naše výrobky, kuchyni a pohostinost, kochají se velebným panoramatem

naší stovežaté maticky a jsou vystaveni šikanám pohranicních úrada.

Cizáci jsou urputni a zavilí. Obývaji bašty sverepého Germánstva.

Ztéci tyto bašty je vyhrazeno našim neohroženým hranicárum. Od cizáka

nedáme si vyrvati materský jazyk náš.

Cizáckým výrobkam a šlágrum dáváme prednost pred našimi dob-
rými tuzemskými výrobky. Viz: Brak.

Cenný je prispevek, nález a dokument. Cenné je doznlÍní.
Ceny jsou nedostupné našemu konsumentovi.

Církevnictví. Viz: Strany.

Což považujeme za nutné verejnosti sdeliti.

C o píšeme tyto rádky.
C

C acký je vojín,-Sokol a hranicár. V boji se nastavuje cacká hrud.

Carokrásný je pohled.

Cechové. Viz: Brak, Cizáci. Národ, obývající naši drahou vlast.

jejic/l hlahol ozývá se od Šumavy k Tatrám. Národ holubicí a nesvorný.

Úpeli tri sta let pod vládou Habsburku. Viz: Sverepý a Hydra. Cechové

se opicí po cizine. Libují si v bratrovražedném boji k potešení odvekých

neprátel našich. Viz: Bašta, Uvedomelý a Provokativní nemcení.

Cest naše byla pokálena. Viz: Šediny, Bahno. Cest se potrisnuje je

dovatou slinou pomluv. Viz: Slina.

Císla /lOvorí výmluvne. Volební clsla ukazují výmluvne, že jsme na

stálém postupu. Viz: Díky! a Machinace.

Cistý. Viz: Štít. Cistý výtežek byl venován obranným spolkam.

C istá spolecnost se tu sešla dohromady.

Cilé je nakladatelství a mládež.

Cirý je výmysl, co tvrdí naši odpurci.
Clánek necetl a do tisku nedal.

Clovek. Viz: Mimodek a Mane. Clovek se chytá za hlavu a táže se,
jak je to možné.

Clenstvo necht se dostaví v poctu co nejhojnejším. Výmluvy neplatí.
Odznaky a legitimace s sebou.

Clun na rozboureném mori. Viz: Kormidlo, Krise, Vláda.

D
Dane. Viz: Živnostniclvo, Kyticka a Minislerstvo financí.

Dary se s díky kvitují.
Dav je rozvášnený.

Dávný je obycej.

Dámy obratte se s duverou.
Darmo mluvit.

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

S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tr. 10.

crayonu, zápisníku, soeneekcn a pod. psacích sonprav a podložek; aktovek
a jinjeh nepostradatelných pomucek kane. i technických má na sklade:
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Velký
výber .I(.~!lner, Li==c===5t
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plniclch per
(Parker, Wagner, Watennan,
Astoria, Mont Blanc atd.),
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Biblí moderního cloveka
nazvali v Anglii jedinecné dílo

VEDA O ZIVOTE
souhrn soucasných vedomostí o živote a jeho možnostech,

které spolecnou prací 'napsali

H. G. WELLS - J. HUXLEY - G. P. WELLS.

Povedeti o živote a jeho možnostech vše, co o nem lidstvo dosud ví, bylo by i pro radu
ucencu úkolem velkým a nesnadným. Ale napsati o nekonecném procesu, který zoveme
životem,dleposledních výzkumu dílo tak srozumitelné, že s prospechem je císti mužekaždý,
kdo odhyl normální školu, napsati o nem stylem umelce dílo tak rozkošné, že konkuruje
8 nejlepší beletrií, a napsati je zároven tak pravdive i spolehlive, že autorita universitního
profesora neváhá doporuciti je i posluchacum vysokoškolským - to uznati musíme za
výkon geniální.

Tri osobnosti svetového formátu spojily se k úloze tak težké a rozsáhlé, a dílo chválí
své mistry. Ohromný byl jeho úspech doma, v Anglii, a nyní koná triumfální cestu svetem,
majíc vskutku rozhodný vliv na myšlení soucasné generace.

Co všechno se z neho dovíte?

Predevším o sobe, o svém tele a jeho funkcích, o svém okolí, o záhadách dedicnosti
a problémech omlazení, o šílenství i genialite, o kráse i zrudnosti; vystoupíte na nej
vyšší hory a ponoríte se do nejvetších hlubin oceánu, uvážíte možnosti života na jiných
svetech a planetách; pod nejlepším mikroskopem uzríte bunky, bacily a bakterie merící
sotva nekolik statisícin milimetru; postrehnete souvislost všeho života na svete, jeho ne
smírný a nekonecný proud, tak malebný a rozmanitý ve svých projevech; kapitola ozdraví
a nemoci poví vám mnoho duležitého a nového a záverecné úvahy o biologických záko
nech, o jejich vlivu na stát a spolecnost dají pevný základ i vašim politickým názorum.

VEDA O ŽiVOTE
jest knihou pro každého vzdelance a pro každého, kdo po vzdelání touží,

nezbytnou I
Ceský preklad za vrchní redakce univers. profesora dra VI. Ružicky obstaraHdr.

E. Vajtauer a zacíná práve vycházeti v sešitech o 32 stranách velkého kvartového formátu
s prehohatým ilustracním doprovodem a trojbarevnými prílohami na krídovém papíre.

Jednotlivé sešity prodávají se za Kc 8'-, poštou v peclivém obalu za Kc 8·70.

Odebírati lze velkolepé toto dílo

v každém knihkupectví
a v n a k I a dat e I s tví FR. BOR OV Y v P r a z e II., N á rod n í trí d a 18.



PRVNI POSLOVE JARA-NASE STREVICKY

59.-

Druh ·1675-26
Lehoucké strevícky k od
poledním vycházkám a
návštevám. Neunaví Vás.

59.-

39.-

89.-

Drub 3632-22
Hochum hnedé boxové po

lobotky. Vyhoví požadav- 59.
kum jarního skotacenÍ.

Druh 2605-72 Drub 1955.98
Jarní vycházkové strevícky Do spolecnosti semišové
neopomente doplniti temito nebo lakové strevícky s

Druh 7637-21 rozkošnými lodickami. polovysokým podpatkem. Druh 3221-00
Nejmodernejší spolecenské Dullboxové sportovní po.
a promenádní polobotky KU K.AZDE BARVE STREVICKO MÁME lobotky s jadrnou podešví
elegantního. štíhlého tvaru. PRESNOU BARVU PUNCOCH. zajištenou mosaz, šroubky.

~lo<::::>oO<::::>tIK::>*C:>OO<C::::>OO<::::::-OO<=:>OO<::>OO<::::>OIOC::::~K:::::>OO<=>OO-C::::::::>()OocC::::>OO<:::::::>OK:::>OO<:::::>f
Ur.-~~

V nejblížších dnech zásobíme naše prodejny jarními druhy. Nebyly dosud nabízeny v takových
krásných vzorech, tak dokonale provedeny a za tak levné ceny. Modu, krásu a potešení z nich
mohou si nyní dopráti všichni. Je príjemné ukázati se na jarní promenáde v nových strevíccích.

Prohlížejte si naše výkladní skríne.

N A V Š T I V TEN A S Z A V C A S.

laubert vyšel
AVENTINSKÁ KNIHOVNA KLASIKU I.,

knihovna vzdelaného ctenáre, byla p r á v e z ahá jen a patnáctisvazkovým souborem

DíLA GUSTAVA FLAUBERTA
Vzorné vydání, redigované prof. Otokarem Šimkem, obsahuje na pulšestatisíci
stranách, bezvadne tištených na krásném anglickém papíre formátu 12X19,
vše, co tento mistr francouzské prózy XIX, století zanechal svetové literature,

Jsou to knihy:
1. Paní Bovaryová di! I. .
.2. Paní Boval'}'ová di!. II.
3. Salammbo. . . . . . .
4, Cítová výchova díl I. .
S, Ciio~,i1výchova díl II. .
6 Pokušení sv. Antonina . . ...
7. K8ndidáf - Zámek srdci - Slabé pohlaví. . . . .
8, Prosté srdce - Legenda o sv. Juliánu Pohostínném - Herodíiis
9. Na pensi . . . . . .

10. /(rajem a pobrežlm .
11 Cestuvní den/Iry .
12. Itorespondence di! l , .
13. KOlespondence díl Il. . .
14. Pametí b/áznovy - Smarh - Li3topad
15, Preludy a život .

brož. za Kc
.32'
.4.2'
.44
.44'-
. .27"-
. .24'
.40'
.17.44'-
. 4.2'
.40'
.39'
.38'
.37'
.40'-

váz, Kc
47'
57'
99'
59'
4.2'
39'
55'
32'
59'
57'
55'
54'
53'
52'
55'-

Pres to, že cena všech techto svazkil je Kc 550'- za vydání brož, a Kc 775'- za vydání vázané, rozhodli jsme se
stanoviti neodvolatclne však jen do 1. kvetna 1931 pro odberatele celého díla Flaubertova, místo normální ceny
Kc 550'- prednostn! cenu Kc 480'- za vyd. brožované, místo normální ceny Kc 775'- prednostnl cenu Kc 624'
za vydání vázané a mimo to povoliti prostrednictvfm' kteréhokoliv knihkupce možnost 12 mésfénfch splátek, t, j. mesícne
li Kc 40'- pri vydání brožovaném, a Kc 52 - pri vydání vázaném.

AV E N T IN U M, nakladatelství dra Oto Štorcha-Mariena,Praha II.,Purkynova 6.


