
Co bude po Petiletce.
I.

e roste zájem o prubeh petiletého hospodár
plánu, který si pred tremi roky stanovila so
da ruská k vybudování ruského národního

1zejména po stránce výroby prumyslové a
Loni .skoncil druhý rok této Petiletky a po

ch dat a podle statistik, jež posílá sovetská
eta, se zdá, že Petiletka má úspech. Protože

etky by znamenal, že hospodárská oblast dneš
ského Ruska by se octla svou produkcní ka
cele evropských a v nekterých prí-i svetových státu, je ovšem oprávnená

bude tento príští produkcní kolos se svou vý
t. Tato obava je zvyšována posledními udá
ském exportu, který zrejme se snaží v Evrope
ité druhy zboží za ceny podle kapitalistického
kého názvosloví "ztrátové", namnoze pak
okazatelne daleko nižší, než jsou svéstojné
O artiklu prímo na pude sovetské hospodárské
ábených. Je to oZnacováno tedy pres všechnaivášnivá popírání se sovetské strany v Evrope

ako dumping, kterým je tím horší, že o vý
artiklu docházejí podivné zprávy. Nekteré

oby jsou obstarávány trestanci, kterí postrá
lidských práva ovšem pracují jen za skrom
, jsouce nuceni k vysoké výkonnosti. Podle

zpráv, jež došly na evropský západ, zejména
Belgie a Francie, je zrejmo, že skutecne se

moci tohoto druhu nevolnických pracovníku
, který je nadto dumpingový. Zprávy, jež
evech na evropský západ došly, byly podány
mi a nezaujatými lidmi a jsou ostatne usta
vrzovány, dokonce i neprímo ze sovetské

~ec však je, že podle Petiletky, jež má koncit
jak se ze sovetské strany tvrdí, v nekterých
o rok dríve ("Petiletka ve ctyrech letech" je
heslem sovetské vlády), má produkce vzrust
oborech zemedelských a prumyslových ta

6sobem, že je to vlastne ekonomický skok ta
ahu, který jsme ješte nikdy ve svetové

ské historii nevideli. Tak zemedelská
á v poradí s ostatními zememi sveta stanouti
mlste, prumyslová na tretím, produkce li-

ém, stroju na tretím, bavlnených textilií
, nafty na druhém, oceli na tretím, elektrické
tretím, medi rovnež na tretím, uhlí na ctvr
obilu na pátém až šestém. Dodejme, že tyto
by byly zhruba na šestém až dvanáctém mís
ou zemedelství a nafty, jichž' produkce se
i.Krom toho se dodává, že je to vlastne jen

Uší krok a pak že pujde vývoj již solidne a
chle vpred, takže podle sovetských nadejí

dalšfch letech predstihne sovetská produkce
ojených státu amerických.·
ychom mimochodem dodali: ve své "Statis

",šla dávno pred válkou, poznamenal pro-

slulý Ballod, že musí upozorniti všechny, kdož studují
národní hospodárství, že statistická data, která uvádí
z území ruského (mám po ruce jen vydání Balloda z roku
1913), jsou úrední, že nelze je však pokládati za zcela spo
lehlivá. Platila-li tato pravda pred válkou, platí dnes
dvojnásob. Nemáme dnes vubec žádných jiných dat, než
tech, které nám dává sovetská vláda a její exponenti na
evropském západe. Nikdo nemuže statisticky anebo
národohospodársky svobodne v Rusku badati a nikdo
nám tedy nemuže presne ríci, kolik procent má k nekte
rým datum asi pricísti anebo od nich odraziti. Podle
zpráv, které podali clenové anglických, amerických a
nemeckých komisí, jež se po nejaký cas v ruzných letech
v sovetském Rusku zdržely, podle zpráv, které odtam
tud posílají korespondenti svetových listu, jejichž ho
spodárské zájmy jsou známy, se skutecne nezdá, že by se
bylo Rusko v tomto smeru od casu Ballodových polep
šilo. Dokonce možno podle ruzných známek souditi, že
je tomu naopak. Podle dat, která svým listum posílají
korespondenti anglických novin (mám tu na mysli ze
jména Financial News a Commercial) a novin ne
meckých (Berliner Tageblatt -skvelé zprávy jeho
korespondenta Schaeffera patcne vedly k tomu, že byl
sovetskou vládou vypovezen), a podle polooficielních
zpráv našich (zejména dobré jsou zprávy Central Eu
rop ean Press kanceláre) a konecne i podle údaju, jež
cteme v sovetských listech a ve výtazích z nich soustavne
u nás porizovaných, se dá skutecne tvrdit, že oficielní
data sovetské vlády neodpovídají skutecnosti. To je
ostatne videt i z toho, že se vydávají data jen, pokud ale
spon trochu jsou príznivá. Jakmile by císlo mluvilo prí
liš ostre proti Petiletce anebo jejímu vývoji, není vy
dáno ihned, nýbrž teprve pozdeji se doplnuje. Tak na pr.
má sovetská vláda velké potíže s plnením Petiletky v že
leznicní doprave, jak se o tom ješte níže zmíníme. Vy
dávala zvláštní data o ukládaných pokutách a trestech
pro porušení pracovní discipliny na železnicích. K této
statistice bylo vybráno 16 drah. Statistická data, vy
daná za ríjen, ukazovala, že pokut bylo z tohoto duvodu
na tomto železnicním úseku za mesíc uloženo 45.679,
v listopadu již 50.737, nacež za prosinec již statistika
nebyla vydána. Zato ihned v lednu vydán zvláštní zá
kon s platností od 23. ledna, podepsaný celou vládou,
podle nehož, za porušení pracovní discipliny dopravním
a železnicním delnictvem, melo-li anebo i jen mohlo-li
míti za následek poškození anebo znicení vagonu a že
leznicního zarízení, ci jiné neštestí a nehodu, nebo na
hromadení neb cekání prázdných vagonu, omylné diri
gování vlaku, anebo proste cokoliv, cím by se marilo
splnení plánu stanovených vládou a porušila se pravi
delná a bezpecná doprava, bude toto provinení trestáno
ztrátou svobody na deset let a nucenou prací. V prípa
dech, že by toto provinení bylo úmyslné, trestá se pro
vinilec smrtí a jeho jmení propadne státu. Souvislost
mezi statistickým datem, chybícím za prosinec, a tímto
príkrým zákonem se zdá býti jasná.

Dodejme ješte, než uvedeme nekolik hlavních dat
z oficielních císel o Petiletce, že tato myšlenka dlouho
dobého hospodárského plánu není nikterak nová. Již za
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války Rathenau doporucil zavésti pro Nemecko Plan
wirtschaft a skutecne ji realisoval alespon v oboru vá
lecné produkce. Hospodárství podle plánu propagoval
již Friedrich List, a smysl vetšiny francouzských ho
spodárských del není vlastne nic jiného než propagace
kooperace a hospodárství podle plánu (zejm. Charles
Gide). Docílila-li skutecne Petiletka urcitých úspechu a
bude-li snad opravdu míti zdar, je to jen praktický du
kaz správnosti starého názoru, že i hospodárství jako kaž
dý obor lidské cinnosti potrebuje urcitého plánu, podle
nehož se postupuje. Ovšem, nesmíme pri tom zapo
mínat na to, že v sovetském Rusku je jiný hospodárský
a dokonce i lidský systém než v kapitalistické Evrope.
je to snad pocínající socialismus prozatím nejhrubšího
státne-socialistického zrna, urcite však je to jiný zpusob
zacházení s lidmi vubec. je pochybné, že by evropský
pracovník dovedl a chtel žíti za podmínek, za nichž se
nyní pracuje a žije v sovetském Rusku.

ješte bychom upozornili na to, že v posledních mesí
cích ve vetšine ekonomických revuí sveta se objevují
clánky soyetských tiskových a obchodních attachés.
To platí o Ceskoslovensku stejne jako o Anglii. Clánky ty
jsou si do znacné míry podobny a jsou patrne dirigo
vány Z moskevského ústredí. (Uvedme jako príklad
clánek p. Sorokina v "Hospodárském rozhledu" z 2.
dubna a clánek p. Dolgova v "Manchester Guardian
Commercial" z 5. brezna t. r. vedle jiných.) Tyto clánky
mají patrne za hlavní úcel povzbudit kapitalistickou
Evropu k intensivnejší kapitálové investici v Rusku.

Oficielní sovetská data o Petiletce*) jsou známa pro
celých plánovaných pet let, a také již za dve práve skon
cená léta. Nutno pri tom upozorniti, že do nedávna po
cínal hospodárský rok v soyetském Rusku 1. ríjnem, což
však loni bylo zmeneno. Ctvrtletí od 1. ríjna do konce
prosince 1930 bylo nazváno "zvláštním ctvrtletím", a
statistiky jsou sestavovány již s ohledem na tuto "zvlášt
nost", jež mela pravdepodobne svuj nejvlastnejší puvod
v tom, že težký prumysl nebyl nikterak s to dodržet
predepsané císlice Petiletky. Podle údaju ze sovetských
pramenu - pridržujeme se dat uverejnených p. Dolgo
vem, clenem Nejvyšší sovetské hospodárské rady, ve
zvláštním breznovém císle "Manchester Guardianu",
venovaném sovetskému Rusku, v nemž je dlouhá rada
clánku, psaných výlucne sovetskými pracovníky - byla
situace tato:

Za rok 1930 (druhý rok Petiletky) težký prumysl do
sáhl výroby, jež se rovná dvojnásobku predválecné pro
dukce, proti r. 1929 je to pak zvýšení o 25%. Ovšem,
ruzná odvetví výroby dosahují ruzných výsledku. Bylo
vyteženo 50 milionu tun uhli, r. 1913 jen 28·9 milionu tun,
petroleje 18 milionu tun, r. 1913 jen 9·3 milionu tun, li
tiny 5 milionu tun proti 4·2 milionum, válcovaného že
leza 4·8 milionu tun proti 3·5 milionum z r. 1913. Stroju
bylo celkem vyrobeno za 1·3 miliardy rublu, pred válkou
jen za 307 milionu rublu, zemedelských stroju za 375
milionu rublu, pred válkou r. 1923 jen za 67 milionu
rubl U. Textilní továrny bavlnárské vyrobily v r. 1930
2·25 miliardy ctverecných metru látek, r. 1913 jen 1,6.
miliardy metru, galoší bylo vyrobeno 45 milionu páru,
pred válkou jen 28 milionu páru. Hrubá produkce mela

*) Dve instruktivní knihy o petiletce: The Five- Vear Plan of the
Soviet Union. Napsal G. T. Grinko, ministr financí SSSR a místo
predseda Státní plánové komíse. Str. 338, nakl. Lawrence, 8 s. 6. d.
- S hlediska "kapitalistického" avšak objektivne: The Economic
Policy of Sovíet Russia. Napsal Prof. Paul Haensel, str. 109, nakl.
King and Son, cena 9 sh.
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proti r. 1929 podle Petiletky vzrust o 20%, vzrostla však
o 25%, ovšem, v nekterých oborech opet plánu nedo
stihla - praví p. Dolgov, a dodává ihned, že r. 1930
dosáhl pocet. delníku 4· 8 milionu, vzrostl tedy o 800.000
osob, procež (prý) zcela zmizela nezamestnanost. Pod
pory v nezamestnanosti byly proto ihned zrušeny.

Kapitálová investice (rozumej na opravu starých a
stavbu nových podniku a budov) cinily r. 1930 pres 3·8
miliardy rublu, cili práve tolik, co za dva predešlé roky
dohromady. Na elektrifikaci bylo v r. 1930 vydáno 380
milionu rublu, elektrické energie bylo vyrobeno 8·5 mili
ardy kilowaHových hodin, proti 2·6 miliardám r. 1916.
Nepocítají-li se mestské a prumyslové elektrárny, pra
cuje nyní v sovetském Rusku 32 regionálních elektráren
s kapacitou 1·3 miliardy kilowattu, kdežto r. 1920 jich
bylo devet s kapacitou ctvrt miliardy kilowattu.

V zemedelství bylo docíleno úspechu budováním kol·
chozu a sovchozu, to jest kolektivních hospodárství (hO·
spodarí celá vesnice spolecne, spolecne se jí a bydli) a
sovetských hospodárství, jakýchsi mamutích velkostat·
ku. Sovchozy jsou organisovány v trusty, jež se na pr.
jmenují Zrnotrust, Máslotrust, Skotovod, Svinovod,
Ovcovod. Posledne jmenované mají za úcel zespolecen·
štení živocišné produkce, jsou to velkostatky pro výrobu
živocišnou, pro chov dobytka a zužitkování masa atd.
V sovetském Rusku je asi 25 milionu hospodárství, z nich
bylo kolektivisováno již 6·15 milionu cili ctvrtina, jel
byly premeneny v kolchozy, v hlavních obilních obla·
stech dokonce asi polovina. Petiletka tu již presáhla

plán na svuj poslední rok, je ov~em známo, za jakýchobetí se to delo. Osevní plocha kofchozu mela r. 1933ci·
niti 20·6 mil. ha, zatím již loni dosáhla 43·4 milionuha.

Osevní plocha sovchozu ciní 4·8 milionu ha, celkovi
osevní plocha v sovetském Rusku stoupla loni na 127·
milionu ha, sklizen obilí na 87·4 mil. tun, bavlny 13
milionu centu a repy 152 milionu centu. Zespolecenšten
bylo 17·2% koní a 6·6% krav. Dobytkárské sovchozy
prostírají na území rovném velikosti naší republiky.

Nyní zbývá nám ješte nacrtnouti podle sovetských d
plány na r. 1931: výroba uhlí 83· 6 mil. tun, petroleje
mil. tun, litiny 8 mil. tun, válcovaného kovu 6·7 mil.tu
stroju se má vyrobit za 2 a pul miliardy rublu, zemed
ských za 815 milionu, necítaje v to traktory a moto
výroba cukru má býti zvýšena na 2'5 milionu tun pr
1·7 mil. tun z r. 1930, výroba bavlnených textilií na 2·
miliardy ctverecných metru. Investováno má býti
težkého prumyslu 5 miliard rublu, elektrifikace ct
miliardy atd. Rozsah výroby prekrocil by tak asi 2
kráte až 3kráte predválecnou úroven, za r. 1930dv
kráte.

Nyní pristupme ke kritice. Ministerský predseda M
10 t ov sám doznal na tretím zasedání ústredního výko
ného výboru SSSR, že existují velké nedostatky a o
tíže a že jsou "nedostatky základní: v plánování a ve
konávání rozhodnutí strany a sovetské vlády". Min'
zemedelství jakovlev*), jenž hrál na šestém sjezdu
vetu velkou úlohu, tam uvedl: "Traktory se lámou t
jako by to byl starý erární majetek, 87% traktoru, .
prešly do r. 1931, potrebovalo generální opravy."
kud jde o sovchozy, pravil jakovlev: "Nemáme pro
kádru, máme jen asi 25.000 cvicených delníku, což

*) Užíváme pri tomto oznacování bežné evropské terminol
ostatne termín "lidový komisar" vynašel r. 1917 Trocký, kdy!
Lenin žádal, aby si vymyslil nejakou náhradu za evropský titul
nistr, který by se byl delnikum nelíbil. Uvádí tak Chasles v Leni
životopise i Trocký ve svých Pametech.
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Celá Evropa mluví dnes o projektu celní unie nemeckorakouské,
jehož uskutecnení ohlásílí prední státnicí obou státu. Lec skutecná
realísace takového zámeru vyžádala by sí velmi zdlouhavých jednání
a porad se všemí ínteresovanýmí složkami obou zemí.

Osmdesát let trvalo, než byla utvorena celní unie nemeckých státú
a státecku, a kdož ví, jak dlouho by trvalo, kdyby veci takrka ná
silnou rukou neujalo se tehdy mocné Prusko. Odstranování celních
prehrad mezi polítickými útvary na území nynejši Francie trvalo
ješte déle. Které otázky treba projednati a dohodnouti dríve, než
muže celní unie nabýti prakticky úcinnosti, vysvitá velmi dobre
z elaborátu, který vypracoval sekretár Conseil supérieur de l'Union
economique Belgo-Luxembourgeoise Luc Hommel, advokát ape
lacního soudu v Bruselu, o dosavadních zkušenostech s hospodár
skou celni unii, mezi temito dvema státy, z nichž malícké velkové
vodství Lucemburské bylo pred válkou v celním spolku s Nemeckem
a po válce sjednalo celní takovéto spolecenstvi s Belgií. Tato celní
unie oslaví letos desetiletí svého trvání.

Vlády obou zemí usnesly se na hospodárské unií dne 25. cervence
1921. Dohoda byla nejen unii celní, nýbrž í unifikací monetární a že
leznícní, lec podkladem jejím byla unifikace celního systému. Polítícká
suverenita byla zajištena i v této smlouve Lucembursku, které jako
clen drívejšiho nemeckého Zollvereinumelo hlas sotva poradní. Aní
v této konvenci obou v hospodárské strukture takrka identických
zemí nebylo lze plne uspokojiti všechny zájmy; i mnohé význacné
ínteresy v jednom ci druhém státe musily býti obetovány. Otázky
vynorivší se v této souvislosti ci z praktických poznatkil byly re-
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Jak se delají celní unie,

zop

disciplina, a fluktuace delníku, hledajících lepší pra
covní podmínky, úžasne stoupá. Pomery v železnicní
doprave se vubec silne zhoršily. Plány za poslední ctvrt
letí nebyly zdaleka splneny. Stoupla však o 53% v po
sledním ctvrtletí osobní doprava, a to jsou samí delníci,
kterí "fluktuují", jak ríká sovetské názvosloví. Plán
oprav byl v prosinci splnen jen do II %, pri tom však bylo
v druhé polovine prosince pokaženo pres 500 lokomotiv,
kdežto v ríjnu bylo maximum za celý rok 231. Ve stavbe
nových vagonu byl plán splnen do pouhých 5%, vyro
beno jen 220 vagonu místo 3.875. Na železnicních stav
bách splneno asi 50% plánu, pri tom neporádky úžasne
rostou. Za neporádné chození do práce trestáno v ríjnu
15.606 osob, v listopadu 16.978, propušteno 4.051 a 4.229
osob. To svedcí témer o rozkladu železnicní dopravy. Pri
tom se technický stav železnic rok od roku horší.

K tomuto dodejme, že bylo opet nutno sáhnouti k in
flaci. Pred zahájením Petiletky cinil obeh státovek asi
2 miliardy rublu, to však usilovne rozširované výrobe ne
stacilo, a proto za minulý rok podle prohlášení Ordžoni
kidzeho na poslední porade prumyslových cinitelu bylo
uvedeno do obehu další 1·6 miliardy rublu. A to vše plyne
z toho, že vláda klade na zemi požadavky, jež zeme ne
muže splnit. Profesor Cassell dokázal to ve své práci,
v níž uvádí, že hromadení kapitálu v nejbohatšlch ze
mích nepresahuje 20% národního duchodu, kdežto so
vetská vláda hned pro prvý rok Petiletky stanovila
22·6% a pro r. 1933 dokonce 33·6% národního duchodu.
Proto byla také vydána nová státní pujcka, nazvaná
"Petiletka ve ctyrech letech", za niž vymeneny všechny
ostatní. Ovšemže sovetští obcané pri této konversi po
chodili špatne, všecJ"lnY výhody drívejších pujcek jim
byly odnaty. Nová pujcka je rovnež nucená.

Ing. Karel Kríž.
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f s to splnit Petiletku. Všechny

odniky se opozdily letos o tretinu, litiny
jen 63%, oceli 55%, na Sibiri 64% a 71 %.
slovuje podezrení, že tyto cifry jsou pri
jednotlivých továren, kterí mají strach,

vineni ze sabotáže. jak mají však kovo

splnit plán, když jej nesplnily uhelné dolyleleznicní doprava? Donská pánev dává
elné težby v Rusku a ta splnila plán na

uze do 58%, takže je tu proti lednu po
enného i hnedého uhlí asi o 17%, druhá
ostokugol, splnila plán jen do 70%. Pak

deehny prumysly, jež potrebují uhlí, po
když doprava na železnici témer úplne se
ové kraje, podle oficielního prohlášení
o brezna, zustávají bez nejnutnejších

ký a inženýrský personál naprosto ne
weehno úsilí se musí oddalovat otevrení

ale pri tom výrobní plány jsou již vy
telem na tuto novou, ovšem neexistu

statisticky se s ní již pocítá, protože mela
jako s hotovou vecí! Tato výzva sovet
etalurgickému prumyslu z brezna je už

a v poslední dobe vydána. Nová výstavba
dle plánu, co je však nejhorší, kvalita
vicne zhoršuje, pri tom klesá pracovní
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šeny dodatecnými konvencemi, cimž dohoda byla adaptována reál
ním potrebám.

Obe zeme jsou poloagrárni a polopnimyslové. Pres to bylo pre
konávati casto velmi znacné zájmové diference. Tak na pri klad

v zemedelství. Prumerný hektarový výnos hlavních plodin je v Lu-.
cemburku menši kvantitativne i kvalitativne než v Belgii. Proto bylo
by obili lucemburské handicapováno v nové unii nejen belgickým,
nýbrž i americkým, a toto nebezpeci musilo býti v konvenci pre
klenuto zavedenim prémií pro lucemburské zemedelství. Na druhé
strane metalurgický prumysl belgický, takrka smrtelne zasažený
nemeckou okupaci, riskoval pri hledáni nových zahranicních odbytišt
distancování lépe vybaveným a nepoškozeným konkurentem lucem
burským, jenž je ve výhode také tím, že má ložiska železné rudy
takrka u hutí. - CI. 3. smlouvy o hospodárské unii upravil proto
jakousi rovnováhu ve prospech belgíckého železárství, .a to cestou
úpravy dopravnich tarifu. Toto rešení bylo však velmi obtižné. Bylo
treba - jediné v tomto prípade - utéci se k arbitrážní klausuli,
kterou smlouva predvídala. Smircí komíse po tri léta marne pocitala
a snažila se o vyrešeni, až teprve pak jí samy okolnosti príšly na po
moc. Dnes ocelárství obou státu má tytéž železnicní tarify a prizpu
sobuje se jim v dohode a spolecne.

Moselské vinarstvi, jsouci v obchodni bilanci lucemburské rovnež

jednou z nejduležitejších složek, ocitlo se v prekérní situaci v du
sledku uzavrení drive volné hranice nemecké. Moselských vín bylo
z velké cásti používáno k t. zv. rezáni vin hodnotných. jako pro ta
kové nemohl býti belgický trh náhradou za nemecký. Bylo treba vína
ta zlepšiti cí šampanisovati a tak pro ne najíti potrebu u belgických
konsumentu, což se diky také propagande belgícké administrativy
plne podarilo pro vetši cást této produkce. Ostatne se ukazuje, že
svahy stred ni Mosely nehodi se pro vinice obzvlášte priznive, takže
je pravdepodobno, že budou zachovány jen vinice, plodíci kvalitní
víno, kdežto na pude ostatních bude zavedena kultura vhodnejší,
zejména pestování jahod.

Praxe v celní unii pak si sama provádí adaptace. Nastává zdravá
eliminace: prumysly, resp. podniky, jež existovaly jen díky falešnému
celnímu protekcionárství, samy zmizely.

Ve velmi zajimavé hospodárské situacní zpráve (Apen;u général),
každorocne vydávané lucemburskou vládou, lze císti v publikaci za
rok 1928 m. j. toto: "Konec roku 1928 vyznacuje se velmi vážným
úsílim po uskutecnení definítivni adaptace k hospodárskému životu
belgickému v hlavních, dosud v suspensi ponechaných bodech:
sjednoceni železnicní síte, železnicních tarifu a otázka alkoholu. Prob
lém tarifni skutecne byl vyrešen v dubnu r. 1929. Obe vlády se do
hodly, že od I. kvetna 1929 budou dopravni sazby pro železárský
prumysl obou zemi úplne stejné. Konflikt, jenž vznikl pri realisaci
hospodárské dohody mezi temito prumysly obou státu, by! tehdy
zrejmý a nepopiratelný. Lec od té doby, pres samostatnost žele
záren a vzájemnou konkurenci, se jejich pomer podstatne vy tríbil
cestou financních fusí, která konecne na tomto poli sjednotí zájmy
druhdy rozdílné, ponevadž na podnicich v tom i onom státe jsou
stejne ínteresovány tytéž kapitálové skupiny a ústavy penežní. Tak po
dobe adaptaci zmizí znenáhla postupnýmí úpravami všechny pocá
tecní í pozdejší diference, byt i tento proces trval více let a vyža
doval poctivého úsili a krajní dobré vule a odhodlanosti."

Lec pri sjednávání celní unie nutne se projeví též otázky rázu poli
tického. Tak jde o to, aby jedna zeme príjala od druhé její legíslativu
cel a akcizu, a k tomu je treba, aby se jaksi podrobila politícké kon
cepci druhého státu. To muže vyvolatí nejen citlivostí nacíonálni, ný
brž naraziti i na práva suverenity. Tak težce je si mysliti na celní
unii bez unifikace monetární uvnítr hospodárského teritoria. A toto
opatrení vlastne znamená odnetí práva regálu (jež je právem suvere
nim jedné z kontrahujícich zemí) a nahrazení systémem vlastním.
Tak clánek 4. Traité d'Union économique prohlašuje, že veškerá celní
a akcizní ustanovení ve velkovévodství Lucemburském budou na

hrazena opatreními, odpovídajícimi platným clum a akcizum v Bel
gii. I když se zdá toto opatrení prehnaným, je prece nevyhnutelné,
má-li skutecná celní unie normálne fungovati. - Výjimka byla uci-
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nena, pokud jde o spolecný akciz, plynouci z dávek na alk
s podmínkou, že tato cla musí býti v obou zemích stejná. Tato
byla nutná vzhledem k rozdílností výrobního režimu lihovéhov
zemích. Lucemburk má cetné malé lihovary hospodárské, jeji
dlejší produkty slouží k výkrmu dobytka Belgie; naopak máj
kolik velkých lihovaru prumyslových. Proto je zdanovaci systém
velmi rozdilný. Situace byla mnohem priznivejší pro lih lucemb
jenž se snažil umístiti se v Belgii na úkor tamní produkce. Aby
jila význacný fískální príjem z lihové výroby, vídela se Belgien
zríditi na lucemburské hranici kordon, jenž mel brániti ne
vstupu alkoholu lucemburského. Opatrení to dosti podívné v
jíž jednotném hospodárském území. Po nekolika letech jednáni
vec konecne vyrešena tak, že i dan z lihu stala se spolecnou,
kvota, jež z ni pripadne Lucembursku, bude pomerne vetši ne!
jeho z jiných spolecných príjmu celních a akcizních.

Bylo ovšem nezbytno poverití také provádením nutných
kaci a kontrolou provádení zákonných opatrení v souvislostí s h
dárskou unií zvláštním orgánum. Smlouva z 25. cervence 1925
noví proto na jedné strane smíšenou administrativní radu (ConseD
ministrative mixte) a Conseil supérieur de lUníon. Úkol p
stituce je prevážne administrativní; má zajistíti jednotnost s
v celní unii jakož i aplikaci ruzných celních a akcizních zákond
glementu. Conseil supérieur pak má roli více povšechnou bdití nad
rým provádením konvence a kontrolovati hospodárskou politiku
Podle cI. 4. konvence musí Belgie všechny zamýšlené úpravy ve
cel a akcizu predložiti nejprve ku schválení Consei! supéríeur
má také podávati svoje dobrozdání, pokud jde o obchodní
a moda vivendi, sjednávané jménem Hospodárské unie. - C

této instituce byla znacná, zvlášte v letech 1926 a 1927, kdy
belgícké devisy vyžadoval neustálé prizpusobování celnich
cientu unie.

jen z výše uvedeného náznaku je zrejmo, jak obtížným a dl
trvajícim problémem je vytvorení a praktikováni celní unie,
všechny hospodárské složky dohodnutých státu sjednotí tak, II
mají proti sobe závažných námitek. Nícméne zkušeností dalll
príznívé a je nutno si uvedomíti, že celní unie se nesjednávají na
kou dobu, nýbrž na dlouhá období. Poválecná zkušenost jíž d
ukázala nevýhodnost malých útvaru politických, pokud jde o
dárskou a sociální stránku jejich obyvatelstva.

Nejvetší lež za posledních deset let.

"Sest let dychtive cekali jsme na psychologický okamžik,
mohlo verejne úctovat."

Napsal "Pondelní list", orgán p. J. Strib
-I

S cím souhlasíme.

Krise svobody v poesii. "Nové poesii se mstí anar
svoboda, jíž navykla. Osvobození od všech obmezení, forem a
Chtela zrcadlit nekonecnost cirého života a zrcadlila jen a jen
chový jevový zmatek. Snila o tom, že obsáhne celý svet v j
konecné rozmanitosti, a obsáhla jen chaos jevu bez hlubšího z
Chtela obsáhnouti celého cloveka a celý osud, a v podstate zrn
veka v neurastenickou rozloženi nu, jež se men i každou chvilij
meleon a nemá žádné jistoty a pevného tvaru. Chtela vše a ne
Rozbíjela každou perspektivu, ponevadž každá perspektívajeo
a tak zrcadlila jen a jen zmatek. Popírala ducha a opájel
fysiologií, kvetoucim životem tela - a zustala jen v poel
Nuže, hranice je nutná pro cloveka. Obmezuje život a
ale ciní z nej realitu lidskou. jednoti cloveka a svet,
subjekt. Taková zrudná svoboda zabíjí umení, zbavuje ho j
potrebného; schopnosti dávati lidskou tvár celému svetu a
to jest možnosti lidského poznání."

(F. Goetz v "Národním Osvoboz

*
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a kterou jen ten katolík dobre snese, jenž ke krestan
ským ctnostem pripojil mužnou ctnost dívati se pravde do
ocí. Jestliže si nejaký katolický hodnostár nebo zájemce
koupí tuto knížecku s na.dejí, že mu pomuže ukonejšit
jeho obavy, veru se mu tento výdaj nevyplatí. Skoro se
zdá, že verící Durych posuzuje budoucnost své církve
chmurneji, než mnohý neverící. Jsou neverící, jimž za
imponoval vzrust volicu katolických stran. Pokud je vi
det na Durychovi, docela mu to neimponuje. Vítezství
ve volbách a jiné takové veci - to jest slupka, která snad
ješte jakž takž vypadá; ale jádro - tot náboženský ži
vot, stav duší, blízkost milosti boží, a toto jádro je horší
než slupka. Tak se na to dívá Durych. Sotva se dove
dou na to také tak podívat politictí vudcové ceského ka
tolictví. Ti si navykli posuzovat situaci své víry podle
toho, jaký vliv a jakou posici mají ve vláde. Durych se
o toto málo stará; vyšel se rozhlédnout, jak blízko je
ceský lid jeho bohu. A rekl se statecným realismem,
který je ozdobou i pro charakter ctitelu transcendentál
ních principu, že tento lid je tomu bohu dalek:

"Svetské nadeje katolictví v naších zemích jsou nepatrné,
témer žádné, a z té stránky byly by vyhlidky témer desívé, a
sotva by se nechalo neco vážného namítnout protí tem, kterí
s presvedcením tvrdí, že náboženství speje k zániku."

Naše pozorovací stanovište je na jiném vrchu než Du
rychovo, ale vidíme totéž, prohlédneme-li si život kolem
sebe, život starých i mladých, svých rodicu i svých detí.
Skála Petrova se drolí tak, jak se ješte nikdy nedrolila.
Ani se na to nedíváme s jásotem; prijímáme to jako fakt.
je to fakt mezi ostatními fakty této doby.

Rekl jsem, že ve mne není žádného jásotu nad tím.
Nechci, aby mé pocity zustaly záhadou a pokusím se
je vyložiti. Vyložil jsem to vše sice už dávno, ale u nás
i universitní profesori ctou tak špatne, že se clovek musí
opakovati, i když se mu to protiví. Práve v posledním
císle "Krestanské revue" zaradil mne p. profesor Rádi
s obvyklou snižující laskavostí vedle arcibiskupa Kor
dace a monsignora Šrámka mezi ty muže, kterí "pri
cinili se o povznesení církve katolické u nás". je mi v té
dustojné a cerné spolecnosti trochu nevolno, nikoliv
proto, že jsou to lidé, jimiž by bylo treba více pohrdat
než ostatními, nýbrž proto, že opravdu tam nejsem
doma a že nejsem zvyklý pohledu na knežské límecky.
Reknu, co jsem udelal a co jsem neudelal.

Pred devíti lety napsal jsem knížku "jací jsme", která
mne vynesla mnohé znamenité neprátelství se strany
volnomyšlenkáru a pokrokáru. Jak vidím dnes, leckteré
z tech neprátelství vydrží až do hrobu. V cásti této kníž
ky zabýval jsem se týmiž vecmi, jimž venoval nyní Du
rych své "Nadeje katolictví v zemích ceských". Tvrdil
jsem tam, že, ac kdysi katolictví bylo do ceských lebek
vtluceno násilím, prestalo už býti cizím telesem v této
zemi, a že se s ním ceský lid sžil. Tvrdil jsem dále, že
z toho duvodu nyní, i když pominul nátlak dynastie,
katolicismu zcela oddané, ceský národ se s katolickou
církví nerozejde úplne; že ovšem v této príchylnosti
ke katolictví není náboženská tvorivost ani vubec žád
ný intensivní život náboženský, nýbrž jen konserva
tivnost, zvyk a pohodlnost; že ceský národ práve proto
se s katolictvím nerozejde, že už nemá dosti tvorivých
sil náboženských a že není nábožensky intensivní; že už
nevytvorí žádnou silnou a velkou církev jinou, nýbrž že
ve své vetšine zustane zapsán v matrikách církve staré;
že v náboženských vecech se pohybuje po linii nejmenši
námahy, a že setrvati pri katolictví znamená pro nej
práve jíti po této linii nejmenší námahy; že drží se kato-
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netví ješte nejaké nadeje?
I.

spisovatel Jaroslav Durych napsal o této
ecku,*) která opravdu není optimistická,

ch: "Nadeje katolictví v zemích ceských". Ná
lre v Praze.

tfedu. "Strana národnich socialistu zcela zrejme se
t funkce strany stredu. Snaha ta viditelna jest již od

u, proklamována byla pred volbami, znovu zduraz
strany pred sjezdem a zretelna jest z prubehu jed

mé, že myšlenka politického stredu, která mela na
ení a prohloubení jíž pred více než deseti lety

cli, oživuje na foru politické strany, jež vždy stála
Y6ci ni. Vytýkali jsme vždy národní demokracií tuto

programu, jež nutne se jeví v tom, že ve své funkcí
do posíc extrémních. Sjezd strany národne-socíali

Jen novým dokladem, že myšlenka stredu v naších po
má stále svoji aktualitu a pritažlivost."

("Demokratický s/ted".)

Utlka a žurnalisté. "Ukázalo se, že skoro celé
oslovenské je skutecne ukolébáno v klid predsta

evropských tak, jak byl vytvoren mírovýmí smlou
urcovat osudy ceského národa na vecné casy. Ob
évýjímky, že všíchni sverilí dobrovolne premýšlení
tu a národa zahranícnímu mínístroví a víc se o to

pro stát, že zahranícní politíka je v rukou clo
o, je skoro neštestím pro ceské verejné mínení, že

lcnlho minístra jsou formulovány tak krítícky
gentne oduvodnovány. Svou presvedcívostí a ob

zprošfovat ceskoslovenské verejné mínení povinnosti,
ýelelo o budoucnosti státu, zjištovalo vlastními pro

cidejiny zemedílu, tvorilo formulace a koncepce a krí

jako je tomu u každého národa s politickou demo kra
srn, nezatížený vlastnim pojetím a znalosti vecí,

pe sidli jen v redakcích zcela odvíslých novin xtého
omeme rozprostren po vetšine listu, takže verejné

raveno na eventuality, o kterých ofícielní politika
ch se nemuže nebo nechce predem vyjádriti. Nelze

é žurnalistice a verejnosti publicisticky se projevu
málo smyslu pro státni potreby, spíše to, že je stát-
• kde jlni používají krítického rozumu a vlastních

je dnes žurnalista méne ínformován, cim méne
postavit vlastní pojetí vecí, tím duležíteji a státni

tIm nedutklivejší je ke krítickým hlasum í pojetím, li
ve jediné možného oficíelního stanovíska. Oficíelní

svete príjímá podnety, vyslovené verejným mí
ozrejmý dusledek demokracíe. Verejné mínení je

státní, ale í jejím korektívem. Proto nesmí být
veno do služeb úradu. Nosítelé verejného mínení jsou
I jako minístri, ba víc. Mínistr muže zmenit své po

1IcWostlnebo názory druhých presvedcily, a pak je to
výte jeho politíckých schopností. Mení-li však publi
podle smeru oficielní politiky státní, bývá to casto

nespolehlivosti, nesamostatností a podradností. vý
evropského západu nemohli by vyrust v prostredí,

uznávaným merítkem jejích projevu bylo to, do jaké
ztotožnit s oficielne proklamovaným názorem od-

." ("Nová svoboda".)
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lické církve v podstate z náboženské lhostejnosti; kdyby
v nem bylo více náboženské tvorivosti a náboženského
zájmu, porazil by nepochybne katolictví na hlavu ne
jakou církví jinou. Dovolil jsem si dále tvrditi - a to
radu lidí obzvlášte podráždilo - že protestantismus ne
bývá o nic pokrokovejší než katolictví. Tenkráte ne
kterí lidé, ctouce toto, meli dojem, že se jim borí strecha
nad hlavou; tak to odporovalo jejich vžitým predsta
vám o roli katolicismu v ceském národe, že knížku "Jací
jsme", v níž se uvádelo o katolicismu neco jiného, pred
vádeli jakožto doklad poválecné demoralisace (osobní
výkon p. prof. RádIa); verili, že až prijde svoboda, ne
bude míti tento národ nic pilnejšího na práci než uspo
rádat okázalý a úplný rozchod s Rímem, pri cemž budou
bít hromy a blesky. Zajisté, s Rímem by se byl ceský
národ rozešel, kdyby to nebylo bývalo nic jiného, než
Rím. Ale katolictví tehdy neznamenalo už jen Rím, ný
brž také Cechy a Moravu, o Slovensku ani nemluvíc.
Ríkalo se tomu rozejíti se s Rímem, ale znamenalo to
také rozejíti se se sebou samými, nebot katolictví v té
dobe bylo už cástí ceské bytosti.

Od napsání té knížky uplynulo devet let a mnohé se
vyjasnilo. Mohu nyní klidne predati tento kdysi hlucný
spor úsudku všech, kdo vedí, jak to dopadlo, a to jsou
všichni soucasníci. Ukázalo se za tu dobu jasne, že ceský
národ, ac má naprostou svobodu ciniti cokoliv a ac veru
nebylo šetreno agitací a bojem, opravdu nikterak nepo
spíchá rozejíti se s katolictvím a vetšinou klidne setr
vává v matrikách této církve. Moji tehdejší odpurci
meli by povinnost býti tím zmateni. Ale není v povaze
lidského prumeru (není to tedy také v povaze p. prof.
RádIa) pripustiti, že nemel nekdy pravdu. Zamestnává
se tedy p. profesor RádI radeji hledáním mužu, kterí
prý prispeli k povznesení katolické církve, a radí mezi
ne i ty muže, kterí jen oznámili fakta, o nichž ideolo
gové jeho druhu jednou pochybovali, že jsou fakty. Ale
konec koncu je možno p. profesorovi Rádlovi dovoliti,
aby se utešoval vypouštením ruzných sluvek, když ve
veci samé byl tak dukladne poražen. Ani ta predstava,
že protestantismus je už svou prirozeností vždy pokro
kovejší než katolictví, mu nevydržela. Poválecné Ne
mecko ho velmi nedelikátne zbavilo této zamilované
predstavy, a tak pan profesor musí nyní v "Krestanské
revui" pod nepríjemnou tíhou skutecnosti psáti takto:

"Co dnes nemectí luteráni provádejí, je úžasné. Ne
dovedou pochopit, že válkou se svet zmenil a že nemecký
císar je už navždycky pryc. Kam se podelo jejich pred
válecné pokrokárství?" - Ano, kde je tato a kde jsou
i jiné pred válecné predstavy? Práve proto, že se p. pro
fesor RádI na to díval zcela falešne, jest mu nyní shánet
muže, kterí prý prispeli k povznesení církve katolické
u nás, aby se omluvil za své nesprávné videní a usuzování.
A není ovšem pravda, že církev katolická byla už zcela
znicena a vykorenena, až prišlo pet mužu Herkulu, kterí
ji opet povznesli. Nýbrž pravda jest, že posice katolictví
v ceském národe byla podstatne jiná, než se domníval
p. profesor RádI a jeho prátelé pres všechno varování.
Pravda byla, že za tri sta let katolictví se už vžilo a ne
bylo už jen vnejším, nýbrž také vnitrním elementem.
Jen tak je možno vysvetliti si, že ceský národ pres všechnu
možnost a pres všechny výzvy neudelal to, co od neho
žádala volnomyšlenkársko-protestantská cást národa:
nerozešel se s Rímem tak, jak to bylo od neho ocekáváno.

Kdykoliv jsem mluvil o techto vecech, nedelo se tak
bez pripomínky, že mluvím o nich jako atheista. Tuto
pripomínku necinil jsem proto, že by mi atheismus pu
sobil nejaké zvláštní potešení a že bych se jím honosil,
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ale proste proto, že atheismus je onen stupen prav
na který pri veškeré poctivé snaze dovedu dospeti.
pouštím, že jiná víra by mi snád dovedla pripravit v
potešení, ale cítím povinnost neodpírati pravde pozna
Ten fakt, že vyskytl se atheista, který mluví bez ne
visti o katolictví, pusobí, jak se zdá, neprekonatel
obtíže chápacím schopnostem p. profesora RádIa. Neu
s tím zacházeti jinak, než že zaradí atheistu mezi "m
lenkové vudce ceskoslovenského katolictví", vyptá
se ho prísne, jak a cím prispel k pokroku katolického u
domení, a vyrkne potom soud, že "Alfred Fuchs je
leko propracovanejší katolík" než Ferdinand Perout
Což je totéž, jako kdyby rekl, že tento strom je dale
propracovanejší strom než onen potok, a jako kdy
konstatoval s výtkou, že na potoce nerostou jablka. To
tak nejasné a nesrozumitelné, jako psaní pana profeso
vubec casto bývá. Bylo by nutno vypsat zvláštnl ce
na odhalení myšlenkového pochodu, jímž p. prof. Rá
na konec dospívá k otázce, jestli pusobení atheistovo p
neslo prohloubení života náboženského. Myslím, že
mi v živote už podarilo pochopit dost vecí; ale cháp
logiku p. prof. RádIa se mi stále nedarí.

Je tedy treba vysvetliti, proc atheista také mužeml
vit nekdy bez nenávisti o katolictví, a proc se tím
nestává jedním z myšlenkových vudcu ceskoslovensk
katolictví.

Václav Dub (Pešt):

Deset let nekorunovaným králem
Madarska.

Mnohým lidem se zdá být nepochopitelným tajestvím, že hrabe Štepán Bethlen muže být už d
let nepretržite ministerským predsedou madarský
A ješte víc: že se v techto desíti letech vypracoval
nepopiratelného pána Madarska, na autokratického p
této feudální zeme. Opravdu tocí se dnes všechno,
se deje ve verejném živote madarském, výlucne kol
tohoto jednoho cloveka, Štepána hrabete Bethlena. Rf

ský správce, mající za sebou svou ne práve vždy d
kátní vojáckou práci, nacházející málo záliby v politi
a zvlášte v zahranicní politice, neustoupil snad do p
zadí zcela dobrovolne; bezvýznamný velitel sboru, kte
prenechává všechno šéfu svého štábu. Vzdorovití m
náti, kterí meli zprvu pro malošlechtického parve
a pro jeho protestantského nácelníka generálnlho štáb
jen pohrdání, onemeli. Tento sedmihradský - v
kouském smyslu ani ne docela rovnorodý - hrabe r
ukázal železnou pest, když uvrhl takového Andrássy
do vezení pro legitimistické spiknutí a když zah
biskupy aristokratického puvodu s polí státní politi
za ohrady církevního ovcince.

V ·cem záleží velké tajemství tohoto muže? Pozo
ho casto ve chvílích, kdy se domnívá být sám, v ho
nách, kdy stojí ve stredu rozcilených debat a disk
V hodinách boje, kdy jeho úzká holá lebka, obklope
hnedým, sotva prošedivelým vlasem, leskne se ve svet
elektrických lamp, kdy jeho ostre rezaný energický n
je obrácen nad hustým hnedým knírem jako kopl pr
nepríteli, pripadá mi vždy, jako kdyby tomuto šlach
vitému padesátníku s vráscitým žlutým oblicejem
trila na hlavu kožená "kucma", s drahokamem na str
nad celem, do vysoko vztycené pravice krivá ture
šavle a mezi stehna malý rychlý sedmihradský "
kán" - kun, na jehož zádech Bethlenovi predci
jíždíváli do boje - vetšinou v tureckých službách. Te
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oblicej Y bourlivých hodinách ukazuje na
é splše než na oduševnelost nebo dokonce

to oblicej nemilosrdného, ke všemu rozhod
Iho bojovníka, neznajícího skrupulí. Obli

a, který dostal zvláštní prízní prírody jako
jll a vnitrní vlastnosti zakladatele svého
co vetšina príslušníku jeho stavu propadla

Je to práve oblicej, který prozrazuje velké
ethlenovo: zdedenou nezlomenou divokou
edku, zakládajících vládu a delajících z vol-
roky.
minutách, uniknuv hluku boje, ukazuje
u tvár. Když se dívá pred sebe tiše a ne

ouchaje sotva slyšitelným šelestum v roko
nech, preplnených zlatem, - styl nejvetší
atických prijímacích salonu v Pešti a okolí

Iyši potažených železnicních vozech, je zte
ce na cíhané. Bethlen je lovec skri na skrz,

presvedcení a z telesného sklonu. jeho pocUvátla cokoliv, je pohledem lovce. je to
ly si vedomého zvírete, upjatý vždy na nej-

dy pripravený k útoku a obrane, nikdy ne
maný' nebo dokonce sentimentální, toužebný
. NIkdy.

ajlclho lovce vypráví cloveku mnohem více
koncepci tohoto muže, než by mohlo vy

biografií nebo než by mohl dokonce ríci on

je ve vedoucím postavení," rekl pred neBethlen, když podal pyšný a sebevedomý
deslti1eté minulosti premiéra, "nesmí se

t na malé detaily a vedlejší okolnosti nebo
osobní ohledy, nýbrž musí mít vždy pred

ko vytcené a velké cíle a myslet na to, na
mohl by se temto velkým cílum priblížit.
ké zaleknout obetí, dát sebe nebo jiné v obet
vždy je jen vec duležitá a nikdy lidé."
tedy velký cíl tohoto bojovníka a tuhého

mu uprimne, že telesné blaho jeho vlastní
koti si nedá jako muž ujít žádnou radost 
mezi nejduležitejšími cíly jeho života. Na
en až prfliš stavovsky a trídne uvedomelý

jako clovek je mnohem vetšího stylu. je
darský národ? Ani pomyšlení! Národ, toto
ilionu z nejvetší cásti špatne umytých, ne-
holených, smešne oblecených a telesne sko
!patne utvárených individuí pro Štepána
existuje. Ne snad proto, že by byl pre

božském poslání svého druhu jako takový
ch nebo František josef Habsburk-Lotrin
kterl nejsou aristokratického puvodu, ne

nejsou s ním duševne na stejném stupni,
jI. Zachází s vlastními ministry jako s ko
nejlepším prípade jako s oddanými tajem

Evrope ani jediného státníka, jehož by si
avit jako rovnocenného partnera. U jed
je výchovu a rod, u druhého inteligenci,
erenitu. Nekdo se mu muže zdát být chyt
cnim ministrem ze staré aristokratické ro
liže representuje jen demokratickou zemi,

nevypocitatelný parlament, pak ho už ne
vnocenného partnera pro vyjednávání.

edy jeho životní cíl? Není težké povedet.
en užil pred lety mnoha a mnoha státních

cal pestovat v lesích u Višegrádu na Ou-
verovýchodního cípu ceskoslovenské re

v posledních žijících buvolu na evropskémelká revoluce v Rusku vyhubila volynská

stáda buvolu, která náležela carovi, ostatní revoluce
v Evrope usmrtily autokratické panství feudální aristo
kracie. Hrabe Štepán Bethlen nenávidí revoluci každého
druhu. je feudální aristokrat. jeho životním cílem, na
jehož uskutecnení pracuje nejen od tech desíti let, co
je ministerským predsedou a jehož dosažení obetoval za
tím svobodu, blahobyt a štestí milionu madarských pod
daných, je udržení feudálního panství v Madarsku. At
v jiných zemích vládne demokracie nebo docela bolše
vismus, v tomto malém prírodním madarském parku má
neporušene zustat uchována atavistická sociální a ho
spodárská budova feudální aristokracie. To je velký ži
votní cíl Bethlenuv. Pokus s buvoly ve višegrádských
lesích se velkému lovci nezdaril, zvírata vyhynula jedno
po druhém. jejich druh se prežil. V Madarsku se však
dnes oslavuje hrabe Štepán Bethlen jako nejvetší a pro
svou vlast nenahraditelný státník.

LITERATURA A UM~Nr
Mirko Ocadlik:

Svet gramofonu.

Predstavme si: navštevovatel velké verejné knihovnysekýruje knihovní personál, aby vyhrabal a vy
našel nejakou vec, o níž má sám jen matné ponetí. Ví,
že se jeho spisek dotýká otázky té nebo oné, že je to
spisek velmi duležitý; jeho autora, titul,. dobu vydání,
nakladatele etc. nelze však nijak zjistiti. Konecne by
prešla knihovní personál trpelivost, a kdosi zlomyslný
by poslal nervosního návštevníka prímo mezi regály
knihovny a doporucil by mu, aby hledal mezi svazky
sám. Nyní by byly dve možnosti: bud se hledající vzdá
vší nadeje, nebo jeho snaha ukoncí se v pracovne psy
chiatrove.

Predstavme si: jediná továrna Lindstromova kon
cernu v Berlíne expeduje denne více než 100.000 hoto
vých gramofonových desek. Odhadneme-li produkci
všech ostatních gramofonových továren denne na 400.000
kusu, budeme odhadovati velmi nízko, ale prece nám
každodenní produkce gramofonového prumyslu pred
staví pul milionovou hojnost desek. Továrny nevy
rábejí tento materiál pro své potešení, nezáleží jim ani
na rekordním císle výroby, myslí pri této produkci na
odbyt, a zkušenost je poucuje, že svet snese denní vý
robu pul milionu gramofonových desek. Pridržíme-li
se tohoto strucného a velmi nízkého odhadu, vyplývá
nám, že rocne se muže na svete odbýti slušný pocet
gramofonových snímku, blížící se - možná též, že presa
hující - poctu 200,000.000 kusu.

Z tohoto poctu pripadá jeden promilion na snímky
vedecké, asi 5 procentummile na záznamy reci. Ostatek
jsou snímky hudební. Víme, co umí jeden gramofon,
predstavme si, že by hrály soucasne všechny desky vy
robené v jednom roce, a nejvetší živelní kravaly, morské
boure, sopecné erupce, propadání zeme atd. by nevy
daly takový hlomoz, jako hudba, kterou gramofonový
prumysl rocne zásobuje lidstvo. Monstrosní kvantum
hudby je tu nepredstavitelné, nelze se tu vubec zachy
titi nejaké orientacní pomucky, nanejvýše jen statistis
tických výmeru, z nichž vyplývá, že gramofonový pru
mysl je cosi bez hranic a mezí.

Kdybychom se pokusili tríditi rocne vyrobený gra
mofonový materiál druhove, stáli bychom pred úkolem
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pro jednotlivce nezmožitelným. Snad statistická kan
celár, nebo úrad, - ale už ani spolecnost tu není možna.
jak bychom postupovali? Podle katalogu jednotlivých
gramofonových znacek? Snad by to šlo - ale jediná
znacka His masters voice má dosud takové množství
katalogu a soupisu desek své výroby, že to predstavuje
velmi slušnou knihovnu rozmeru približne knihovny
našeho ministerstva školství. Podle katalogických údaju,
které jsou na exemplárích deskových matric? Snad 
ale každá továrna má jiná císlování, a bylo by nutno
provádet srovnávání a trídení. Vždyt jen Ceskoslovensko,
stát v gramofonovém prumyslu nejzanedbanejší ve
strední Evrope, má už své ctyri továrny, závislé ovšem
na hlavním vedení zahranicného koncernu. Registra
ce materiálu je tu vedena jen a jen ohledy místními.
Srovnejte na pr. tytéž snímky (Šaljapina na pr.) v ital
ských, francouzských, nemeckých a ruských katalozích
a poznáte, že tu vecné roztrídení naprosté je spojeno
s nekonecnými prekážkami. Bude vám na pr. dokazo
váno, že dva snímky, o nichž se domníváte, že jsou
Z jedné puvodní matrice, mají ruzné takrka drobno
hledné úchylky, a mužete se dockati, že k vuli nim dojde
k sporu, v nemž bude rozhodovati asi 8 znaleckých po
sudku atd. V tomto chaosu se však máte orientovat.
Nezdá se vám, že budete v nezávideníhodné situaci
navštevovatele verejné knihovny, o nemž jsme mluvili
na pocátku tohoto clánku?

U knihy se presvedcíte prostým nahlédnutím, nebo
prolistováním o jejím obsahu. Gramofonovou desku
musíte prehráti, protože cerný kotouc sám o sobe muže
ukázati jen znalci, že na tom ci onom míste desky je
dynamický vzpor nebo ztišení. Ale ani znalec nepozná,
co je na desce hráno. Štítky a popisy bývají velmi casto
klamné, protože bývají diktovány neodborníky. K po
znání desky tedy potrebujete stroj, jehly a minimálne
6, maximálne 11 minut casu.

Chtít hodnotiti a systematicky registrovati gramo
fonové desky je odhodlání sice úctyhodné, ale složi
tejší, než aby se dalo souditi na prvý pohled. Zkušenost,
která je nezbytnou prupravou a podporou každé práce
kritické, musí tu býti vyšší než u oboru jiných. je nutno
hodnotiti nejen stránku t. zv. umeleckou, nýbrž i tech
nickou, a bývá casto otázkou, jak se k této okolnosti
propracujeme. Dnes už - zaplat Buh - je stanoven
presný speed, t. j. rychlost desky, takže obecne je tu
dáno merítko, privádející gramofonovou reprodukci na
standard reprodukcní. Ale pres to musíte obcas kontro
lovati svuj stroj, nesnižuje-li vám pocet otácek, a ne
zkresluje-li nepozorovatelne na pohled, ale znacne roZ
dílne na poslech reprodukci desky. Musíte zjištovati,
zda vám deska sama, vlivem jisté chyby v lisování, ne
snižuje otácky, nebo jestli nesprávným centrováním
nezkresluje hudební zápis. Konecne musíte zjištovati,
jakou jehlou má být deska reprodukována, aby byla
nahraná skladba predvedena v intencích odpovídají
cích autorove predstave. To vše jsou zevní podmínky
zkoumání, pro které je nutno míti zvláštní prupravu,
plynoucí ze zkušenosti. jen tak jste právi vlastnímu
obsahu gramofonové desky.

Poznání obsahu gramofonové desky je dáno trojím
zpusobem, urceným otázkami: kdo, co a jak. Kolikrát
jste tu ovšem odkázáni na to, co se vám k poznání
predklá.dá, to pochopíte jen, když si zrekapitulujete množ
ství desek rocne vyrobených, a když si z toho odvodíte
procento, které na vás pripadá. Nejspíše ovšem zjistíte
skladbu, hure tomu už bude se zjištováním autentic
nosti partiturového znení. Musíte si uvedomiti, že gra-
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mofonová technika prijímací vyžaduje celou radu
tušových licencí, které v normálním provedení js
zbytecné, které však v dosavadním stavu prijímací t
niky gramofonové jsou podmínkou sine qua non. St
se vám na pr. že pizzicato kontrabasové bude podlože
staccatovaným tónem fagotu, aniž by vám na prvý
slech jakkoli odlišne od zápisu partitury vyznela ta
úprava, známá ostatne i z atelieru rozhlasových. T
kové místo však zkoumáním na desce prece zjisti
a to tak, že opatrne pustíte desku pozpátku pri z
malení otácek, takže zvuk se vám projeví jako synt
tím, že se ze svého vyznení stahuje zpet k nasaz
instrumentálnímu a ukáže bezpecne všechno své
strojové zabarvení. (Viz zpomalený a zpetne pušte
film, jako nejlepší a nejpochopitelnejší analogii.)

Rozloha gramofonového repertoiru je ohromná. Zvl
te nyní, kdy snímky jsou porizovány cestou elektr
akustickou, a tím dosahují vysoké hodnoty záznamov
casto sotva rozlišitelné od interpretace bezprostred
vzrostl gramofonový repertoir nesmírne. Obsahuje z h
dební literatury všechny typy vývojové, pocínaj
gregorianským chorálem a koncíc až nejmodernejší
výtvory experimentálními. Setkáváme se tu s dl
exklusivní povahy artistické a soucasne i se všemi typ
hudby užité. Nalézti orientaci v tomto chaosu záznam
skladeb se podarí dost obtížne. Je nutno probrat spo
tu desek, než se dospeje k poznání typu, a než lze d
jíti k vecnému trídení.

Rozhlas zavedl pro své statistické potreby tri d
lítka: delí celkový kosmos hudby na etapu hudby v
né, populární a lehké. I gramofon má tato tri delítk
a mez rozlišovací tvorí tu zpusob interpretace.
gramofonový obchod znamená hudba vážná (rovná
hudbe plne umelecké) hodnotu vecného odbytu,
zvolného sice, ale neustále jdoucího. Pro tento typ pr
gramu jsou voleni interpreti zvucných jmen i zvucný
umeleckých kvalit. Tu továrna nelituje ohromných inv
stic do snímku Newyorské Filharmonie s Toscanini
kde jsou na nekolika deskách investovány sumy st
tisícové; to jsou hodnoty, které se budou vždy vypláce
protože zachycují umeleckou jedinecnost, jíž vlast
gramofonový prumysl dekuje za své zachování v do
nejtežších etap vývoje, kdy vše ustrnulo na fonogr
fickém zpusobu natácení. Caruso, zachycený t1m
starým zpusobem, byl dostatecnou studnicí, financuj
celý gramofonový prumysl po dlouhou radu let. P
to, že docasne je kurs vážné hudby na gramofonu do
nízký, takže sotva kryje investice, vznikají nové a no
vysoce hodnotné snímky, s jejichž matricemi je pocítá
pro budoucnost. Pri tomto typu desek mužeme pl
užít všech kritických merítek, kladených normálne
umelce prvotrídní.

Kategorie hudby populární na gramofonu má užzev
celou radu znaku nižší trídy. Symfonická hudba v
tegorii prvé je interpreto~na plnoodpovednými o
chestry, telesy ucelenými a vyzkoušenými. Týž t
hudby v kategorii druhé je zastoupen ensembly, sl
ženými z clenu teles. Ukazuje se tu jasne, že du
umeleckého telesa, kázen a vzájemný respekt, který
clenové teles vnucují, má i své výsledky umeleck
Rozpadnutím a opetným složením telesa k individu
nímu výkonu ad hoc je dokumentováno jisté pod
není umeleckého úkolu, který má být na desku zach
cen. A tím už klesá deska do kategorie populární, t
baže interpretuje dílo plnohodnotné. Obvykle tu rozh
duje kvalifikace a postavení dirigentovo, které t
urcuje predem lokální prodejnost desky. Do této kat



Prítomnost,

233

produktem než kniha. Co pozornosti se venuje každé
malické knižní publikaci - co pozornosti se venuje
ohromné oblasti pusobnosti gramofonové desky? Kdo
se dnes stará o toto niveau? Záporné odpovedi na tyto
otázky jsou jen dokladem, jak dnešním lidem ubíhají
pod rukama veci, s nimiž jsou denne v tesném styku.
Nejspíše si této okolnosti všimnou neodborníci. Mezi
hudebníky tu panuje chaos a atavistická neduvera k sta
rému technicky špatne vybavenému fonografickému
monstru. Není znám reperí-oir, není známa· gramo
fonová interpretace - není znám ani stav gramofon 0
vého obchodu. Až budou jednou vydány statistiky,
pak kdekdo užasne nad úrovní, která vede poptávku
po gramofonových deskách. Vinou hudebníku pak
bude, že nízkou úroven poptávky neumeli zvýšiti na
bídkou. Svésti vinu na gramofonový prumysl a obchod
tak snadno nepujde, protože toto odvetví zvyšuje svou
úroven velmi intensivne - pokud ovšem umelci ne
kladou neprekrocitelné prekážky.

ÉoILAABoo

Postavy z pražské radnice.
II.

Tri národní socialisté.

Dr. Petr Zen kl má dávno za sebou doby, kdy bývalprofesorem obchodní akademie a zajímal se o pra
vidla správné ceštiny. Z této minulosti zbyly v nem
jen gramatické vedomosti, což se nejvíce projevuje v tom,
že jeho návrhy a reci nejsou nepretržitou radou chybných
vazeb a slov, které se jinak vyskytují v radnicní ceštine
a které poskytují redakci casopisu "Naše úrední ceš
tina" právo na existenci. V nicem jiném nepripo
míná však dr. Zenkl profesora, ani svým zevnejškem,
ani svým chováním. již pohled na dra Zenkla dává
tušit, že jde o cloveka neobycejné energie a o bojovníka,
nikoliv jen o pozorovatele boju.

Dnes je dr. Zenkl reditelem Ústrední sociální pojiš
tovny, mimo to je clenem mestské rady, predsedou
Ústredního sociálního sboru a tak dále. Kdyby se po
rídila statistika pracovních konferencí, jichž se dr. Zenkl
zúcastnil, došli bychom k velice vysoké císlici. Má úžas
nou pracovní energii a dovede vždy dosáhnout cíle,
jehož se mu zachtelo. jaký je však konecný cíl dra
Zenkla? Není presne znám, ale jisto je, že vysoký a že
dosavadní úspechy mají být patrne k nemu jen pru
pravou.

Velkou vášni dra Zenkla je organisovat dobrocinnost.
V Praze nebylo snad v poslední dobe vetší dobrocinné
akce, jíž by dr. Zenkl bud' nestál v cele nebo jíž by se
aspon neúcastnil jiným zpusobem. jeho zásluhou vznikly
Masarykovy domovy. Z jeho iniciativy byl ze sbírek na
pozustalé 'po obetech porícské katastrofy utvoren fond,
rozumne podporující tyto obeti - címž se zabránilo,
aby sbírky nebyly bezhlave rozdeleny pozustalým, kterí
by vetšinou dnes už z nich nic nemeli - z jeho podnetu
se zacalo s akcí proti nezamestnanosti, jemu také prí
sluší hlavní zásluha za vystavení Masarykových do
movu a tak dále. Není sporu o tom, že dr. Zenkl udelal
na tomto poli neobycejne mnoho a že Praha vdecí hlavne
jem'u za svou dnes vzorne organisovanou sociální péci.

Ale celá bytost dra Zenkla nápadne kontrastuje s jeho
cinností. Každý, kdo ho nezná, predstavuje si ho jiste

.
dujeme-Ii takto o gramofonu, pak myslíme na
fonovou desku jako tlumocitele hodnoty urcené

e1eckému poznání, nebo naopak k pobavení. Z to
anoviska také gramofonová deska, jsoucí v obehu,

vzniká. Gramofonová deska ve službách vedy nebo
vy tvorí svou zvláštní etapu. Prehlédneme-Ii pak
me fakta v tomto clánku uvedená, musíme kon
ati, že gramofonová deska je dnes rozšírenejším

atrl také množství výkonu peveckých, vesmes
ch pro potrebu lokální. Dávají se tu krajinskému .
tvu známé hlasy i známé zpusoby interpretace,

by tu byla vule po zobecnení tohoto ne vždy špat
niveau. Popularita je tu urcena jmenem interpre-

a vše okolo se prizpusobuje. Zájem o skladbu,
rpretované dílo, je tu druhoradý.

Dnecne docházíme ke kategorii hudby lehké. Tyto
vznikají z komercní potreby a jejich matrice

být i zmnožována, protože pocet desek tu do
e abnormální výše. (Robesonem zpívaná písnicka

river mela prý 5,000.000 exempláru.) jsou tu
desky sezonní, a k jejich natocení je použito in-

entalisty nebo zpeváka, který je práve nejblíže
e. Deska, která musí z konjunktury prijít do

ÍI na trh, nemuže pochopitelne dosáhnouti plné
jak by si vyžadovala. Obycejne je urcena pro od-
ele, jemuž záleží predevším na textovém obsahu.
ertace muže být - a také obycejne je - jaká-

, i co nejhanebnejší, stací jen, že deska knourá
li populárního popevku - a už má zarucen
. Teprve když se šlágr obecne vžije, dochází

O zdokonalení a k zápisum, na které je možno
vubec merítko. Skladbe se dostane provedení

ffdnlm ensemblem orchestrálním, zpevní vložku,
instrumentální vsuvku provádí virtuos zvucného
, a tlm se deska sama prenáší do kategorie druhé,

desky populární, kde je už kupována pro hodnotu
dukce. Procento skladeb, které z lehkých desek
nou možnost vystoupení je pomerne velmi malé.
to sezonní šlágry, jejichž populárnost je zpuso
mimorádnou pozorností k nejaké urcité události.

cejne to bývá svetový úspech operety, nebo dnes
zvukového filmu. Tu ovšem nejvetší nadeji na

r majl desky s nazpívaným originálním tex
trebaže tomu nikdo z nejširšího publika neroz
U obecenstva se pak stává, že se tyto desky tak
ajl, že z nich nic nezbude. jsou prípady, že si

otlivci nekterou desku (ríkalo se to zejména o Ra
e) koupili i desetkrát vždy v lepším a lepším znení,

mž vydreli každý exemplár tak, jako venkované
ou kalendár.

onecne bylo by možno hovoriti o deskách, které ne
vubec úrovne, o deskách pornografických, trivi

b, blbých. Nelze si vubec predstaviti mentalitu
reta takové desky, kde i bez pruderních sklonu

me konstatovati naprostou hrubost a omezenost
O produktu. Techto desek je pomerne dosti, ceský
fonový prumysl jich má celkem asi 100. jsou

y pro putyky a krcmy, pro prostredí nejnižší.
ejne nebývá u nich uvedeno ani jméno úcinkujícího,
éno autorovo. Kdyby texty techto vecí byly otisk-

t propadly by bez milosti censure, kterou by kde
doporucoval. Míra nevkusu tu presahuj e všechny
• Je však jisto, že tyto veci jsou hodne rentabilní,
továrny z nich mají velmi znacné zisky. Dalo by se

e zjistiti i prostredí, kam jsou dodávány, a po
z tohoto zjištení plynoucí by bylo velmi pozoru-
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podle jeho práce. Podle takové predstavy mel by dr.
Zenkl být laskavým clovekem, zastavujícím se na ulici,
aby pohladil malé deti, sahajícím do kapsy, kdykoliv
uvidí žebráka, a odpouštejícího všem protivníkum. Než
dr. Zenkl je pravý opak. Snad bude vypadat jako pa
radox tvrzení, že povaha dra Zenkla ztvrdla v práci pro
sociální péci, ale toto tvrzení má prece jen svou opráv
nenost. Kdyby bylo možno posuzovat lidi podle ze
vnejšku a kdyby obec pražská mela svou vlastní armádu,
urcoval by zevnejšek dra Zenkla rozhodne daleko více
k úloze ministra vojenství než k jakékoliv jiné funkci.
Tem, kdo neznaji dra Zenkla, doporucuji, aby si pred
stavili Napoleona jako predsedu Cerveného kríže. Tím
nechci ani vážne, ani ironicky porovnávat dva lidi
v žádném zpusobu, nýbrž jen ukázat, jak nepravde
podobne pusobí skutecnost, že skvelým organisátorem
sociální péce v Praze je clovek, od jehož tváre by to
nikdo necekal a jehož povaha ukazuje spíše na bojovné
než na mimorádne laskavé srdce.

Už ocí dra Zenkla, šedivé a chladné, ukazují hlavne
na soustredenou energii. Beda cloveku, který by se
odvážil hledat neco nesprávného na jeho cinnosti. V za
stupitelstvu bývaly osoby, které se toho kdysi odvážily,
ale dr. Zenkl je dovedl vždy tak zdeptat, že dnes se už
nikdo ani neodvažuje ke kritice.

Je známo, že dr. Zenkl nedelá valného rozdílu mezi
názorem odpurce a mezi jeho osobou. V celku možno
ríci, že dr. Zenkl je v.elice zajímavým problémem pro
psychologa. Jeho úloha byla by usnadnena, kdyby si
proste rekl, že sociální péce má dru Zenklovi jen slou
žít za základ kariéry. V zájmu spravedlnosti nutno
však upozornit na jinou a pravdepodobnejší možností
že totiž dr. Zenkl je z lidí, kterí dovedou znamenite
maskovat podstatu své bytosti a radeji se projevuj:
ciny než sebekrásnejšími slovy.

Docela jiným typem je druhý národne socialistický
profesor Alois Ž ipe k. Kdyby se melo soudit podle
fysiognomie, musilo by se o nem ríci, že je poslední
Slovan, nebot svou zavalitou postavou, mohutnou
kšticí a previslým vousem je nápadne podoben starým
ceským vladykum a lechum. Nejvíce se mu podobají
postavy z Brožíkova obrazu: Jirí Podebradský zvolen
za krále ceského, který visí ve velké zasedací síni.

Má na starosti referát financní a kulturní. Je to divné
spojení, vysvetlitelné velice proste tím, že financní re
ferát nikdo nechce. Vzal jej tedy profesor Žipek. Zda
ze stranické poslušnosti ci z prílišné sebeduvery, není
známo, jisto je však, že složité financní problémy nejsou
silnou stránkou tohoto muže, který má mnohem vice
sklonu k literature než k financím. Píše romány, které
sice kritika jen málokdy bére na vedomost. Ku podivu,
tento muž, který má hodne osobní energie a který umí
dobre chodit v politice, nedovedl si v literature najít
osobní styky, které by mu pomohly k úspechu. Je to
snad proto, že je hodne se_bevedomý. Profesor Žipek je
hrd na to, že je profesor Zipek, a netají se tím. Píše a
ceká, až prijde den, kdy se probudí a bude slavný.
Nechodí a neprosí, nedelá si kamarádské kliky, jen ceká.
Stejne tak pri své komunální cinnosti je si tak vedom
své osobní poctivosti, že ho úplne prekvapí, když pad
nou slova obvinující jeho ressort z nejakého omylu.
Profesor Žipek je také predsedou stavebního družstva
Sporilov a mel v této funkci casto nesnadný úkol pred
sedat bourlivým valným schuzím Sporilova. Byl velice
prekvapen, když shromáždení odmíjali jeho jiste dobre
mínená ujištování, že on, profesor Zipek, rucí za to, že'
se cekatelum domku dostane spravedlnosti, a byl ura-
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. žen, když zpozoroval, že se mu všechno never!.
ovšem jiste jeho chybou, že pomery ve Sporilove
dopadají k všeobecné spokojenosti. Profesor Žipek
však pres to muž, jemuž se dá duverovat. V o
správe má docela dobrý úspech v kulturním ref
a zvlášte nutno ocenit jeho práci ve školství. lat
nancní potíže mu prerostly pres hlavu, cemuž se
nutno divit pri neblahé povaze tohoto ressortu. Sla
ka: být slavnostním recníkem.

Inž. Eustach Malzer je ministerský rada v mi
terstvu verejných prací na trvalé dovolené, cle
mestské rady, predsedou správní rady Elektric
podniku, predsedou státní regulacní komise a nosit
nekterých jiných méne významných funkcí. Jak je vi
leží velký kus osudu dnešní i budoucí Prahy v ru
tohoto dnes triapadesátiletého muže.

Je velkým štestím pro Prahu, že inž. Malzer je ve
rysý clovek a obecne vzdelaný a všestranný tech
Zevnejšek tohoto muže vysoké postavy nekryje se
kem s obvyklou predstavou technika, pripomíná
reservovaností a naprostým klidem britského di
mata. Ve schuzích zastupitelstva naslouchá klidne
níkum s výrazem cloveka, který to všechno už dá
slyšel a jehož zájem je diktován výhradne zdvoril
O tom, že inž. Malzer je z nejschopnejších lidí na rad
svedcí nejlépe stálý vzrust a rozmach Elektrických
niku od té doby, kdy byl postaven v jejich celo.V
cást dobrých zarízení, jimiž se dnes Elektrické pod
pražské mohou pochlubit, pochází z jeho iniciativy
stejne je tomu i v regulacní komisi. Inž. Malzer poc
z Kutné Hory a jak jednou sám na nejaké schuzi
vštípil si dobre do hlavy slova na tomto pomnl
Poctivost a síla. Nikdo mu nemuže uprít, že si tato sl
dobre nezapamatoval. Kdo by na nem chtel hledat cb
by, musil by se spokojit s výtkou, že inž. MOIzer
príliš duverivý a že se l)ásledkem toho casto za j
zády dejí veci, s nimiž on jiste nesouhlasí, ale o ni
bohužel neví.

Tri národní demokraté.

Nejvíce pozornosti zaslouží si vrchní rada Titer
typický predstavitel onoho mladocešství, které se
radnici zahnízdilo už pred válkou a které si tolik li
valo v radikalismu a nadšených frázích. Tento me
nový pracovník, jednatel Národní jednoty pošumavs
který se vždy dovedl bít v prsa, když toho bylo potr
a snad i plakat za podobných okolností, upozornil
sebe ješte nedávno, když se v zastupitelstvu mlu
o filmových demonstracích, svým rozhodným nacio
lismem a neprátelstvím k Nemcum. Avšak, krátce
prevratu vytasil se komunistický poslanec Nedved s
stríkem, v nemž bylo velmi podrobne a velmi peB
vypocítáno, kolika loyálních slavností se vrchnl r
Titera zúcastnil za války. Buh ví, kde to posl
Nedved sebral, ale prece jen byl ten seznam velice
drobný. Vrchní rada Titera se bránil, že prý na
slavnosti musil chodit, ponevadž byl královským .
níkem. Ve skutecnosti byl ovšem úredníkem zemsk
výboru, a poslanec Nedved tvrdil tehdy, že vrchnl r
Titera nemusil všude chodit, zvlášte ne na slavnosti
mše, k nimž nebyl zván.

Své doby mel Titera velké politické ambice, po p
vratu kandidoval za národne-demokratického posl
avšak nedostalo se na nej. Také na radnici nemel Tit
štestí. Málo mu pomohlo, že si po obecnlch vol
v roce 1923 zavolal do místnosti Pošumavské jedn
sedmnáct národne demokratických clenu zastupitelst
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zavázal cestným slovem, aby ho volili za ná
mátorova. Dru Kramárovi dalo hodne práce,

u podarilo tuto vec urovnat. Námestkem byl
•Vanek a po jeho smrti dr. Štula. Ve vlastním
byl Titera príliš oblíben a byly doby, kdy po-
árodne demokratických zástupcu na radnici
i nemu. Dukazem nevalné obliby Titerovy je
t, že neni clenem mestské rady, nýbrž jen
tupitelstva.
rysem jeho povahy je velký zájem o funkce.

jednatelem v Masné pokladne a proslýchá se,
to funkci nemá méne než Kc 30.000 rocne.

ou správní rady plynáren, což je honorováno
rocne. Je predsedou spolecnosti Verejné skla

1za obec v Americko-slovenské bance a od za
trhu byl v dozorcí rade veletrhu, dokonce

dobu predsedou této rady, která mela dbát
O hospodarení ve veletrzích. Po známých udá
P. V. V. byl to Titera, který ostrými slovy od
erálního reditele Boháce, aniž se ovšem Zmínil
dozorcí ra.da se svým predsedou byla povinna

na hospodárství generálního reditele. Pri této
i se zároven ukázala zajímavá vec: po léta

to, že nekolik clenu mestské rady, kterí byli
veletrhu, byli tam za obec, ale najednou se

fe tam byli vlastne za své akcie, jichž ovšem
noho. Za své akcie byl tam také vrchní rada

e uprít, že vrchní rada Titera je dosti štedrý
nkci predsedy správní rady plynáren. je ješte

jak se pri otvírání nové plynárny v Michli
ádaly tri bankety za sebou. Pro charakteristiku

obilosti vedení obecních hospodárských ob
diž uvedena skutecnost, že své doby trval na
stavba plynárny byla zadána na Kc 206,000.000,

yla pak zadána za Kc 142,000.000.Kavánek je radou v ministerstvu železnic
álnlm referentem obce. je ctižádostivý a má
u se necím stát. Ac byl už skorem ctyricátník,
odatecne maturitu a nyní studuje práva. je
agilnl a schopný clovek, spravující svuj resort
iechny strany byly spokojeny. K úrednictvu

brisknf. Je v pameti pripad, kde jeden obecní
yl narcen z toho, že se dal podplatit Kc 20 tisíci.
ho vyzval, aby podal žádost do pense, cemuž
k vzpíral, nebot byl opravdu nevinen, jak se

kázalo. Naproti tomu se stal nedávno jiný
y se obecní úredník dopustil defraudace a kdy
nechtel s ním zavést disciplinární vyšetrování,
e se na to, že úredník nahradil škodu. Mestská

rozhodla po právu, aby se disciplinární vy
zavedlo. To jsou dve ukázky z Kavánkovy
šem nutno loyálne dodati, že v celku je
kojenost. Také Kavánek má urcité literární
imo jiné napsal hru pro Vlastu Buriána.
t Mart inec je dobromyslný starý pán s ko

ež nositel cetných funkcí, které spravuje
bfe, až na to, že má ve svých ressortech dosti

Dva kl erikál ové.

Dr. Karel Svoboda je rádným profeso
tné matematikYl na vysoké škole technické.
se stane, aby se tak jasne ukázalo, že teorie
j ou dve naprosto rozdílné veci.

oda býval totiž vedoucím:úredníkem Pražské
livotní pojištovny (v dobe, kdy tento ústav

byl ješte samostatný a existoval vedle Pražské mestské
pojištovny, kdežto dnes je s ním spojen). V té dobe, kdy
byl dr. Svoboda ješte vedoucím úredníkem životní po
jištovny, tázal se ve schuzi dozorcí rady tohoto ústavu
sociální demokrat Ksandr, jak je možno, že dr. Svo
boda jako reditel ústavu chodí v úredních hodinách
inkasovat do parlamentu, zemského výboru a jiných
podobných institucí peníze za ruzné vazby knih a karto
náže. Vyšlo na jevo, že dr. Svoboda byl predsedou spo
lecnosti s r. o., která provádela kartonáže. Ve výrocních
zprávách ústavu z doby, kde jej dr. Svoboda spravoval,
našly by se statisícové cástky jako pohledávky za akvi
sitéry, z nichž nekterí dokonce, jak se pozdeji zjistilo,
dodávali fingované objednávky na životní pojištení.
Financní situace ústavu byla velice špatná a proto bylo
usneseno, aby se prodal nekteré z pražských pojištoven.
Zástupci šesti pražských ústavu prohlédli knihy a všichni
svorne prohlásili, že se v nich jeví ztráta Kc 4,000.000
a že v ústavu je 16 prebytecných úredníku. Byli ochotni
prevzít pojištovnu s podmínkou, že tech 16 úredníku
bude propušteno. Mestská rada pak rozhodla, aby tento
ústav likvidoval. Zato byl u pražské mestské pojištovny
zrízen životní odbor, k nemuž prišel také dr. Svoboda,
který se však zanedlouho stal rádným profesorem po
jistné matematiky a vystoupil z obecních služeb.

Tato historie, která jiste velice jasne znázornuje rozpor
mezi teorií a praksí, bývá obcas pripomenuta v mestské
rade, zvlášte kdy dr. Svoboda se k vuli necemu mravne
rozhorcuje. Bylo mu to také pripomenuto v té schuzi
zastupitelstva, kdy žádal, aby dostával od obce pensi,
což bylo ovšem odmítnuto. Nyní je dr. Svoboda pred
sedou správní rady obecních vodáren. V týž den, kdy
byl zvolen, telefonoval si do Káraného, aby mu poslali
obecní automobil, jehož nyní používá dosti vydatne.

Škoda, že dr. Svoboda nebyl vysvecen za kneze, jiste
by se byl dal ze sympatie k jesuitum. jeho zpusob
chuze, gestikulace a tón hlasu vzbuzují dojem cloveka,
který se naprosto smíril se svetem a který v krestanské
pokore ocekává jen rány. Chodí tiše, mluví pridušene
a dívá se stranou, nikoli do ocí.

Zato docela z jiného dreva je další klerikální zástupce
na radnici farár Tylínek. Tvár tohoto vysokého muže
je tak rumená, kulatoucká a veselá, že nezbytne vy
volává vzpomínky na farské kucharky a ruzné historky
o veselých farárích. Má dobrý humor a pohotový vtip,
který uplatnuje hlavne v slovních soubojích s komunisty.
Pri každé schuzi zastupitelstva se vesele baví s nekolika
dámami v obecenstvu.

Z ostatních stran nedá se celkem o nikom ríci nic
zvlášte zajímavého. Nejsou mezi nimi výrazné individu
ality. jen ješte komunista dr. Vacek si zasluhuje po
zornost, a to pro veselost, jakou u neho vzbuzují jeho
vlastní návrhy. Sedí v zastupitelstvu hned u novinár
ských lavic a srdecne opetuje úsmevy a smích, které
z této lavice kvitují jeho rec. jeho slabustkou je steno
grafovat reci pronášené na schuzi zastupitelstva, ale
ku podivu, v techto stenogramech je obycejne docela
neco jiného, než co bylo doopravdy receno.

Emil M.

Franta Kocoure/(:

O klepetáí·ovské generaci.
III.

Doba prvních let po prevratu - jaký to materiál!Vzpomínám-Ii na ni, napadá me predevším, jak je
divné, že ji porádne nezachytil ani jeden z našich spi-
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sovatelu. Snad ješte nejvíc vystihla tuto dobu naše ly
rika, kterou lidé skoro nectou. Ale román, pro který je
stvorena S'lOU clenitostí, komposicne? Nebo drama,
které nenajde v žádné dobe nabitejší atmosféry, roz
manitejších a obnaženejších typu, prudšího dynamismu?
Kdo z našich spisovatelu zabral se štestím plnou brázdu
na tomto poli? jiste jsou tu autori. Ale doba je nenašla,
je ješte brzo na celkový pohled, rozlehlý materiál ne
mohl vYl<rystalisovat v jejich hlave, nestací dosud na
jeho proniknutí, zformování, zvládnutí, znovustvorení.
jedine jejich obraz bude dobrý, jedine jejich hlas prav
divý. Protože pochopí tu dobu v její složitosti, najdou
spojitost, kde my nacházíme prirozene rozpory nebo
propasti, uvidí svým básnickým pohledem jasne hlavní
scény, v nichž jsme se nemohli vyznat, protože jsme
byli jejich aktivními úcastníky. Než prijdou tito vy
volení a podají své korunní, nikým nevyžádané sve
dectví, zustane každá jiná analysa jen radou poznámek
na okraj jejich díla.

Vylícil jsem v minulé kapitole (se strucností, která
byla možná prekážkou srozumitelnosti) stredoškolské
období naší generace, nekteré príznacné podmínky je
jího vývoje. jednalo se hlavne o složky vývoje charak
terového, v náznaku, který snad zachytil cástecne
predpoklady našeho života. Tento náznak bude podle
mých sil prokreslen a doplnen.v prítomné kapitole a ka
pitolách následujících.

Prokreslení zasluhuje zvlášte posledne jen nadhozená
otázka "nedostatku autority" generací dospelejších,
než byla pri skoncení války generace naše. Tou otázkou
se již dostáváme z pudy strední školy, o níž jsme snad
rekli to nejhlavnejší, což neznamená, že se k ní príleži
tostne zmínkami nevrátíme. Vyjádril jsem již minule
presvedcení, že nedostatek autority, který jsme po
cítili pri prevratu a který jsme si mohli uvedomit te
prve pozdeji, souvisel do znacné míry s ústupem byro
kracíe jako kasty, která byla predstavitelkou autority
v její nejbežnejší podobe.

Byrokrati ve všech odvetvích verejného života
opustili za prevratu a po nem své pevné posice. Kdo to
byl, ti byrokrati? Byrokrat pro nás byl úredník, raku
šácký úredník, špatný úredník. V ensemblu lidí, které
jsme znali, to byl typ vlastne nejhorší. Rekli jsme už,
že byrokrati byli naši profesori, reditel gymnasia, vy
skytovali se však i mimo školu, na príklad na radnici,
kde se vydávali chlebenky, v mestských a zemských
úradech, na hejtmanství, odkud pricházelo nejvíce zlo
vestných zpráv. Byrokrat byl zemský školní inspektor,
který nás povzbuzoval k pilnému studiu, hlídac, který
nás honil s holí v ruce za to, že jsme beželi pro míc na
trávník, konduktér, který nám neuznal tramvajový
lístek, strážník, který nás komandoval ve fronte na
brambory (a sám mel doma jídla bez cekání vždycky
dost), cetník, který nám prohledával ruksak a konfisko
val mouku, sehnanou težce kdesi na samote daleko
velkomesta. Byrokrat byl naším "odvekým neprítelem",
jako Nemec, od nehož jsme nemohli cekat nic dobrého,
jako "rakušák", kterým ostatne vždycky byl. Kdybyste
se .nás tehdy byli zeptali na první bod našeho všeobec
ného revolucního programu, byli bychom vám jiste
odpovedeli bet váhání: vyhlazení byrokratu. Byli
"zkostnatelí", "kožení", nepráli nicemu z toho, co se
nám líbilo, podráželi soustavne nohy podnikum, s nimiž
jsme souhlasili z celého srdce, osobne, soukrome i jako
clenové národního kolektiva. Zdálo se, že jsou stvo
reni k tomu, aby nerozumeli životu, aby kladli prekážky
všemu dobrému a úcelnému, aby co nejvíce zdržovali,
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co melo být bet odkladu vykonánO, aby zkrivili,
bylo rovné, aby byli hotovi škodit nám na všechs
nách.

Není treba zduraznovat, že se na to dnes dívá
trochu jinak, než tenkrát, když nám bylo dvacet I
Dnes, když máme svuj stát a svou byrokracii, o kt
jak známo, nelze také zpívat práve chvalozpevy.
o to prozatím nejde. jde o to, vrátit se do tech dob
vmyslit se do tehdejší situace. Nebyli jsme to jenom
sotva abiturienti, kterí mluvili proti byrokracii, kt
ukazovali na její provinení a vyhlašovali jí neúpros
boj. Patrili k zaprísáhlým odpurcum byrokracie i st
a starí lidé, kterí ji meli prícinu nenávidet, nebo kt
se k nim proste pridali, v davovém nadšení, jež char
terisovalo tuto dobu všeobecne sdílených pokro~
vých programu, lidove-revolucních a vztahujících se
všechny obory nového národního života.

Zastrašeni jednotným a tolik oprávneným volánI
po radikální náprave, opustili byrokraté co nejrychle
bez jakéhokoliv pobízení své posice, své úredni b
a uchýlili se do ústraní, kdež zaujali stanovisko vyc
vací. Byrokraté zmizeli z verejného života, voda se n
nimi zavrela. Pamatujete se na nejaké byrokraty
prevrate? Sotva. Byrokraté jako trída, jako kasta p
stali existovat. Sem tam se objevil ojedinelý prípa
byrokracie, ale byl okamžite pribit na pranýr, uk
zalo se ostatne, že to nebyl obycejne našinec, ale "jed
z tech pánu, kterí se už sice nutí mluvit cesky, ale kt
si stále ješte nemohou uvedomit, že nežijí v mo
archii, jak psaly noviny. Kdo však bude v úradech, kt
rých ted bude víc, mnohem víc, než predtím? An
budou tam úredníci, ale nikoliv byrokrati starého strih
Budou tam úredníci proniknutí novým duchem, dem
kratickým, republikánským. Bylo to zcela obdob
situaci v naší branné moci: nebudeme mít soldatesku
militarismus, jako zpuchrelé Rakousko, ríkalo a psal
se tehdy. Budeme mít milici (podle vzoru švýcarskéh
a ostatne tady máme legionáre ....

Zdá se vám to asi smešné v takové zkratce, ale vzp
mente si, že to tak nejak tehdy opravdu bylo. Rak
šácká byrokracie uznána ta zlo, sprovozena s povrch
naší republiky jednomyslným rozhodnutím "vere
nosti", nová byrokracie byla predem nemožná. A t
zatím co se obtížne, bet zkušeností zapracovávali n
úredníci ve vedení složitého správního aparátu a zatl
co se nesmele vraceli vypuzení starí byrokraté na s
místa, v nichž se mohli usazovat stále jisteji a poho
neji, nastalo bezvládí. Autorita byla na dovolené, ml

zákonu "kožepých" a nedemokratických nebylykony žádné. V dobe, kdy jsme prišli do verejného
vota - nekterí t nás maturitu ješte nemeli, jiní ji prá
udelali - se pro zákonodárství teprve kopaly z

klady a stavelo se lešení. Rád byl nahrazen apely ne
ruznejšího druhu, apely k mládeži, obcanum, pokr
kové verejnosti a tak podobne. Vydávali je prední pr
stavitelé národa, predevším spisovatelé a umelci, kt
rým národnostní charakter prevratu dal opravdu cel
místo. Vydávali je také ruzní verejní pracovníci, kt
v sobe pocítili vudcovské poslání, lidé už známí,
z jiných oboru, než je politika, vedle nich také lidé mé
známí, po prípade úplní novácci v povolání. Silne zn
polnice politiku, tehdy ješte tak neuveritelne svornýc
nabádavé hlasy mužu, k nimž jsme se dívali se skut
ným obdivem vcetne "muže osmadvacátého ríjna"
tech, kterí se tehdy ješte neseprali o zásluhy na dom
cím odboji.
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a to doba epidemického apoštolování, kt~ré ne
pri veškeré své horlivosti dát rozum, jistotu, uká

obrou cestu ani dospelejším, tím méne nám mladým.
ch stranách tolik dobré vule, že se jí už sotva kdy

Inách naší republiky sejde v takovém množství,
dová snaha prispet k výstavbe celku, u lidí, kte

dnes neco podobného ani ve snu nenapadne, tak se
ali a ztvrdli ve svém sobectví, trídním, stavov
, osobním. Všude zvýšené tempo, ruch, vypetí,
pohyb, presuny, a v tomto chaosu ne nedostatek,
dbytek vudcu, jeden zaclánel druhého. Než se roze
a trvalo to hezky dlouho - než vznikly mezi nimi

ly zásadnejšího rázu, ríkali celkem stejné veci.jádre dobré veci, ale to nebyla jistota, kterou jsme
potrebovali, to nebyla reelní perspektiva, výcho-
• Jak mohli pevne stát, když i pod nimi se hýbala
jak mohli vést, když nevedeli dobre kam, plne za

náni prekotnými událostmi dnu, pri kterých se ne
o myslit na budoucnost.
dstavte si mladého cloveka, pohyblivého, chti
práce, duverivého, cloveka s mnohostranným zá
I typickým pro každou prevratovou dobu, nada-

od prírody obratného, spolecensky založeného a
uvného. Zacal svuj verejný život na malém meste
studentský organisátor, prichází do Prahy, napl
desetítisíci dobrovolníku, kterí zbrojí proti nevidi

u nepríteli. je podobna válecnému táboru pred
enlm do pole, ale nemá velitele. je tu bourlivý po
národní korporace i jednotlivci jsou v permanenci.

dý clU, že nastala nová doba, že se musí nasadit
nejen ve vlastním oboru, ale i jinde, všude,. kde
bylo nejvíc treba. Všude nadšení, nutno budovat
priložit ruku k dílu. Nadšení vyrovnává protiklady,
byly pred prevratem a budou se zase projevovat

m, rok od roku vyhroceneji, jak jsme toho svedky.
ni vlastenecké ražby dávalo každému legitimaci
emu, záleželo hlavne na tom, k cemu se clovek
IIný nebo k cemu se dostal z dopuštení nekonec
tehdy náhod. Neexistovala pravidla, smernice,

padlo a nové se bude delat docela jinak ... Každý
situaci podle svého rozumu, na vlastní pešt, at
, ci špatne, se zkušenostmi nebo bez nich. Nebylo
ohlédnout se po sousedovi, nebylo pomyšlení na

enl, normalisaci, pro niž se utvorily predpoklady
e pred docela krátkým casem. Do tohoto ovzduší
ni a nevylicitelné anarchie prichází lounský stu
dlte svého veku, jako více méne my všichni
f. Všechno vzhuru nohama, každý desátý clovek

01, kdo má pod nohama sebemenší tribunu, volá
ni, kterou sám porušuje pri každém druhém

. Kázen, kázen! jedine touto kázní se dá udržet
da, které nám dobyli legionári! Lounský student
ár, který píše tehdy své první verše, stojí jednoho
tislci nás ostatních na Staromestském námestí,
luvl student ke svým kolegum a kolegyním bo
o nových právech a povinnostech mladé inteli-

• ~ecník stojí na podstavci Husova pomníku, pre
tríkolorou, a zdvíhá pri slovech studentského

nad hlavu tasenou šavli. je to celný funkcionár
ého ,Stredoškolského svazu a jmenuje se Kos
pozdejší obhájce ...

dstavte si nás ostatní vedle Klepetáre v té dobe
e, byla-li to dobrá základna pro náš rust, po

války, již jsme musili prožívat v dusném a ne
m vzduchu strední školy, která nás zasahovala
ejšlm zpusobem doma i na velkomestské ulici.
závideli jsme vám, kterí odcházeli na frontu,

abyste se dali zabít nebo zmrzacit, dívali jsme se na
vás s otázkou, dojde-li i na nás rada a kdy jsme vás vi
deli vracet se na nosítkách bez rukou a bez nohou,
s ubohými tváremi, v nichž byla všechna hruza války,
cítili jsme ve vás nejasne lidi, kterí nás vykoupili svou
obetí. Ale ani nám nemusíte závidet, vy, kterí jste prežili
válku. Nebyla to pohádka, žít v zemi osvobozené vámi
doma i za hranicemi!

Naše generace nemohla naríkat na tvrdost ve styku
s generacemi staršími, na nevšímavost, již vytýkají
mladí starším cas od casu s pravidelností prírodního
úkazu. O tom bode jsme neporádali ankety, protože
jsme žili v jiné dobe, za jiných podmínek a snad také
proto, že jsme byli jiní než osmnácti- nebo dvacetiletá
generace dnešní. Myslím, že naše nejvetší výhoda v tom .
smeru bylo stoprocentní presvedcení, že ti starí ne
stojí za nic. Kdo jiný by mel na tech svých sto procent
vetší právo, než hoši a devcata, mladí lidé, kterí zkusili
na své kuži nespravedlnost sveta a neschopnost tech,
kterým svereno jeho vedení, mnohem citelneji než
mladé generace predcházející? Každé mládí má svou
pravdu proti stárí nebo lépe receno usedlosti, trebas bylo
naivní a nehorázné v její formulaci. .

Mám dojem, že naše generace byla kondensátorem,
v nemž se vlivem válecných pomeru nashromáždilo po
citu neprátelských starším generacím více, než je jindy
obvyklé. A prevrat, o jehož predpokladech bylo psáno
v minulé kapitole, znamenal pro nás možnost generál
ního vyrovnání s temi, kdo byli nad námi, místo aby
byli s námi, kdo nám porouceli, dávali mravná naucení,
jež sami nedodržovali, kdo nám kázali o velkých vecech,
ale neumeli nám ríci slovícko, na než jsme cekali, kdo
rozumeli všemu, jenom ne nám, na kterých jim melo
záležet nejvíc. Vyrovnání s každým, kdo se neblížil
ideálu nového cloveka, jak jsme si ho predstavovali
velmi široce a v mnohém mlhave, ale v jádre dosti urcite
a dobre na pude své vlasti. Konkretne vzato to byla
vzpoura zase predevším proti byrokratum, proti každé
úrední autorite, která pro nás byla špatná nebo podezrelá
proste proto, že byla úrední. Ale vedle této populární
a snadno pochopitelné formy odboje proti "starým"
byly i jiné objekty a nejen ve verejném živote, který
se dá sledovat a kontrolovat, i v živote intimnejšího
spolecenství, až do jednotek rodinných, v prostredí ~a·
leko neprístupnejším ..

Válka prohloubila propast mezi dvema generacními
skupinami, z nichž se jedna stala skupinou starých,
opravdu starých, starších a potom docela mladých sta
rých, kterí se jimi stali náhle, predcasne, bez skutecných
vekových predpokladu. Vytvorila propast tam, kde
nekdy bývá jen mezník nebo prekrocitelný príkop. Od
tud fakt, že dvaceti1etý si nerozumel s tricetiletým.
Odtud také náš elán, s kterým jsme se pustili do tech
na druhém brehu života. Prevrat byl signálem, na který
jsme už cekali, ventilem, který jsme sami pomáhali
prorážet, ze svého frontového úseku .

Bylo tu už konstatováno, že jsme byli presvedceni
o nedokonalosti starších na sto procent. V našem ružo
vém veku to patrilo k nezbytné a hlavní podmínce boje,
kriticnost a objektivita jsou výzbrojí lidí ve stadiu vy
vinutejším. Proti nedokonalosti starších generací jsme
ovšem nemohli stavet svou dokonalost. Pokud se pa~
matuji, nepokládali jsme se za model v žádném smerú,
vedeli jsme myslím lépe, než generace predcházejících
zelenácu, o svých chybách, mám dojem, že jsme byli
naopak nakloneni dívat se na sebe bez precenování,
s prízvukem ironie a skepse, jíž jsme se bránili válec-

237



sIp

Odpoved asimilantovi.

oo

Vážený pane redaktorel

Dovolte, abych-odpovedel na dopis, který napsal v Pritomn
c. 14. pan JUC. Ervín Freund proti mému pojednáni "Antisemitism
jako histerie národu".

Jest ponekud trapné, má-li clovek pri polemice pocit, že by ne

lepši odpovedi na námitky ~oponentovy bylo, napsati ješte jed
onen clánek, proti kterému odpurce útocil. Tento pocit jsem boh
mel, když jsem cetl "Hlas asimilantl'tv", který vybral z mé stu
o antisemitismu jen ony vety, které se dotkly jeho asimilants
nazírání na židovství, a který, hypnotisován predstavou, že mi I
jen o propagaci sionismu, zúžil svuj posudek mého pojednáni
onen choulostivý bod; pri tom se mu prihodilo, že zjednodušil mo
názory zpusobem hranicícím až se zkreslením. Nebot jest skut
dosti odvážné líciti muj pojem tvurcí reakce na antisemitism j
"postoj s rukama krížem" a jako rozhodnutí "nic nedelat", poneva
se nic nedá delat". Já však jsem jen tvrdil, že nelze antisemitis
vyhubiti morálním kázáním nebo racionalistickými argumenty,
nevadž je zakotven v pudech a ovládán zákony psychologie skup
a že proto lze protí nemu bojovati jen tví'trcí reakcí. Kdo tuto tvn
reakci chápe jako postoj s ru\<:ama krížem, dokazuje pri nejmenš
že veci zcela neporozumel. Když oponent pojmu tvurci reakce, o Id
rém celý clánek jedná, tak málo rozumí, nelze se diviti, nerozumi.
také sionismu, o kterém clánek nejedná a kterého se dotýká po
jednou vetou.

Pan Freund tedy je toho minení, že sionismus nechce nic jin
než "separovat" žídy; je prý "útekem od všeho, co Žida poutá
k žívotu", "vlastní žídovství se sionismem nemá" - pravi
Freund - "níc spolecného"; sionism je pouhou "zmenou firmyz
lého ž na velké Ž"; a židé, jménem kterých pan Freund píše, nemoh
se státi Židy, ponevadž nemohou "menití svou národnost", nemoh
"se státi necím jiným, než jsou, jen proto, že jim nejaký ulicnikna
Žídl't". Tak tedy pan Freund.

Já myslím: Má-lí žíd snahu se asímilovat, at se klidne pro sv
osobu asimiluje; nikdo mu nebrání, ale nedoporucuje se, aby ten
proces tak velkolepe inscenoval; a neni hezké, a myslím také, že
to nesklidi u svých nežidovských národních prátel asi mnoho ú

když pohnutky onech Židu, kteri se nehodlaji asimilovati, kariku
a trpí tím zpusobem, jak to bylo zde ucineno.

Ne, pane Freunde, my sionisté nechceme menit firmu; my chc
pravý opak. Nechceme nic jiného, než práve býti tim, cím j
nebo, lépe receno, státi se plne tím, cim jsme; chceme zustati v
své minulosti; a nikoliv minulosti posledních 50 let, nýbrž minu
2000 let; nechceme pretrhnouti retez svých predku; chceme jej v
dále s pocitem odpovednosti; chceme vytvoriti onu kulturu, kt
odpovídá naši prirozené a zdedené bytosti, jež se jeví v tele a d
v rytmu a tempu našeho života, a ve zpusobu cítení a myšlení; chc
aby staletá utrpení nevyšla nazmar; chceme, aby se kletba, p
kterou se tráslí naši predkové: "býti vyhuben" - nestala skut
nosti a nestala skutecnosti práve námi; zkrátka chceme poctive n
co nám osud uložil; ale nechceme nésti tento osud, pasivne, ný
aktivne; chceme dáti smysl svému osudu; to se nám zdá pravou s
thesou svobody a vázanosti, správným vyrovnáním mezi individu
a generacemi a vubec nejvyšším úkolem života. Tot smysl sioni
Pan Freund však tomu ríká: ... zmena firmy, malé t, velké t.,

jaký jiný duvod? Na tuto otázku, tolik zajímavou p
poprevratový pomer starší generace ke generaci, kt
tehdy zacala hledat vášnive orientaci, bude treba odp
vedet podrobneji.

Ptftomnost,
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nému ovzduší. Ale dávali jsme do hry své mládí, které
melo kvality, trebas rozptýlené a casto nesrozumitelné.
Chteli jsme opravdove neco dobrého udelat, chteli jsme
prospet celku, chteli jsme být lepší, než ti pred námi,
chteli jsme dát k disposici to, co v nás za neco stálo, naši
živelnost, obetavost, energii, chteli jsme každý zvlášt
a všichni dohromady jako celek znamenat neco pro
svuj stát, pro novou vlast. Ve své podstate jsme pri
svém úsilí po samotném díle, po zapojení do výkonného
organismu národa predstavovali plne konstruktivní ži
vel, kterého nikdo ze starších neumel porádne využít.

K stoprocentnímu presvedcení o vudcí neschopnosti
starší generace tedy pristupovalo presvedcení, že pri
veškeré své nezkušenosti umíme leccos líp než starší.
Staveli jsme proti nim svou pravdu, i v její nedokona
losti silnejší a životnejší, než byla jejich pravda, promyš
lenejší a upravenejší, oprená o systém. A protože "za
vládla svoboda", protože se nám nic nestavelo v cestu,
a protože jsme horeli chutí po okamžité práci, uskutec
nování plánu, vydali jsme se hned na výpravy do ve
rejného života. Bylo tu již receno, jak doba zmobili
sovala všechny síly k prvním akcím. Nacrtnuta také
anarchie, která se rozšírila jako samozrejmý dusledek
nadšené iniciativy nespocetných jedincu, z nichž každý
táhl na jinou stranu. K tomu se pripojuje logicky vývoj
našeho pomeru ke starším generacím, vedle jejichž prí
slušníku se náhle objevují príslušníd naší generace jako
rovní vedle rovných.

Ne, nemohli jsme si stežovat na tvrdost starší gene
race k nám mladým, nemohli jsme naríkat na její ne
prístupnost. Myslím, že naše generacní stížnosti se mo
hou v dnešní retrospektive obracet smerem opacným.
Pokud jsme nenarazili na výjimecné prípady zásadního
neprátelství a cizoty, setkávalo se naše tažení osvobo
zeného mládí naopak s druhým extrémem, pro nás o nic
lepším, než extrém první. Není snadno vyjádrit ve
zkratce tuto situaci mezi námi a temi druhými, nebyla
jednoduchá. Na jedné strane byli lidé, kterí se po pre
vratu stáhli do reservy, jako by odešli na odpocinek pri
zmene režimu. Nevšimali si nás bud' vubec, nebo jen
jízlive, se známým mottem, které není vzato t nejaké
laciné komedie, jak by se mohlo zdát: "Ah ta dnešní
mládež, nemluvte mi o ní ... " Tito predcasní a vlastne
vecní pensisté, žijící jen svému pohodlí a minulosti,
která byla jiná, než jak si ji upravili ve vzpomínkách,
by nám byli otravovali pravdepodobne život, kdyby
byli zustali v aktivite. Prevrat je lnezmenil, okrikl je
jenom a donutil k ústupu, do posic, odkud se dívali
podezrívavýma a škodolibýma ocima na nás a na
všechno, co patrilo k tem novotám, které se vymstí, pa
matujte na má slova.

Na druhé strane jsme našli volno, kde ,jsme cekali
odpor, posice vyprázdnené, opuštené, nebo obsazené,
ale lidmi, kterí se k nám chovali nad ocekávání laskave.
Nechci ríci, že nám postupovali s neobycejnou ochotou
svá místa, sklánejíce se pred prínosem našeho mládí.
Ale vycházeli nám vstríc, na což jsme dríve nebyli vubec
zvyklí v takovém merítku, a doprávali nám blažený
pocit, že jsme dospelí lidé, které lze brát vážne, kterí
jsou pro republiku potrební, zkrátka že jsme velcí,
chcete-li starí, jako oni.

Jak to bylo doopravdy s temito lidmi? Uznávali
v nás užitecné pracovníky, ocenovali v nás, co jsme sami
v sobe jen tušili, prijímali nás pro tu pravdu mládí,
která se zdá starší generaci kapitálem príliš romantic
kým? Nebo meli pro svuj nový pomer k nám ješte ne-
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. Prý jí krívdim a zapomínám, že jsem sám asimi
vyzývá, abych neco reklo asímilací. Milerád. je

ZAležina tom, rekne-li se: asimilují sobe nebo asimi
ti cizí vlivy, stráviti je, zpracovati je svou asimi

tom v jádru zustati tím, cím jsem - tot dobrá
vidime v prírode i v životu duchovém, a jejíž hod

. Ale - podrobiti se cizim vlivum, ztratiti se
tof asimilace, kterou nepovažují za tvurcí cín.

cizích ídeálu: jest cestné a krásné, snaží-li se Cech

Husa a Žížky, nebo Nemec podle ídeálu Siegfrieda
se oba své velké historie. A proto je také správné,

'.VÝehídeálních postav, Mojžíše a jesajáše a Hillela;
stydet. Ale - když se cíti jeden žid príbuzným Žíž-

egfriedoví a považují je za svuj ideál - nu že, nepo
á asímilace možná a nechce se mí aní protí ní bo

snad rlcí, že je to asímilace k cizím ídeálum.

redaktore - promínte, že jsem se dal svéstí svým
tomuto tématu, o kterém by bylo lze ješte mnoho na

bylo jíž príliš mnoho napsáno; avšak nechcí dále vy
mista, a to tím méne, že považuji celou tu otázku

ou vec. Nešlo mi také v mém clánku o to téma,
erisaei antísemitísmu jako hysterické reakce a chtel

Ie jest pro Žídy jako pro Nežídy jen jedna cesta, jak by
toe mohli vyrovnatí s antísemitísmem: tvurcí reakce.

S veškerou úctou

Felix Weltscll.

ceské literature.
juan-les-Píns 10. dubna 1931.

pane redaktore,

I prijel náhodou And r é M a u r o i s. Uhodnete, že tato
autoru "Mlcení plukovníka Brambla" osudnou a že
nemínul. Mezi otázky, kterými jsem ho zasypával,

také otázka na jeho mínení o ceské literature. V dobe,
einer porádal v Paríží svou zajímavou anketu, Mau

eriee, použil jsem proto náhodného setkání v juan-Ies
ankety. Není toho mnoho, jak uvidíte, ale je to prece

V~I ankety i ctenáre Mauroisovy snad tyto rádky za-

is rekl:

O ceské literature bych nejradejí neodpovedel vubec,
nerad o vecech, o kterých nevím nic nebo jen málo.

literatury jen dívadlo Capka (vysloveno ovšem "Kap
videl v Americe, Anglii a ostatne i v Paríží. Amerícané

divadlo velice rádí, o tom jsem se nejednou presved
ože je to neco nového, a to amerícký divák vyžaduje,

lm. Motiv robotu na priklad, jeden z aktuálních pro_o
doby. Capek je v New Yorku opravdu cenen, a to je

, jako fakt, že se mu u nás ve Francií rozumí mnohem
jiná zeme, jiný temperament. Vedle Capkova dívadla

ologii ceské poesíe" odjelínka. Cetl jsem ji, ale to
é antologií: mnoho básní, mnoho jmen, mnoho svetu,

OŽRO se v tom vyznat. Našel jsem tam mnoho opravdo
tellgence, to je vše, co mohu poctive o tom rící. Po druhé

vle .•. "

ho také na jeho osobní pomer k Ceskoslovensku, ku
byl, jak známo. Mauroís vyjádril tento pomer nekolika

tle a zakoncil ceskou kapitolu rozhovoru zmínkou o tom,
vatelsky u nás zajímalo:

už nekolikrát o vás neco napsat a udelám to, jakmile

u více kdy. A reknu vám, co by me zajímalo u vás

specielne: Je to obdobi války a hlavne podivuhodné revoluce, kterou
jste provedli tiše, bez krveprolití. To je jedinecný prípad v historií,
a velice rád bych to zachyti!."

Ostatní z rozhovoru nepatrí do této kapítoly. Proto koncím a zdra
vím Vás srdecne!

Váš

Franta Kocoure".

o prostitucním zákone.
V Praze, dne 5. dubna 1931.

Vážený pane redaktore!

Hodí-Ii se Vám nekolik polemíckých vet k clánkum pana Oela,
prosím, poprejte mí slovo.

Úvahy pana Oela, k nimž cerpal informace výhradne z kruhu poli
cejních, osvetlují situaci protiprostítucního boje ponekud jedno
stranne a zkreslene. jest proto treba zduraznítí klady dnešní metody,
aby sí ctenárí Prítomnosti mohli vyvodítí objektivní úsudek o této
veci. Zákon o potírání pohlavních nemoci z cervence 1922, C. 241
Sb. z. a n. pohliží na tento problém jako na sociální chorobu. je po
chopitelné, že lécení socíální choroby, má-Ii býti úcinné, nedá se
omezovatí na nekolik policejních predpísu, nýbrž musí být založeno
ponekud hloubeji a že tudíž celá akce, hlavne pokud se lékarské
stránky týce, byla z policejní agendy vyrazena a prenesena tam, kam
patrí, na odpovednost lékaru, totiž do nemocnic, na kliniky a do
poraden. Tím lze vysvetliti, proc policejní informátori pana Oela
nemají a nemohou míti dostatecného prehledu o dnešní metode protí
temto nemocem a o celé velké posítívní práci, která již na podklade
nového zákona byla vykonána.

Pri zrodu nového zákona nerorozhodovala nejaká nemístná senti

mentalita nebo výhradne jen právní cítení, kterému se prící, že ne
vestka není plnoprávným obcanem, nýbrž vážné a hluboké úvahy,
rekl bych epidemiologícké, zkušených venerologu a sociologu. Proto
má zákon radu bezesporných kladu, z níchž na nejduležítejší dovolují
si ukázati. Prednosti nového zákona jest, že trestá každého venerika,
který ohrožuje nákazou svoje okolí, bez ohledu na jeho sociální po
stavení a bez ohledu k tomu, koho nakazil, byt to byla jen prostí
tutka, kdežto prí reglementaci zdroj nákazy, 1. j. osoba, která prosti
tutku nakazila, unikal trestu, uníkal kontrole i lécení. Uvážíme-li,
že prostitutka muže nakaziti i sto Iídí ve trech dnech a že vždy hledí
uníknouti nemocnicnímu lécení (dnes práve tak jako za starého re
žímu), jest zcela logické a musí býti i úcínné, chrání-li zákon i prostí
tutku pred nákazou. Zákon pocítá, jíste psychologicky správne,
s tím, že vetšina navštevovaie1u nevestek, kterí nemeli dosud nic
spolecného s policií nebo s trestnim soudem, dobre si rozmyslí, pri
jíti do konfliktu s paragrafy prenesením nákazy.

Druhou nepopiratelne svetlou stránkou zákona, zase jen s hlediska
boje proti šírení venerických nemocí, jest zrušení nevestincu, zvlášte
pokud se týce ochrany zdraví mladistvých. Ve všech statístikách kli
nik a ambulatorií podle povoláni vždy zaujímalo studentstvo a vojsko
místa nejprednejší. Bylo to tím, že nevestince byly temto kruhum
cenove pristupny a že mimoto duvera v lékarskou (casto velmí
problematickou) kontrolu reglementovaných prostitutek svádela
k lehkomyslnosti a nedbání profylaxe. Tomu dnes tak není. Bary
nejsou studentstvu pristupny cenove, tím méne radovému vojáku
a každý, kdo se stýká s nev.estkou, je sí vedom, že risíko nákazy tady
je a nevyhýbá se ochrane pred nákazou.

S touto psychologickou a epidemiologickou stránkou boje Oel ne
pocítá. jest trpkou pravdou, že jest veliký nedostatek nemocníc a že
následkem toho se lécení zkracuje na dobu co nejkratší ke škode
vecí. Ale i v tom smeru nová metoda pomohla. Vždyt i reglementace
bylo nutno omezí ti lécení jen na dobu nezbytnou k odstranení zjev
ných príznakú choroby jako pyní. Tenkrát však byli nemocní proste
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crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav a p~dložek; aktovek
a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade:

Pt(tomnost,

plniclch per
(Parker, Wagner, Watermu,
Astoria, Mont Blanc atd.),

Kniha dotýká se i starších otázek a sporu, které mel autor s pr
viteli naší historické školy. Slavík tu podrobne rozebirá školu
lovu a posuzuje pomer mezi ni a Masarykem. Pekarovo memorand
je v knížce otišteno.

Dr. Jaromir Doležal: Ohlasy Masarykových osmdesátin.Au
vybral z materiálu skoro neprehledného zatim tri úseky: cizinu,li
raturu a strední školy. Ukazuje na podklade hojných faktu, jak
sobilo lonské jubileum mezi národy celého sveta, co všechno
svete bylo vydáno tiskem o zhodnoceni postavy presidento
V tretí partii rozebral na 300 stredoškolských programu. Cenav
sahu 60 stránek Kc 4'-.

Dr. Jaromír Doležal vydal nákladem knihkupectví Orb
v Praze-XI I. novou práci, venovanou Masarykovi v cizích literatur
(cena Kc 9'-), s novým portretem presidentovým. Obsahuje úp
bibliografii nejen cizojazycných spisu Masarykových, ale i sp'
o nem, vydaných od prvopocátku až do konce r. 1930, a neméne

ve dvaceti cizích recech. Celkem je zde presne zregistrováno 234 pu
kaci, namnoze širši verejnosti méne známých a dávno rozebraný
Oproti dosavadním bibliografiím Masarykovým se vyznacuje ta
snahou po úplnosti. Publikace je opatrena indexem jmen, urno
jicím rychlou orientaci v celé jinojazycné literature Masarykovi
nované, cemuž napomáhaji také strucné anglicko-franc.-nern
preklady ceských textu.

Konstantin Biebl: Nebe, peklo, ráj. Vyšlo jako II. svazek
né knihovny básni nové doby Ružová zahrada ve výprave K
Teigeho. Cena Kc 22'-, Nákladem Sfinx.

Sarah Lévy: Židovka. Román-zpoved. Preložil V. Viting~
Stran 232, cena Kc 20'-, vázané Kc 30'-, vydalo nakladatel
L. Mazác v Praze II., Na Výtoni 6. Autorka: reší ve svém díleprobl
dvou od veku neprátelských a spolu zápasících svetu, židovs
s krestanstvím. S krajní uprímností postavila se autorka proti prou
spolecenských, náboženských a mravnich lží a vybojovává si
dva smelce, žídovku s krestanem, kterí se neboji žíti svým vlas
životem, místo na ostruvku Svobody.

Quído Maria Vyskocíl: OloupenÝ.svet. Stran 246, cena Kc20'

vázané Kc 30'-. Nákladem L. Mazáce v Praze 11., Na Hrobd
Autor uvádí nás na osamelý ostrov v Tíchém oceáne, kde se odehra
drama lásky.

Dr. Alfred Fuchs: Zákulisí novin. Vydal V. Pelr, Praha 193
Serie prednášek na Svobodné škole politických nauk promenila
v knize na devet duchaplných essayi, ve kterých autor líci lidský
novináruv v dnešní spolecnosti, psaní a delání novin, do jaké
žurnalista je spisovatelem, hercem, politikem, umelcem neboorg
sátorem, jak vytvárí a podléhá verejnému míneni ve své službe
tualitám, jaké je ajaké má býti jeho vzdeláníajakájeajakárná
jeho morálka i jaký se vytvorilnovinárský sloh a jazyk. Lícínu
zarízení redakce, práci šéfredaktora, redaktoru politických, nár
hospodárských, kulturních, reportérú a typ novinárú krajins
Cena Kc 22'50,

INSERUJTE
v· PRITOMNOST
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Dr. Jan Slavík: Dejiny a pritomnost. Vydal Svaz národniho
osvobozeni. Sv. 76, stran 102, cena Kc 6'-. Slavíkova brožura je
odpovedí na známý spor Pekar-Slavík, v nemž se jednalo o memo
randu, které psal za války prof. Pekar, že Prahu navštiví císar Karel.

NOVÉ KNIHY.

Slovutný pane redaktore,

v císle 14. casopise "Prítomnost" z dubna t. r. je mezi jinými clánky
také zmínka o mojí malickosti v rubríce "Doba a lidé" v clánku "Po

stavy z pražské radnice". Je prírozené, že kdo je cinný ve verejném
živote, musí býti prípraven na verejnou krítiku, at príznivou ci ne
príznivou. Podkladem takovéto kritiky je jediné, totiž, mluvj-li se
o faktech, maji býti fakta tato správná. A tu mám k Vám, slovutný
pane redaktore, velmi slušnou žádost:

Abyste byl tak laskav a opravil v príštim císle Vašeho casopisu tvr

zení, jež s~ týkaji mé osoby. jako predseda správni rady Pražské
mestské pojištovny nedostal jsem po celou dobu své cinnosti ani ha

lére, ~tim méne odmeny 2.000 Kc mesícne, a nemohl jsem tudíž
jakýkoliv obnos z tohoto titulu venovati úcelum dobrocinným. Po
kud se týce zmínky o tom, že platím aspon benzin, jedu-li za soukro
mým úcelem obecním autem, neodpovídá toto tvrzení pravde, pone
vadž jsem nikdy k soukromým jízdám obecního auta nepoužíval a
nemel jsem tudíž ani priležitostí obcí za benzin neco nahrazovati.

Žádaje ješte jednou za laskavé konstatování mého sdelení, porou-
cím se v dokonalé úcte

Postavy z pražské radnice.

MUDr. Kosina.

propoušteni a nikdo se již o ne nestaral, jen reglementované prosti
tutky se vrátily pod policejni dozor. Dnes jest jinak. Každý venerik,
který prošel jednou klinikou nebo poradnou, jest trvale veden v evi
denci, cas od casu pozván k lékarské kontrole, která se deje velmi
svedomite, a v pripade potreby je lécen zdarma na státni útraty.

Jsem pevne presvedcen, že úcinnost techto prostredku se musi
dríve ci pozdeji projeviti i statisticky v ubývání venerických chorob
a nemohu se proto zbaviti dojmu, že tvrzení policejniho lékare o pri
býváni pohlavních chorob hrozivou merou jest smelým odhadem
jen od oka. Predne není vubec v tom smeru statistik predválecných.
Jedinou statistikou z doby pred válkou vedl vojenský lékar, tušim,
v Ceských Budejovicích o vojácích svého pluku. Srovnáním této
statistiky s dnešnimi tamními pomeru ve vojsku, pokud tyto dve
odlišné doby srovnáni snesou, mluví pro nynejší systém. První ve
decky založená statístika veneríku byl~ provedena scítáním mi
nisterstva zdravotnictví pred tremi lety a druhá letos v únoru.
Vyckáme, jak toto druhé scítání dopadne a pak teprve mužeme tvo
ríti závery pro nebo proti.

Ke konci chci jen upozorniti ty, jež problém zajímá, na sociálne
lékarskou studii doc. dra H. Pelce ,,0 pohlavních chorobách v repu

blice ceskoslovenské", která téma dokonale vycerpává.

V dokonalé úcte

Václav Štepánek,

t. c. clen rady mestské hlav. mesta Prahy.

V Praze, dne II. dubna 1931.

Velký
vtber



=== BIBLE MODERNíHO CLOVEKA -

PENÍZ
vyvezený do zabranicí

za retní pOb;yt
cí !écení

ocbll.zUje
náš národití ducbod"!

"Nejdokonalejší dílo, jež možno
si predstaviti v obrazové popu
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William Beebe
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Horyl Lesyl'po'lJl
Saisona oe! 15./4.

lécvivé prameny pitné _ k úspeAné lécb~ katarrhú strev, žaludku,chorob ženských, zlucov9ch a ledv. kaménkú.

Byty, prospekty, informace: Správa lázní.

---------
,.Tomuto dílu se podarilo pred
\,ésti nad oéekávání hmatatelne

pred oci každého inteligentního
étenáre neuvehtelné div)" a ta
jemství života. Žádný étenár at
již \·í málo nebo
mnoho neodolá, aby
nebyl stržen pano
ramou, která se tu

pred ním rozvíjí."
James Harvey Robinson

====VEDA O ŽiVOTE---
SOUHRN SOUCASNÝCH VEDOMOSTí O ŽiVOTE A JEHO MOŽNO$TECH

NAPSALI H. G. WELLS VYDÁVÁ NAKLADATEL

1.HUXLEY - G.P. WELLS FR. BOROVÝ V PRAZE

dovolená Y peOSiODU toyeckí dum
Tatranská Kotlina, Vysoké Tatry. Klid, slunce, hory, lesy. Velký park.

kuchyne. Vzorná obsluha. Saisona od kvetna do konce zárr.
Dotazy zodpoví: Pensíon Lovecký dum, Tatranská Kotlína.



30 dniUBE

Vyjde v celém svete soucasne

s napetím ocekl1vaná kniha

E. II. Remorqueo: CesIa zpálkj'.

1931


