
ROCNfK VIII.

PtítomnosL
V PRAZE 18. úNORA 1931. CfSLO 7.

Vláda a nezamestnaní.
Požádali jsme pana námestka ministerského pred

sedy, ministra zásobováni o interview, aktuálni pro
dobu kritické nezamestnanosti. Pan ministr vyhovel
naší žádosti a odpovedel nám takto na otázky.

I. jest vláde znám presný rozsah neZa-
mestnanosti?

Není a v dohledné dobe sotva bude. Kdybyste se mnetázal, kolik je u nás zamestnaných, mohl bych
vám to zjistit témer presne. Nebot každý zamestnaný
jest pojišten pro prípad nemoci, a okresní nemocenské
pojištovny mají o tom presné záznamy. V Nemecku a
v Rakousku mají pojištení nezamestnaných, takže
tam mají úplný obraz veci. U nás není obligatorního
pojištení nezamestnaných. Pojišteni jsou pouze clenové
delnických odborových organisací, jimž stát zvyšuje
spolkovou podporu urcitým príspevkem dle zákona
o gentském systému. Naše evidence nezamestnaných je
nedokonalá. Celá a nahá pravda není nikomu známa.
Pracujeme pouze s dohady - a ty mohou býti velmi
libovolné. V každém okrese je zrízena okresní zprostred
kovatelna práce; kdo se uchází o práci, zapisuje se do
seznamu zprostredkovatelny. Tyto okresy raportují
každého mesíce úradum práce, z jejichž zpráv pak se
stavuje ministerstvo sociální péce "statistiku nezamest
naných". Nuže, je úplne jisté, že, máme prehled "ucha
zecu o práci", a to jest neco jiného, než pocet neza
mestnaných. Desítky tisícu delníku se ucházejí o práci
jednou, dvakrát, trikrát. Chodívají pešky do okresního
mesta celé hodiny cesty, práce pro ne není, prestanou
tedy chodit a zprostredkovatelna je škrtne ze svých
seznamu. Zmizeli na papíre, zustali v obcích. V prosinci
se hlásilo u zprostredkovatelen 239.000 nezamestna
ných. V lednu již 310.000. Za mesíc vzrostl pocet ucha
zecu o 30%. Pripoctete si k temto 300.000 rodinné prí
slušníky a dojdete k hrozivé cifre, která je však daleko
mírnejší než skutecnost. Ministr sociální péce má tri
prameny zpráv, jimiž kontroluje raporty zprostred
kovatelen. jsou to 1. relace okresních hejtmanu, 2. živ
nostenských inspektoru a 3. informacní služba delnic
kých odborových organisací. Dr. Czech je presved
cen, že nezamestnaných (plne nezamestnaných!) je
v republice asi 600.000. Dodati sluší, že v tomto poctu
nejsou vedeni (krom v Praze) soukromí úredníci. Z to
hoto ohromného poctu lidí má pravidelnou podporu
pouze 65.000 nezamestnaných clenu odborových orga
nisací. Nyní vám musím ríci, že cifra 600.000 lidí bez
práce a bez chleba nevyjadruje celou hruzu situace.
Máme ješte co cinit s polonezamestnaností.
Stovky závodu pracují dva, tri, ctyri dny v týdnu.
Ministrsociální p'éce pocítá, že takto postižených je více
než tech úplne nezamestnaných. Musíme pri tom pocí
tati také rodinné príslušníky. Mejme odvahu podívati
se situaci prímo do tváre: Ohromná, milionová
massa národa uvržena je do nelidské bídy.
Na venkovských silnicích najdete hloucky mužu a žen,
které táhnou s krumpácem a lopatou na rameni od

starosty k starostovi, od úradu k úradu, od podniku
k podniku, od statku ke statku a prosí (vetšinou marne)
o práci. Dnes prosí o práci. Co uciní zítra? Stojíme na
pokraji propasti.

2. Lícíte mi situaci skoro suše. Vždyt to, co
mi vyprávíte, je národní katastrofa!

Chápe to vláda takto?

"Národní katastrofa." Rekl jste, redaktore, pravé
slovo. Ano, národní katastrofa. Byl bych štasten,' kdy
by se toto slovo zaštíplo do mozku všech clenu spolec
nosti. Nemohu ríci, že by cel á vláda pojímala takto
situaci od samého pocátku. Zástupcové delnictva ve
vláde a v Nár. shromáždení rozumeli vecem správne.
Dnes jsou záležitosti na lepší ceste. ješte v prosinci
jedna skupina vlády zmarila jednání o novou obchodní
smlouvu s Madarskem. Doufám, že tato politická sle
pota je prekonána. Zástupcum delníku se politicky
ulevilo. Smysl pro odpovednost za osudy nároqního
a státního celku roste. Nemusíme již tak úporne zá
polit o každý zákrok. Povím vám episodku z jedné
schuze hospodárských ministru. Ministr sociální péce
Dr. Czech podal zprávu, že v celé oblasti jedné ob
chodní komory usnesli se podnikatelé o výpovedi ko
lektivních smluv s delnickými organisacemi. Pánové
meli patrne v úmyslu zneužít situace mocensky a snížit
mzdy. Takový úmysl vyvolal odpor u všech prítom
ných ministru. Vec byla pocitována jako svrchovane
vážná. Došlo k jednomyslnému usnesení, že vláda
zasáhne, což se ihned stalo. Z nedelní zprávy inve
sticní komise je verejne známo, že nehybnost v oboru
verejných investicí je konecne prekonána. Mám nadeji,
že zápas vlády s nezamestnaností bude nyní úcinnejší.
Nové obchodní smlouvy a nové verejné investice mají
dobré vyhlídky. Dovolte mi zmínku o tom, co se ko
nalo a koná pro obeti prumyslové krise. Zavedli jsme
t. zv. vyživovací akci. Okresní úrady vydávají za kon
troly delnických organisací poukázky na potraviny na
úcet státní pokladny. K tomu úcelu bylo vydáno pres
42 mil. Kc, pocítá-li se obnos, povolený již pro mesíc
brezen. V lednu se dalo k tomuto úcelu 6 mil Kc, pro
únor a brezen se cástka zdvojnásobila. Hospodárští
ministri doporucí vláde, aby obnos byl ješte zvýšen,
bude-li toho zapotrebí. President }epub!iky daroval
2 mil. Kc na výživu detí mlékem. Cástka je spotrebo
vána. Vláda se nyní usnesla, že presidentovu akci pre
jímá na úcet státu. K tomu úcelu byl pro brezen ve
nován 1 mil. Kc. Nezamestnanost ve Velké Praze re
šena je za úcasti vlády zvláštním opatrením, které
bude rozšíreno na ostatní hlavní mesta.

Mimorádne se osvedcila t. zv. produktivní -péce o ne
zamestnané. V cervnu 1930 prijalo Nár. shromáždení
Czechuv zákon, dle nehož priplácí stát obcím a okresum
až 10 Kc denne na mzdy pri samosprávných pracech
nouzových. K tomu úcelu bylo povoleno ze státní
pokladny celkem 27 mil. Kc. Pri pracích takto umožne
ných nachází zamestnání asi 40 tisíc delníku. Na tomto
poli bude vláda pomáhati i dále. V tomto ohledu bylo
vyrízeno min. sociální péce na 15 set žádostí z ruzných

97



Prítomnost.

Švec opustil kopyto.

Není známo, který démon ponoukl pana poslance Stríbrného,
aby zacal mluvit také o literature a aby dokonce v parlamente vy
kládal "Hamleta". Pan Stríbrný at si dá na toho démonka pozor:

obcí. Strašnou tíhu této kritické situace nesl ministr
sociální péce po pet ctvrtí roku. Ten clovek, jehož píle
byla vždy príslovecná, mi rekl: "Nyní vidím, že jsem
po celý život zahálel." Pred týdnem onemocnel - ale
úraduje v posteli. V sobotu podepsal 170 vyrízených žá
dostí v oboru produktívní péce o nezamestnané. Tomuto
muži, jehož vlastenecké noviny vykricely za "polského
žida" (jímž není) a za nacionálního nemeckéhó šovéna
(jímž také není), muže býti celý národ vdecen za nad
lidskou práci, kterou v nejtežší dobe pro stát vykonal.

3. Pane ministre, vratme se k té národní ka
t a str ofe. N e mys II t e, žen á rod n í k a t a str o f a j e
záležitost celého národa, a že by pomoc mela

býti dilem obecné národní solidarity?

Bérete mne myšlenku z úst. Dekuji vám za to. Chci
ješte ríci, že bylo vykonáno mnoho, velmi mnoho 
a že to naprosto nepostací. Nepujdu nyní na ko
ren vecí. Nebudu se obírati otázkou, jaká opatrení jest
ciniti pro budoucnost. Tady stojíme pred problémem
správné obchodní politiky, pred problémem raciona
lisace, pracovní doby a demokratického vlivu na hospo
dárský plán, pred problémem verejné správy, pred
problémem státního zásahu do výroby a distribuce,
pred problémem budoucích investic a lepší úverové po
litiky, a predevším: pred problémem moudré hospo
dárské organisace Evropy a sveta. Nemám dnes casu,
abych s vámi o tom hovoril. Oc se nyní jedná, jest zásah
okamžitý. jsem hluboce presvedcen, že dnešní príšernou
krisi nezdoláme, nebude-li ji veškera spolecnost poci
tovat jako svou nejpalcivejší záležitost. Hledte, presi
dentuv príklad zustal nenásledován. Navrhl jsem
pred týdnem v ministerské rade, aby vláda podnikla
kroky, které by z národní katastrofy ucinily akt vše
obecné národní pomoci. Žádám, aby bohatí lidé ode
vzdali státu veliký dar, jenž by zarucil, že žádný ne
zamestnaný nezustane bez chleba. Žádám, aby se za
vedla k úcelu produktivní péce zvláštní nouzová pri
rážka z vetších duchodu. Žádám, aby znacná cást tan
tiem byla odvádena státu ke stejnému úcelu. Žádám
konecne, aby byl mimorádným zpusobem zdanen druhý
príjem, který mají verejne postavené osoby ze zastu
pování státu, okresu a obcí v ruzných podnicích.
O techto návrzích bude brzo rozhodnuto. Vím, že stát
muže povinnosti u k Iá dat. jde mi o dobrovolnou obet.
Vyzkoušejme si jednou prakticky skutecnou cenu ná
rodního solidarismu. Mne alespon by dobrovolná obet
byla milejší, než povinnost, vnucená zákonem. Dostá
vám dopisy od úredníku, v nichž se dobrovolne nabízí
taková obet z platu, jež nejsou královské. Zacneme
jinde, nikoli zrovna u techto soucitných, lec nemajet
ných. ješte jednu vec jsem navrhnul v ministerské rade.
Rád bych, aby se obcím povolilo vybírání zvláštní nou
zové prirážky. Obec má nápor nezamestnanosti z první
ruky. Mela by být provždy vyzbrojena. Dnešní krise
není první a není poslední. Pamatujme na dnešek, pa-
matujme také na zítrek. Rudolf Bechyne.

p o z N A M K y

je to potouchlý brach a podle všech známek miluje legraci. Vyda
vatel "Poledního listu", byv vylákán na pole literatury, pohyboval
se tam tim groteskním zpusobem, jako koza na lede, a porovnávaje
Zavrelova "Fortinbrase" se Shakespearovým "Hamletem", poskytl
parlamentu nejvetší zábavu, jakou tomuto sboru od let pripravil
onen druh komiky, jenž prýští ze sebevedomé ignorance. Jsou po
slanci, kterí "Hamleta" necetli a jsou príjemní tím, že mají tolik
sebeovládání, že o nem také nemluví. Pan Stribrný to sice také ne
cetl, ale nikým sí nedá vziti právo, aby o tom mluvil, patrne proto:
1. je radikál; 2. že by považoval za realistický útisk, kdyby o cem
koli nesmel mluvit; 3. že mu ústa znamenite jdou, a 4. že vubec po
litický život ho nenaucil té sympatické forme zdrželivosti, která
ukládá muží, aby mluvil jen o tom, co zná. Nelze strpet, aby o Sha
kespearove díle smela mluvit jen realistická-hradni klika, která má
tolik pedanticnosti, že si je také procetla. Pan Stribrný si bude mluvit,
o cem mu libo, ponevadž pri posledních volbách do parlamentu
dostala jeho strana šedesát tisíc hlasu; rád by videl toho, kdo by mu
neco mohl zakázat; jestliže je nejaká chybicka v tom, že se rozho
voril o necem, co nezná, tedy je to vina tech, kdo v tomto státe za
vedli prednostní zásobování vzdeláním; on ostatne se o Shakespea
rovi rozhQvoril méne jako znalec a více jménem Národní ligy, která
má právo ke všemu se vyjádrít. Tak tedy pan Stríbrný odvážne
opustil své kopyto, nebot je presvedcen, :že v republice má vlád
nouti svoboda slova kOhokolIv a o cemkoliv. Byl vždy velkým ne
prítelem odborníku v politice, zejména když se meli dostati do vlády.
Zdá se, že není menším neprítelem odborníkum literárním. Odbor
ník je Clovek, který nerozumí nícemu jinému. Typ politika p. Stri
brného je zase clovek, který rozumí všemu jinému. Že by tento ob
ratný typ mel se zaleknouti té prekážecky, že vlastne ani nezná
dej "Hamleta"? K smíchu. Ostatne má p. Stríbrný smulu: jako že·
leznicni ministr vnikl do uhelných záležitosti daleko bystreji a dli·
kladneji než do vecí literárních, ale vecí se tak utv;\rily, že mnohem
radeji jest mu promlouvati o vecech literárních než o uhelných, a že
pravý kvet svých vedomosti, znalost procesu pri uhelných dodáv
kách, verejnosti na odiv nevystavuje. Zacházeni pana Stríbrného
s "Hamletem" je typické pro urcitý druh našich politiku: pri roz
pínavosti svého ducha a pri lehkosti, s níž profesionální politik bere
všechny prekážky, jsou neschopni uverit, že by byla na svete vec,
o které nemají právo sí pobreptat. Nebot oní jsou voleni lidem, a v této
funkcí vše je jim dovoleno. Po znalostech svedomiteji se ohlížeti
patrí jiným. Pan Jirí Stribrný i timto debaclem doplnil dojem prázd
noty, jež je pravou podstatou jeho cinností. Až do dneška se mu da
rilo udržet kvality své vzdelanosti za oblakem tajností. Letos z toho
oblaku vystoupil, je z toho trapný pripad. Pri vržen ci smeru p. Stri
brného meli by pricinu k uvažováni, zda jejich vudce s tak poše
tilou povrchností mluví jen o literature, ci zda je to vubec jeho po
stoj ke všem vecem verejného života. Ovšem, p. Stríbrný si mliže
býti svými volici po této stránce skoro jist: zvolili si ho práve proto,
že je takový, jako oní jsou, a vrána vráne oci nevyklube.

-fp·-
Ochranárství doma.

Mluvi se stále o nutnosti zrušení nebo aspon sníženi celních zdí
a prehrad mezi jednotlivými státy. Ale praxe a skutecný život velmi
pokulhávají za temíto teoretickými hovory. Naopak, budují se nové
celní prehrady mezi státy a i uvnitr jednotlivých státu. Je to duch
úzkoprsého cecharství, který žije v našich živnostech, z nichž každá
se chce ohraditi celou kupou prukazu zpusobilosti a jinými papíry
proti živnostem druhým. Tak na pr. v schuzi Zemské jednoty spole
c~nstev rezníku a uzenáru v Cechách bylo usneseno

"podati ministerstvu obchodu, státni a zemské živnostenské rade
a Ústredne obchod. komor v Plzni memorandum, ve kterém
ohrazuje se uzenárský stav proti úsilí organisace hostinských,
aby obmezeno bylo právo uzenáru podávati uzenárské výrobky
na talír v uzenárských obchodech za použiti jidelního priboru,
s poukazem, že zpusob takového prodeje u uzenáru jest obvyklý
a nijak nezasahuje do provozu živnosti hostinské."
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AKITILop

Poslanec Dr. Gustav Peters:

Jsou Ceši s Nemci vyrovnáni?

*

Požádalí jsme poslance nemecké skupiny Arbeits- und
Wirtschaftsgemeínschaft pana Peterse, aby nám osvetli!
nemecké stanovisko k diskutované otázce, zda jsou Ceši
s Nemcí vyrovnáni. Pan poslanec Peters laskave vyhovel
naší žádosti. Na jeho vývody odpovíme v nekterém
z príštich císel.

Vzpomínky na pokusy národnostního vyrovnání jsoudocela jiné na Morave a docela jiné v Cechách. Oby
vatelé Moravy byli schopni uzavrít dobrovolne národ
nostní vyrovnání, obyvatelé Cech to nedokázali, ackoliv
se o jeho uskutecnení snažila po celá desetiletí také ko
runa, jako duverník a interesovaný prostredkovatel.
Žádný pokus uzavrít legální dohodu mezi Cechy a Nemci
v Cechách se nedostal pres jednostrannou ochotu (jako
na príklad fundamentálmí clánky v roce 1871) nebo
jen pres úvodní jednání. Lze s právem pricíst nezdar
nejvetší cásti vyrovnávacích jednáni sporné státní reci
rakouské státní myšlence a její vnejší forme dualismu,
udržitelné jen nemeckými Rakušany.

to vydrží beze ztráty na svém zdravi a pracovní schopnosti, je otázka,

která desí." * ("Ceské slovo.")

Nadprodukce v knihách. "Ukázali jsme nejednou císelne,
jaká je u nás od prevratu nemožná knižni nadprodukce. Ve své
bibliografické studií: Literatura pokrokového hnutí uvedl jsem ne
kolik srovnávacich dat, aby vyniklo, jak po stránce kvantitativní
u nás roste literární a casopisecká produkce. I když se vyslo
víme velmi zdvorilým eufemismem, nelze rící, že by aspon tre
tina toho, co vychází, byla nezbytná. Prekládá se všecko možné
a založí se treba celé knihovny - malá a jiste ne tak mínená
zminka p. presidenta stacila, aby se na nás snesla celá povodeií
Carca, od nehož by možná stacily dve, tri knihy. U nás, jako v nejaké
africké kolonii, získává kamarádská a obchodní reklama pudu auto
rCtm, kterí doma mají velmi skrovný kurs. jaký je prumer trhu?
Za poslední léta vycházelo rocne kolem 5000 knih v našem jazyce.
Veci dospely tak daleko, že r. 1929 (to je posledni rok, ze nejž vydán
bibl. katalog) vyšlo v republice mimo výrocní zprávy stredních škól
a mimo rocenky a jiné periodícké publikace více než 5850 kníh
ceských a slovenských (vedle asi 1000 v jiných recech). Protože
v cervencí a v srpnu se nic nevydává, pripadá na každý týden skoro
150 knih nove vydaných v našem jazyce! Ale to je nemožné kvan
tum - vždyt v republice žije necelých 9 milionu Cechoslováku
vcetne detí, nemluvnat a analfabetu."

(E. Capek v "Nových Cechách.")
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Nezamestnanost je patrne výmysl. "Národní listy" daly
nejakému mudrci zle kritisovatí opatrení cistícího úradu mesta Prahy
na odklizení snehu z ulic. Píší také:

"Tyto dny, kdy stále se chumeli, mohou také presvedcí ti
obcanstvo, zda krise nezamestnanosti je tak velíká
a zda je také dosti dobré vule k práci ... "

K tomu už patrí trochu otrlosti videt jen to, co videt chceme. Proc
nenapíší Národní listy rovnou, že vCtbec žádnou nezamestnaností
nikdo netrpí a že celá nezamestnanost je výmysl socialistických
stran? Takový necita by zasloužil, aby nezamestnanost pocítil na
sobe. Ostatne Národní listy by nezamestnanosti takového znalce
jen získaly na své reputaci." ("Ceské slovo".)

Nebezpecí z nezamestnanosti. "Podle predbežného výkazu
ministerstva socíálni péce cinil pocet nezamestnaných v CSR., lépe
leteno pocet uchazecu o práci u verejných zprostredkovatelen práce
JIeUItIistených,koncem mesíce ledna 310.117. Proti konci prosince,

y pocet neumístených uchazecu ciní! 230.766, znamená to vzestup
79.351. Je to pocet jiste velmi znacný a jenom asi o 10.000 menší,

v kritickém roce 1923, roce to deflacní kríse. Pripocte-li se k tomu
e armáda neúplne nezamestnaných, t. j. delníku zamestnaných

a, nejvýš ctyri dny v týdnu, nebo strídave z práce vysazovaných,
o odhadovati pocet lidí bud úplne nebo z vetší cásti zbavených

elku na pul milionu. Tohle už není jenom zjev hospodárského
amu, to je velmi vážné nebezpecí pro mravní a zdravotní stav

telstva. To znamená, že pul milionu lidi v republice žívori
nlmálních podpor nebo nemají vubec z ceho býti živi. jak dlouho

To jest noticka, která dobre charakterisuje stav v našich živnos
tech. Hostinští se perou s uzenári, mohou-li uzenári dávati uzenárské
Yýrobky na talír, v cemž hostinští vidi zasahování do své živnosti.

akových pripadu bylo by možno uvésti celé desítky. je to celá
rilla, kterou vedou živnosti mezi sebou. je to návrat k cechar

Itvl, návrat, který není s to prospeti ani konsumentu, ani živnostem.
Ovšem: žádá-li se, aby i na prodej lahvového piva byl zavcden prukaz
Ipl1sobilosti- patrne vázaný na 2-3letou praxi - je to dokladem,
f.e v našem podnikání živnostenském není cloveka, který by videl
trochu za hranice jedné živností. V. G.

To, co se nic nazývá.
Cetlí jsme ve "Venkove", že p. Stefánek, mínístr m ímo sl užbu,

eodebral tam a tam. Není to specíalita pouze .,Venkova". Cteme to
i3sto v "Národnich listech", referuji-li o tom, jak se bývalý minístr
obchodu p. Novák pohybuje po tomto svete; užívaji tohoto nic ne
znamenajicího oznacení "Lidové listy", a prímo tímto títulem hýrí
"Reforma", která za slovy "kolega Najman" vždy dá rychle spechatí
lovOm "ministr mímo službu". Nemýlime-li se, cetli jsme to už

také v "Právu lidu" a v "Ceském slove". jednou bychom se už
meli dohodnoutí o tom, že neco takového jako mínistr mimo službu
U nás neexistuje. U nás jsou jen mínistrí nebo muži, kteri ministry
byli a už nejsou. Mínistr mimo službu nic není a nic neznamená, a
je v tom titulu vídetí jen náplast na jakési rány. Nemohlo by se toho
nepravdivého titulu vubec uživat, kdyby tisk stran nebyl presved
~ o ješitnosti svých vudcu, kterí stále touži nad tebe, 6 prostý dave,.
nejak se pnout. Bývalí ministri meli by si tento títul prísne zakázat.
Meli by si ricí: hle, je zrejmo, že mne pokládají za ješítu a že se snaží
mne utešovati, staci mi to býtí, co opravdu jsem; nechcí, aby mne
meli za malicherného. -fp.-

S cím souhlasíme.

Kramáruv projev, s nímž treba souhlasíti. "je to jeho
projev v parlamente, správnejí ta jeho cást, v níž mluvi o zpoliti
lOVánistátní adminístrativy. Dobre rekl, že rádný výkon její je tím
zcela ubíjen, protože politická legítimace ci dokonce nekolik legítí
mací nemuže nahradí t práci a schopnost. Bylo možno dodat, že dnešní
prakse obsazování míst podle politícké. protekce nevztahuje se jen
na státní admínistratívu, ale že politické strany de facto obsazují
m1sta v bankách, ve všech úradech, v pojišfovnách, nemocenských
pokladnách, mis ta v zemských úradech, v úradech samosprávných,
v museích, knihovnách a proste všude, kam se podíváme. Dr. Kra
már se zmíní! také o tom, že tento zjev vede i k politickému prebeh
IIctví, jež demoralisuje ínteligenci í náš politický život. Má plnou
pravdu; známe více takových prípadu, než jeden, kdy se zmenou
vedoucích orgánu podrízení vymenují legitimace podle barvy pánu
nahore. Ale pri tom, že je to tak trístní a pro všechny ponižujíci,
nutno ty, kdož se ucházej i pri žádostech o místa také o politickou
protekcí, vzití v ochranu. Dnešni stav je, bOhužel, tak zoufalý, že
bez protekce se už obsazuje velmi málo mist, a že obcan sebe kvalifi
kovanejší, nemá-li protekci, má jedinou vyhlidku - být bez za

mestnání." * ("Ndrodnlosvobozenl.")
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Víc nechtel bych již zde mluvit o historii vyrovnávání.
Poukazuji jen na druhou kapitolu prvního dílu své knihy
"Der neue Herr von Bohmen", kde jsem se zvlášte po
kusil vysvetliti úlohu ceského státního práva v ceských
dejinách. Tato kapitola se koncí temito slovy: "Dejiny
sudetského území, tolik bohatého na vnitrní boje, za
koncují dnem 28. ríjna 1918 éru historického ceského
státního práva a zacínají éru nového ceského státního
práva. *) Okamžik, príhodný pro cestné uzavrení míru
mezi národy Cech, míjí v roce 1918 nevyužitkován.
Tisíciletý boj ceského a nemeckého lidu zustává v tomto
stredoevropském prostoru jako dedictví." . ,

Jako nové ceské státní právo v ceskoslovenském státe
je možno oznacit národne-státní ideologii. Neznamená
jen priznání všech prednostních práv národu, tvorí
címu vetšinu, nýbrž logicky také stálé rozširování jak
politických, tak i hospodárských posic ceského lidu na
útraty v první rade Nemcu. Ideál ceského národního
státu je prakticky uskutecnen teprve tehdy, když su
dectí Nemci, Madari a Rusíni ztratili všechno poklesem
bud poctu nebo významu. Dokud státní politika sle
duje tento cíl, chce ceský národ, který v revolucním
parlamente soustredil všechnu moc do svých rukou,
vyloucit ctvrtinu až tretinu obyvatelstva - pripocte
me-li Madary a Rusíny a necháme-li Slováky stra
nou - z vlivu na utvárení státního osudu. Zdálo by se
ovšem, že nemecká úcast na vláde odporuje tomuto tvr
zení. A skutecne však nemení na vuli a na posledním
cíli ceského národa nic, když se nedíváme na státní po
litiku jen jako na administrativní práci v jednotlivých
resortech, a na národní rovnoprávnost jen jako na
fysickou úcast pri "vládnutí". Národne-politická cin
nost nemeckých ministru musí se bohužel vycerpávat
v zabranování príliš hrubých šikanu * *) a v namáhavém
dobývání rovnosti pred zákonem v málo jednotlivých
prípadech. I když nekterí ceští ministri uznávají z lep
šího poznání rovné zacházení se všemi státními obcany
za státní nutnost, prekáží nacionální byrokracie všech
stupnu jejich dobré vuli.

Mohli bychom se ptáti, proc nemecké strany neodmí
tají úcast na vláde. Zde se však opakuje vývoj ve sta
rém Rakousku, kde se ceský positivismus stále snažil
legální prací sloužit svému národu. Zástupcum lidu
v národnostne smíšeném státe, vedomým odpoved
nosti, zustává prirozene nesnesitelným vésti natrvalo
jen negativní kritiku a nenasaditi vše, aby se pomery
prakticky zlepšily. Vždy byly a vždy budou politické
kombinace, v nichž existuje skromná vyhlídka na
úspechy positivní polttiky menšinového národa a které
využívají jeho strany této politice odpovídající k novým
pokusum práce pro jejich národ. Musilo by být však
oznaceno za velký omyl ceské politiky, kdyby si namlou
vala nebo dokonce verila, že optický úcinek nemecké
vládní úcasti postací pro tuzemsko i zahranicí, aby se
mohlo ukázat na sporádané národnostní pomery v Cesko
slovensku.

Ceská politika extrémních smeru ráda oznacuje
dnešní mocenské pomery jako "vyrovnání", t. j., že
výmena moci vyrovnává dejinný vývoj. Toto ciste mo
censko-politické pojímání dejin není s to uzavrít v zemi
národnostní vyrovnání nebo uznat jeho nutnost, naopak
staví znovu všechno na moci pred právem.

Nemá být tvrzeno, že celé verejné mínení stojí na tomto

*) Volne preloženo, v nemeckém originále des bohmischen
Staatsrechtes ... des tschechischen Staatsrechtes.

* *) V nemeckém znení "Nadelstíche".
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stanovisku, ale nestaví se vždy s dostatecnou jasnosti
proti nemu. Výjimku tvorí ceští sociální demokraté,
kterí aspon mají odvahu uznat oprávnenost jistých
nemeckých požadavku. Ale všechny ostatní ceské
strany, stojící vpravo od nich, nejsou pripraveny k ta
kovým priznáním, nýbrž naopak ukazují sklony k tomu,
aby svolily nebo prehlédly každý cin, který podko
pává nebo nicí nejakou nemeckou posici, i když toto
jednání neodpovídá legálnímu právu.

Opet ovládá státní politiku úzkostlivost: v Rakousku
bála se koruna o tmel monarchie, který zdánlive tvorili
nemectí úredníci a nemecká státní rec, a nemectí Raku
šané se báli o stát, který se jim, kdož i nejvetší cásti nedo
vedli verit v nezbytne nové usporádání strední Evropy,
jevil jako jediná záštita proti "slovanské záplave".
V Ceskoslovensku vládne jiná úzkostlivost. Státu bylo
proti smyslu sociologického nazírání propujceno jakési
právo z boží milosti, které se identifikuje s mocí, represen
tovanou v ceskoslovenské demokracii mechanisovanou
odpovedností stran, ve skutecnosti však je jen vuli
k moci nacionalistické byrokracie a nekterých premoc
ných resortu. Snaha, neztencene uchovat tuto moc a roz
delení sil, urcuje státní politiku a ciní ji malichernou
a úzkostlivou; má obavu o ono precenené a prehnané
sebeurcení, které se v letech 1918-1919 nezdálo být
vázáno jakýmkoliv ohledem, a o teprve touto bezohled·
ností umožnené sevrení vší moci na prosazení cesko
slovenského národního státu.

Ceský národ podléhá psychologicky vlastne teprve
ted heslu "Deutsche Drang nach Osten", které se
ve válce tolik hodilo a které dosud v ceské politice ne·
našlo potrebné omezení, naopak, k!eré I ji plne ovládá,
i když se o nem dnes méne mluví. Ceský národ bojí se
proto už nemeckých nápisu, nemeckých mluvících
filmu, nemecké literatury a dívá se na sudetské Nemce
jako na své neprátele, at už jde o sudetské Nemce jako
masu, jako spolecenství vule, nebo jako úredníky atd.

A protože pak státním a hospodárským vedením
provedené dalekosáhlé vyvlastnení sudetských Nemcu
nejen že prine§lo, ale má ješte nésti velké osobní výhody
jednotlivým Cechum, je toto logické usmernení práve
tak pohodlné jako svLtdné a nezdá se, že by existoval
psychologický duvod, proc se ho predcasne vzdávat. Zá
mena státních a osobních zájmu je ve verejném živote už
docela zrejmá. Pres to jsou však na ceské strane úcinky
velmi lehko prehlíženy. Chtel bych na nekteré ukázat:
dvojí míra správy, prednost ceských zájmu ve všech obo
rech,\casto proti obecnému a verejnému dobru, vyhlazení
zkušených nemeckých Medníku ze státní služby atd. pri
vedly administrativu z normální dráhy její objektivity
a spolehlivosti. Také v ceském tábore jsou podobné
stížnosti, ale popírají se zde uvedené príciny. Skutec
nost, že potreby nemecké výroby nebyly hodnoceny
správne ani obchodní, ani zahranicní politikou, zmen·.
šila citelne danovou základnu; na ní však konec koncu
spocívá celý státní rozpocet. Bída nemeckých prumys
lových míst vyvolala ochuzení a zproletarisování, že·
noucí je do nebezpecí sociálního radikalismu, který je
mocne podnecován zvencí a který muže být škodlivý
celku. Jazykové šikany dopravních podniku znacne
pomohly rozvoji nákladního automobilismu a podobne.

Takové hospodárské a sociální úcinky nejsou jedi
nými výsledními zjevy dnešního pomeru vetšiny kmen·
šine: psychologické ovlivneni sudetských Nemcu ná
rodní i materiální ceskou expansí a nedostatecnou
pécí o to, co je živí, totiž o práci, je mnohem trvanli·
vejší a docela jiné, než se na ceské strane má za to.
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zve malomeštáctvím. Možná, že je to i pravda, ale pak je
clovek:vubec nevylécitelný malomešták, nejen náš ceský
clovek, nýbrž také nemecký, anglický, francouzský a,
beda, i ruský clovek, a bude takovým malomeštákem
ta každého režimu, protože kdybys prírodu vidlemi
vyhánel, prece se vráti, a není v tom žádná naše specielní
národní krise. Jestliže lidský prumer s jeho prevláda
jícími vlastnostmi jednou provždy nazveme malomeš
táctvím, pak ovšem vyskakují tnámky malomeštáctví
na všech stranách. A p. Neumann vskutku všude je
pozoruje a trápí se tím: také naši komunisté (viz "Otce
muj, proc jsi se poceštil?") jsou malomeštáky: i komu
nistická strana zápasí s "malomeštáckým duchem ces
kým, jímž jsou prosáklé tisíce proletáru... Což ne
vyskytla se v komunistické strane rada šarží, které
prodelaly dokonce ruskou revoluci, pres to však ukázaly
se na konec malomeštáky comme il faut? je opravdu
náramne pravdepodobno, že obcan Muna zanechá
politiky a otevre si krámek se smíšeným zbožím ... "
Možná, že to oboan Muna udelá a tam, kde kdysi hrímal
a vedl davy, bude nyní sladce šeptati pred zákazníky"Co
si racte prát" a "Prijdte zas", ponevadž buh mu nedal
k obžive ty literární a kompilacní schopnosti, které
uštedril p. Neumannovi. Bohužel jemnejší autority
v oboru malomeštáctví nepokládají hokynárství za tak
mohutný znak malomeštáctví, aby se vedle neho už
jiné malomeštácké znaky nevešly. Tyto autority po
važují na pr. i zálibu v lechtivých erotických látkách
za malomeštáckou vlastnost, a po této stránce by to
bylo zase zlé s p. Neumannem, který nyní sepisuje všeliké
ty "Dejiny lásky" a "Dejiny prostituce" nebo takové ne
jaké podobné veci. Myslím, že t. zv. malomeštáctví vy
hyne teprve s lidským pokolením, až slunce vyhasne, a jen
ten o tom muže pochybovat, kdo nezná dost duverne
lidskou povahu. Podle p. Neumanna je celý ceský ná
rod i s velkou cástí komunistu beznadejne malomeš
tácký - jediná spolehlivá výjimka v té veci jsou asi
clenové" Levé fronty", onoho spolku, který p. N eumann
pred nedávnem založil. Proti tomu se nedá ovšem nic
delat, jako proti tomu ne, že se komunistum zlíbilo
nazývat fašistou každého, kdo není komunistou. Za
platili si svuj papír, a mohou jej nyní potisknout jak
chtejí.

"Jsem komunista", praví p. Neumann, "a považuji
za nezbytné, aby potíráni byli všichni protivníci komu
nismu." Dokud neb).1dou potreni, není nadeje, že by
komunista mohl uznati prekonání krise. Abychom toto
stanovisko za své prijali, k tomu by p. Neumann po
treboval doplniti úcinek svého spisovatelského pera
úcinkem aparátu crezvycajky. Do té doby se budeme
na otázku národní krise dívat jinak. Ale uvedme, jak
se na ni dívá autor nejnovejší "Krise národa":

"Mluvití o ceské krisi mravní znamená mluviti o ceské reakci,
a tato reakce je tak široká a tak hluboká, tak ochotne prijímaná
a do jisté míry i nezávislá na nátlaku reakce politické, že nutno
mluviti o mimorádné krisi národní."

"V mezích celkového pomeru národa k svetovému vývoji na
stala prudká zmena k horšímu ... Národ horempádem klesá
mezi národy nikoliv jen liberální nebo konservativní, nýbrž
reakcionárské. "

"Prožíváme pustou orgii reakce."

Takto výmluvne naríká komunista, který musí po
zorovati, že pro jeho smer není v dohledné dobe nadeje.
Zklamaná nadeje obycejne užívá velkých slov, nebot
trpkost ji ciní vynalézavou v reci. Pred kritickým du
chem p. Neumanna existuje jediná možnost, jak by
krise ceského národa mohla ustáti a jak by národ opet

P. Peroutka:

Komunista radí demokratum.
II.

Takto lícl p. Neumann ceského malomeštáka:
"je vypocítavý, získuchtivý, sobecký, ale pokrytecký, cosi jako
pálený kostelník, štití se drsných pravd ... imponují mu popu
lárni autoríty ... je prístupný novotám, ale prejímá z nich pra
videlne jen povrch ... nejradejí se opíCí. .. nechce jiti skutec
nosti na kloub strízlivou cestou vedeckého poznávání. .. "

Tohleto je tedy velmi stará hra: vylící se prumerné
a tnosti a vady celého lidského rodu a potom se to na-

udetští Nemci jsou v praktickém živote - - nikoliv
v politice - - - strízlivý a vecne myslící lid. je sice

ravda, že prímo hledají autoritu, ale chovají se k ní
velice kriticky a neverí jí slepe. je omyl domnívat se,
le se jim líbí autorita pouhé moci a že pred ní kriví záda.
'ikoliv, jejich víra v autoritu musí spocívat na re

spektu a na vecnosti a v tomto smeru jsou Cechy zkla
máni. Cím více bude národní vášnivost urcovat a zkres
lovat zákonodárství, správu, hospodárství a kulturní
život, tím chladnejší a cizejší bude pomer sudetských

emcu k ceskému národu. Dejiny státu a národu jsou
však delány rychle se strídajícími generacemi. Práve
tak, jak se u nás všechno obrátilo v politickém a hospo
dárském živote, tak je tomu i v duševním živote: težc,e
a tvrdeji vyrustající sudetsko-nemecká mládež nevezí
tolik v provinciálním, tuzemsky úzkém myšlenkovém
kruhu jako mládež ceská, ackoliv tato prichází casteji
do ciziny než nemecká. Ceská politika nemela by se
klamat temito skutecnostmi a mela by se zríci po hod I í
vy h Ý b a t se nevyjasnené národnostpí otázce a mít tím'
spíše budoucnost pred ocima, když už se stalo velmi
jasným, jak málo evropský vývoj potvrzuje ilusio
nismus prevratových dní.

K vyrovnání mezi obema národy - asi na základe
smlouvy ve smyslu Rádlových návrhu - nezdají se
mi nyní dány psychologické predpoklady. Ceský národ
nebude se chtít zríci zisku, které mu dal a dává beze
smluvný stav nebo také nedostatecné závazky menši
nové ochranné smlouvy, neuznané ani jako vnitro
zemský zákon. A má príliš málo statecných politiku, .
kterí by se odvážili znicit mu sen o národním státe, to
je o dokonalém využitkování všech možností jeho ná
rodními príslušníky. Tím se stále opet odkládá každé
dobrovolné rešeni národnostní otázky a prenechává
se casu, aby bud' sen uskutecnil nebo aby jej hrubou
rukou znicil. Na druhé strane je sudetské Nemectvo
podle prirozeného práva nuceno bránit se proti osudu,
hrozícímu mu zbavením jeho politické svéprávnosti
a doufat konec koncu také v cas.

Jsou nemectí politikové, kterí pres posmech nesmi
ritelných na nemecké strane prohlásili, že jsou pri
praveni k vyrovnáni. Dnes jsou sotva tak optimistictí,
aby ocekávali stejnou ochotu u ceských lidí. Pres to
zÍlstali verni své težké úloze, bohaté osobním odríká
nim. Neprerušili styky, i když jsou odmítáni a spolu-'
pracuji ve státe, i když jsou zahrnováni bohatou ne
dÍlverou a neprízní ceského tábora. Tento stav není
!ádným rešením národnostní otázky a chová pro oba
národy velká nebezpecí. Nemectí politikové tohoto
smýšlení nesou jej však proto dobre, že jsou presved
cenlm dobrl Evropané a že konají dobrou politiku,
pro lepší vytvárení Evropy, se všech stran ohrožené,
a tfm také pro lepší budoucnost.
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se tešil dokonalému zdraví: "Proletariát je poslední
trída, a jeho stát, sovetský stát, potrvá a musí po
trvati tak dlouho, pokud premožené trídy vykoristu
jící nebudou úplne vyhlazeny se všemi svými pomoc
níky." Vyhladit a potrít - to jsou jediné léky, které
p. Neumann nabízí pro krisi ceského národa; at žije
komunistická revoluce, a se vším ostatním máme dáti
pokoj. je to, jak patrno, nikoliv objektivní, nýbrž
hodne zaujatý posuzovatel, a je jen trochu záhadno,
proc považoval za nutno opakovat ve zvláštní bro
žure to, co denne mužeme císt v "Rudém právu". Pa
trne je presvedcen, že stykem s jeho duchem každá
stará a obubnovaná myšlenka nabude na novém významu
a na lesku.

jak už posledne bylo receno, demokracie nemuže pri
jímati rad od nekoho, kdo nemá jiného cíle než práve
vyvrátiti demokracii. Myslil-li p. Neumann, že jeho bro
žurka muže pusobiti jiným dojmem, má na tom vinu
celkove naivní ráz jeho ducha. Vytýká nám, že jsme
kontrarevolucionári. Ale ovšem že jsme kontrarevolu
cionári, ovšem že komunistickou revoluci nechceme.
Mýlí se, myslí-li, že si to kdy budeme pokládati za ne
cest. Vytýká nám, že jsme to, cím práve chceme býti.
Abych mu to objasnil, jeho výtka kontrarevolucionár
ství delá na nás stejne malý dojem, jako na neho by
malý dojem udelalo, kdybych ho zacal hanit za to, že je
revolucionárem. My zajisté chceme udelat všechno, co
mužeme, abychom príchod komunistické revoluce za
mezili, a ponevadž se k tomu ochotne priznáváme, je
zbytecno vydávat brožuru za tím úcelem, aby nám to
bylo namáhave dokazováno. Proti komunistické re
voluci budeme se brániti vším zpusobem: budou-li ko
munisté násilím útociti, budeme se i násilím brániti.
Když toto bylo receno, mohly by snad "Národní listy"
považovati výpocet prostredku, jimiž se hodláme za
bezpeciti, za ukoncený. Pokud nás však se týká, skon
citi nemužeme: podle našeho názoru proti komunistické
revoluci nejlépe nás ochrání poctivá sociální a lidová po
litika, která splní spravedlivý nárok na slušné živo
bytí; tím se komunistickému kotli navždy odebere pára.
jsou-li cetníci a policie na svém míste, je to docela pekná
vec, ale daleko lepší je systém sociální profylaxe.

Musíme proti nebezpecí revoluce také to uciniti, že
zorganisujeme výrobu a zbavíme pracujícího cloveka
trpkého pocitu nejistoty, jímž je sklicován v této ješte
nikoliv zcela rozumne sporádané spolecnosti. Konecne
také tolik rozumu musíme mít, abychom komunismu ne
posloužili zosnováním nebo pripuštením nejaké války:
nebot válka je pro komunism tak blahodárným elemen
tem jako voda pro rybu, a kdekoliv v Evrope se komu
nismus nakrátko nebo nadlouho zmocnil vlády, stalo
se tak vždy jen v dusledcích války. Ta prináší s sebou
katastrofální ovzduší psychologické, a tak laskavi ke
komunismu nebudeme, abychom mu pripravovali tuto
príležitost.

Mnoho vecí musíme udelat proti revoluci. jednou
z nich je to, co práve v tomto clánku deláme: vždy upo
zornovat na švindl, který je podstatou onoho zajíma
vého jevu, který vzniká, když komunista káže demo
kratum o svobode a o jiných demokratických ideálech.

Ano, p. Neumanne, jsme kontrarevolucionári. Vy
ovšem myslíte, že tak zvane státotvorný muže kdokoliv
býti jen za peníze, že toto presvedcení bez financního
pozadí je nemyslitelné, a že všichni dohromady jsme
koupená luza. Mluvíte drsne, patrne proto, abyste ne
musil podati nejaký slušný dukaz, že vubec nikdo ne
muže býti demokratem zadarmo.
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jako Vám i mnohým demokratum se protiví ti žurna
listé, kterí uvnitr státotvorné spolecnosti putují od
casopisu k casopisu a všude pusobí stejne horlive a se
stejným patetickým tónem presvedcení, kterého necítí.
Ale prece jen myslím, že nehorázne preháníte a že
byste nemel zevšeobecnovat ruzné financní události
v komunistické strane (ocekávání ruských penez) a
obracet ten dojem, který jste tam získal, proti celé ná·
rodní spolecnosti.

Abychom se k té národní krisi vrátili: podle p. Neu
manna národ ceský nebyl v krisi, když ješte p. Olbracht
mohl dokonce s jistým oprávnením hrozit, že prevrat
je otázkou toho, jestli deset tisíc lidí napadne jít na
Hrad a obsadit jej. Tenkráte, v tom poválecném chaosu,
kdy ani soudy ani úrady nemohly zjednat platnost
právu, mel K. St. Neumann pocit, že ceský národ je
zdravý: mel ten pocit, ponevadž obcanská válka byla
stále prede dvermi, a bude jej zase míti teprve tehdy,
až by komunismus byl tak silný, aby mohl opet ohro
žovat demokracii. Nikdy se nemužeme shodnout v ná
zoru na národní zdraví. Ale má-li p. Neumann zrnko
pravdy, nechci je zproneverit: ceský národ opravdu se
ponekud zmenil. Nestal se sice nejhorším z národu re·
akcních a reakce u nás neoddává se pustým orgiím,
které p. N eumannovi kreslí trpkost odbytého komu
nisty; to by mohl snadno zjistiti, kdyby mel tolik dobré
vule, aby spravedlive srovnal naše pomery s temi mo
hutnými reakcními silami, které zurí v sousedství.

Ovšem, kdo mel tolik speciálních nadejí jako p. Neu
mann pred deseti lety, musí býti zklamán. Probíral
jsem se starými rocníky "Varu", a byla to jednak zá
.bava, pozorovati ta cetná hlucná ho p, po nichž ne·
prišlo žádné preskocení, jednak to bylo melancholické,
jako procházka hrbitovem, kde tlí samá mrtvá pro
roctví. K. St. Neumann sám má podobný hrbituvek
v sobe, i je pochmurný, jak se na pravého hrobníka
sluší a patrí.

Není málo toho, v cem se mýlil, a to vždycky privede
cloveka do špatné nálady. V zajetí této rozmrzelosti je
zcela neschopen uznati a oceniti ten fakt, že dovedli
jsme udržeti bez vážného ohrožení demokracii v Evrope,
která se zacala obracet k diktaturám; že není u nás
žádného hnutí, které by tak bylo nebezpecno demo
kracii, jako jsou hitlerovci v Nemecku.

je proto zcela falešno ríkat, že se vyvíjíme hure než
ostatní svet. To jsou fakta, která nejsou závislá na tom,
bude-li K. St. Neumann nebo nekterý jiný komunista
ochoten je uznat. To, co ho tak dráždí, je prirozená
politická konsolidace, za kterou mužeme býti vdecní,
i když, jak se deje, stabilisace na leckterých stranách
prináší zatím otupení myslí a zálibu v bezduchém po
hodlí. Chápu ovšem podráždení komunistu: klidná
konsolidace je daleko nepríznivejší ovzduší pro jejich
cíle než výbojná reakce, která vyvolává silný protitlak.
Zmenil se ceský národ, jak tvrdí se v "Krisi národa"?
Ano, opravdu se trochu zmenil. Za Rakouska a neja·
kou dobu po válce, než jsme z rakouské psychologie
ješte vyšli, byl tento národ národem zarytých zásad
ních oposicníku, kterí oposici milovali ze všeho nej·
více a kterí se skoro stydeli za to, že nyní by meli býti
také státním národem. Tehdy i vládní strany byly stále
jednou nohou v oposici. To tedy se mení. Psychologie
politické verejnosti obrací se k vetší positivnosti, ucíme
se státnímu smyslu. Nad tím muže lamentovat p. Neu·
mann, my nebudeme.

Pravá dnešní naše národní krise je jiná. je to krise
hospodárská a je to veliká krise. Na tom, jak tuto krisi
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rozrešíme, záleží skoro všechno. jde o to, budeme-li
jako celek schopni prijmouti nové methody hospo
dárské demokracie, budeme-li míti tolik energie, aby
chom výrobu podrídili organisaci a vysvobodili lid
z nejistoty živobytí. Dále, budeme-li míti tolik rozumu,
abychom uznali, že jen mezinárodní spolupráce muže
vyvésti Evropu z tísne, a kolik rozhodnosti, abychom
rázne jednali tímto smerem. V tom, že tolik smeru u nás
dosud odporuje temto požadavkum nové doby, která
staré pomery už dávno prerostla, je pravá naše nynejší
krise. V tom, že nekterí lidé, žijíce v r. 1931, nemohou
se stále zbavit svých myšlenek z r. 19 IO. V tom, že se
ješte dobre nevidí, jak velmi se zmenily pomery výrobní.
Co p. Neumann k tomu primalovává, jsou komunis
tické ornamenty.

B. Miiiler:

Unavený Hlinka?
jeho povzlet na tom záleží,
pocasí-li pekné, žaludek-li tráví.

Sv. Cech: "Adamité".

Nikdo by byl nerekl, že Andrej Hlinka, ten vecnýbourlivák, vecný nespokojenec, vecný oposicník
projeví jednou takovou únavu, že bude možno o nem
napsati slova: Orel se zlomenými krídly. Když jsme ta
slova cetli, bylo nám trochu smutno. Že by Hlinka byl
už skutecne unaven? Že by snad pomýšlel na odchod
z politického života? Vždyt bychom si snad to Slo
vensko a slovenský politický život bez Hlinky ani pred
staviti nedovedli. Bili jsme se s Hlinkou mnohokráte,
bili jsme se a bijeme se s ním i jeho politickou stranou
vždy a chteli bychom se s Hlinkou bíti ješte dlouho:
mnohem radeji s ní'm .než s kterýmkoliv jeho
nástupcem. je v nem kus slovenské palicatosti, ale
je v nem neco, co je zosobnením kusu slovenské minu
losti a co, pres jeho chyby, prece jen nám ho ciní
blízkým, jaksi naším. Má elán, vzruch, a dokud on vede
slovenskou stranu ludovou, i s tou se dá pocítati. Bez
neho - kam by zašla? Cesticky, které už šlapala, byly
všelijaké; ale konec koncu o Hlinku prece jen se rozbil
každý pokus o zavedení slovenské strany ludové do zá
hadných vod. jestli otázka nástupcu ve všech poli
tických stranách je dnes otázkou težkou, je snad nej
težší ve slovenské strane ludové. Kdo po Hlinkovi?
Tiso? Hlinka alespon ho za svého nástupce oznacuje.

jak to bez Hlinky ve slovenské strane ludové dopadá,
rekl sám pri príležitosti Tukova procesu:

"Dnes desat rokov patclenná spolocnost zasedala v Ružom

berku na fare: dr. Kmetko, dr. jehlicka, Mnohel, dr. Tvrdý a
moja malickost. jednalo sa o to, že má ist jedna delegácia do
Paríža ku mierovej konferencií. Andrej Hlinka povedal, "ja
pojdem, ale neradno je, aby vám hlava odišla". - Ja som bez
všetkého nastúpiJ cestu; išlo sa, a so mnou išiel dr. Kme,tko po
Žilinu. - On hovoriJ: "Ty chod do Paríža." KúpiJ šunku, dal rri
do ruky a že on ide do Moravského Lieskového k Jozefovi, rácte
vediet, to je dr. Buday. "Ty tam bran národ," hovoriJ, "my tu
národ bráni t budeme s jozefom." - Ako sme odišli, v str a n e
n a s t a I z mat o k. Redaktorom "Slováka" bol Grebác, toho
vyštvali, bol Mnohel, ten odíšiel, bol Masár, ten odišiel."

To bylo za Tukova procesu. A nyní? Stežuje si Hlinka
na materialismus, který i v jeho strane se usídlil. "Dnes
heslo autonomie," pravil, "jest u nás vecí prospechu.
V politice dnes není kavalíru."

Hlinka ztratil již celou radu svých bývalých spolu
pracovníku: juriga, Tománek atd. Rozešel se s nimi
s klidem až mrazícím. Na rozloucení jim rekl nekolik
tvrdých slov - a dosti. Pak odešel Tuka, nedobrovolne.
Hlinka se za neho dlouho bil, ale konec koncu ani ne
tak pro Tuku jako spíše pro "zbojnícku cest, zsiványbe
cstiIet", jak to kdysi sám charakterisoval, a "Cechom
na zlost". I toho oželel. Ted ho opustil Machácek, "clo
vek, ktorého ambície boly v strane splnitefné". Hlinka
mu napsal jedovatý dopis - a konec. Dr. Filkorn mu
kdysi delal nepríjemnosti s tiskem "Slováka". Hlinka
si nedal pokoje, až nedávno založil vlastní tiskárnu
"Sv. Ondreja". A když i jinde ve strane se nekdo bouril,
proti Hlinkovi povstal - odešel anebo musil odejíti,
a Hlinka jich všech oželel. Projevil vubec, jak vidno
z techto príkladu (daleko ne všech) znacnou dávku klidu
a lhostejnosti, nekdy i cynismu, loucil se se svými spolu
bojovníky s tvrdostí, která ukazuje, že Hlinka by do
vedl vésti svou stranu trebas i bez podhejtmanu. Málem
by se zdálo, že Hlinka má v sobe rysy povah Musso
liniho a Pilsudského (zmínil se o nich), kdyby ten jeho
tvrdý chlad nebyl projevem jeho vzdorovitosti. Vecný
oposicník, který nedovede žíti bez neprítele, nesnese
odpurce, opo~icníka. A zde, zdá se, pricházíme Hlinkovi
na kloub. Hlinka není duchem tvurcím, práve tak jako
není duchem destruktivním: jest to duch oposicní.

Oposicnost sama o sobe, jako Ding an sich, oposicní
l'artpour-l'artismus imponuje mnohem více než cinnost
konstruktivní. Odpor' proti rádum tohoto sveta jest
vlastní prevážné vetšine lidí. je proto oposicnost vítána
vetšinou jako projev svobodné vule; nic nevadí, že je to
omyl: lid~ však vidí v oposicnosti vetší dávku svobody
a volnosti než v konstruktivismu. Popularita oposicníku
je proto vetší, jelikož je vetšine též srozumitelnejší,
pochopitelnejší a hoví práve onomu rebelantskémy za
ložení cloveka, žijícího v urcitém sociálním rádu. Zivot
politických stran jest mnohdy jen kolísáním mezi
vládou a oposicí, a sledujeme-li i jen povrchne historii
politického stranictví, zjistíme, že strany z casu na cas
musí do op osice - aby získaly massy.

Politická osobnost Hlinkova rostla a za pomeru pred
prevratových mohla rusti jen v oposici. Tato jeho pred
prevratová politika mela positivní výsledky, jichž doce
niti dnes ješte ani dobre nemttžeme. jenže prevratem se
pomery zásadne zmenily. Z oposicnosti bylo nutno pre
jíti v kladný pomer ku státu, a nejen to: prevésti
k tomuto kladu i ty vrstvy lidu, které stejne až dosud
byly vychovávány k oposici. To bylo politické umení,
jemuž Hlinka v daném okamžiku plne práv nebyl.
Všimneme si jednoho Hlinkova projevu (pri príležitosti
Tukova procesu):

"Tento boj za autonomiu sa vedie od samého prevratu, od
roku 18., od 30. októbra. Ešte pred prevratom, 13. októbra, pri
šíel ku mne Vladimir Makovický a povedal mi, musíš do Pešti.
Ja skutocne som sa vybral s Mnohelom, ktorý bol vyhnatý za
slovencinu, do Martina k Dulovi a mali sme ist do Pešti. Ked mí
Dula povedal, a všelico som pocul tiež od pána Srobára, ktorý
prišiel z internacného tábora, trocha sa nám jasnilo, že nadide
doba; ja som išiel do Martina a Dulovi som povedal: "Matúš, ty
chod, ale ja neidem." Dula šíel, CO priniesol, neviem. 28. novem
bra (listopadu) opatne vyjednával Matúš Dula, t.udevít Bazov
ský, Bella, Ruman s Károlyiho vládou. 28. novembra, ked sme
dávno mali republiku, šli vyjednávat s Károlyiho vládou. Pred
mojím oblokom stál salonný voz, aby som šiel s tou deputáciu
28. novembra. "Já mám knažskú radu," som odkázal, lIj a
nemám d'alcj v Pešti co hl'adat." Pán Dula--sa
mal vyjadrit, že na Slovensku je len jedna strana, a to cesko-
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slovenská. To neni pravda - - - že autonomie a vlastného
snem u si Slováci neprajú. Ale my sme tu a ja som bol pri narodení
Martinskej deklarácie. - - - Martinská deklarácia ovšem ne
bola naším najvyššim ideálom - - - všetci sme boli v do
mienke, že nám bude daná autonomia, bezmála dualizmus. 
Nebude to hned, ale asi behom desiatich rokov. To b o I a
taká i d e a m e s s i a n i srnu. Ja tam tú zápisnicu nevidel.
A I e v o mne žij e, v o mne bud e ž i t i d e a taj n e j
k I a u z u I e. - - - Konstatujem, že nech by Tuka bol pri
stúpil alebo nie, my by sme vždy boli radikálni autonomisti."

Podívejme se trochu na toto Hlinkovo vyznání víry.
V dobe, kdy republika se rodila a kdy vznikla, byl
Hlinka s Uherskem definitivne hotov. Hlinka do Pešti
nešel. Šli jiní, on však ne. Byl s Uherskem hotov jednou
provždy a toto stanovisko nikdy nezmenil. Tam, kde
u ostatních oné absolutní víry v nové usporádání po
meru nebylo, kde snad ješte v koutku duše se jevily
pochybnosti, u Hlinky tato víra byla naprostá. V tomto
okamžiku se nám Hlinka jeví jako muž, který prímo
osudem byl urcen, aby národ vedl. Avšak, hle: v neko
lika následujících vetách Hlinka tuto svoji víru podmi
nuje necím, co nevidel, ale co v nem žije: oposicnost
jeho minulosti a povahy zat1acuje do pozadí ideu
konstruktivní, která jako samozrejmá se rodí v onom
nejvetším dejinném okamžiku státu i politické osob
nosti Hlinkovy. Je lhostejno, dává-li tomu Hlinka
jméno dualismu, autonomie ci messianismu. Hlinka se
vyrovnává s minulostí i prítom_ností tím, že setrvává
v oposici, representuje tím soucasne jeden z rysu slo
venské povahy a stávaje se tak sympatickým nejširším
vrstvám slovenského lidu. Žije tu ona dlouhá a bolestná
minulost, která nedovede se behem nekolika roku pre
orientovati a, jsouc nucena prestoupiti ke kladnému
pomeru ke státu, ciní tak jen podmínecne. Rozpoltenost
Hlinkovy politické osobnosti v mnohém pripomíná i roz
poltenost povahy dnešního slovenského cloveka, který
pevne stojí na pude samostatnél}.o státu, nemá v úmyslu
se ho vzdáti, preje si soužití s Cechy, miluje svoji svo
bodu - ale jen pomalu zbavuje se své minulosti tím,
že upadá vždy do oposice. A je ovšem velmi samoZrejmé,
že oponuje všemu, co prichází "zpoza Moravy" - nad
tím pozastavovati se by znamenalo, že nechceme po
chopiti ony skutecnosti, které vymizí snad až vymrením
nekolika generací.

Zjistivše si tento základní rys politického života na
Slovensku a základní rys Hlinkovy politické osobnosti,
snadno si domyslíme, odkud ona náhlá únava, kterou
Hlinka projevil tak otevrene. Únava ta vyplývá z po

.znání, že cesta, kterou Hlinka-politik dosud šel, ne-
vedla, nevede a ani nepovede k cíli. Jedním z nejdule
žitejších postulátu jeho programu jest autonomie. Ale
autonomie cím dále tím jasneji se jeví jako požadavek
nesplnitelný. Nikoliv snad proto, že by ji nebylo lze
vybojovati: vybojovati lze všechno; ale proto, že ti,
kterí by za tuto autonomii meli bojovati, velmi snadno
podléhají nástrahám politického dení a upadají v zá
vislost - necht hmotnou ci ideovou - odpurcu auto
nomismu. Autonomii, dokonce jakýsi dualismus, jak
Hlinka to charakterisoval, možno vybojovati za dvou
predpokladu: že víra v ni je živá a všeobecná, a za
druhé že boj za autonomii najde nadšených, ideových,
obetavých zápasníku. Dnes však ani jedna z techto
podmínek není dána. Víra v autonomii i na Slovensku
je v naprostém úpadku, jsouc zatlacována ideou jednot
nosti a nedelitelnosti tohoto státu, ideových, nadšených
bojovníku za ni potom ani ve slovenské strane ludové
není.
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"Na svém programu nemám ceho cistiti," prohlašuje Hlinka,
"jen v osobách. Odkud však voliti? Mám voliti ze sedláku? Ne
možno. Z inteligence? Ta se chce jen baviti, stoji na velmi slabých
nohách. Z chudáku, z vesnických proletáru se stali velci páni,
milostpáni a i tisicky si do kapes nastrkali. - _CI

"V autonomii dnes už neveri nikdo, stala se heslem. A práve

pracovnici autonomie se neosvedcili."
"Mládež je materialistická. Svet se nezmenil, jakým byl pred

válkou, zustal i po válce. Je málo proroku, kteri veri."

Tato Hlinkova slova nejlépe svedcí o tom, co výše
bylo receno: Hlinka-oposicník vidí, jak vše se kol neho
bortí, jak už se neverí ani v jeho ideje, jak celý svet
kol neho jde jinam, jinou cestou, za jinými cíly. Jen
Hlinka se svou ideou stojí zde sám. Už ho skoro ani ne
poslouchají. Mnozí, kterí s ním léta pracovali, ho opou
štejí. Mnozí, v které veril, se dali koupiti. Mládež, vy
rostlá už za zmenených pomeru, mu nerozumí. A i když
slovenská strana ludová vstoupila do vlády, Hlinka
rekl: jdete si, ale Hlinka nepujde. I ve své strane stál
jaksi osamocen - jsme všichni lidmi, a proto není divu,
že nekdy hor;1íi Hlinka rukou a rekne si: Eh, už toho
veru bylo dosti!

LITERATURA A UMtNf

Eduard Bass:

o Žižkuv pomník.

Poslední usnesení Spolku pro postavení Žižkovapomníku obrací pozornost k tomuto velkému úkolu
ceského socharství i k nekterým zásadním otázkám,
které se tu rozvirují. Usnesení je známo: spolek se roz
hodl, že po nerozhodném výsledku poslední souteže,
kdy nebyla udelena žádná první cena, vyzve ješte prof.
B. Kafku, který se souteže nezúcastnil, aby podal skizzu
svou; teprve pak že spolek uciní rozhodnutí konecné.
Šest socharu, kterí byli v souteži, vidí v tom znehodno
cení svého úsilí, zmarení svého dobrého práva na even
tuelní vítezství v souteži nové a ohrožení onech obetí,
které prinesli v konkurencním zápasení dosavadním.
A vznášejí protest. *

K tomuto sporu, který se možná rozvine do vetší
kampane, je nutno predevším pripomenouti, že úkol,
o nejž jde, je v našich pomerech zcela jedinecný. Ani

.jinde v Evrope se nesetkáme tak casto s problémem
j~zdecké sochy takových rozmeru a tak exponované.
Zižka má být na výšku o polovinu vyšší než Myslbe
kuv Svatý Václav. U trojrozmerné sochy to znamená
dimense zcela nezvyklé a jejich zvládnutí je tím težší,
že pomník bude vystaven pohledum se všech stran,
videní z bezprostredního pohledu i podívané z velké
dálky, nebot bude na prostranstyí pred Památníkem
Odboje dominovati celé Praze. Cím monumentálnejší
je tento· úkol pro umelce, tím vetší odpovednost padá
na ty, kterí zadáním práce rozhodnou jednou o tak
významné složce pražského vzhledu i o tak mohutném
projevu naší úcty k velké postave ceských dejin. Nelze
se tedy nijak diviti, je-li vedení spolku zneklidneno
skutecností, že soutež nevynesla ze svého luna žád
ného návrhu, který by porotu hned uspokojil naplno.
Uvažuje-li spolek v takovém prípade ješte o jiných mož
nostech, a to jen proto, ahy svtmu úkolu dostál co nej-
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svedomiteji, nelze mu to vytýkati - naopak, je to
vzácný prípad, kdy zadavatel je si vedom své odpoved
nosti a neváhá pro ni vybociti z obvyklého postupu sou
težního. Kdo si poctive preje, aby pomník takového
významu dopadl co nejdokonaleji, kdo o tom uvažuje
jen z hlediska nejlepšího umení, musí- bez ohledu na
osoby soutežících i na osobu prizvaného - zásadne
souhlasiti s tím, že se v tomto abnormálním prípade
sahá i k abnormálním opatrením.*

Proti tomuto zájmu a postupu zadavatele príkre stojí
zájem a postup úcastníku poslední souteže. V jejich ná
mitkách vyvstává mnohé, co už pri jiných príležitos
tech nutilo k premýšlení. jest jediným honorárem sou
težících ona cástka, kterou eventuálne dostanou za
svuj výkon? Není práve pro systém souteží príznacno,
že se úcastníkum poskytuje také chance na výhru? Byli
by ochotni soutežiti tam, kde mají nadeji jen na od
menu a žádnou nadeji na zadání práce? Zdá se, že tam,
kde soutežní rád nic urcitejšího v této veci nestanoví,
vzniká i jistý nárok na to, aby se cest i zisk vítezství
uchránil vskutku pro jednoho z tech, kterí podstoupili
nevýhody tohoto zápasení. Z techto nevýhod, které
nejsou nikterak nepatrné, vzniká i další otázka: do
jaké míry jest spravedlivo, aby k dílu byl povolán ne
kdo další, kdo byl ušetren tohoto souboje s neznámými
souperi a kdo naopak vidí už všechny výsledky i s je
jich jednotlivými omyly a muže tedy pristoupiti k své
pr~ci jinak poucen, než byli oni? Díváme-li se tedy na
tyto veci s hlediska soutežících, vidíme jasne, že pre
rušení konkurence a prizvání nového soka dotýká se
hluboce jejich citu a snad i práv, ježto právní stránka
tohoto problému je zatím sporná. Umelci sami se brá
nívají proti takovému výsledku souteže odborovými
organisacemi, protesty i zákazem úcasti na další sou
teži. V daném prípade však je jedna okolnost, která tuto
akci oslabuje: dosavadní souteže na Žižkuv pomník ne
prinesly výsledku rozhodného a úkol sám je vskutku
tak nezvyklý a neobycejný, že jest vážná námitka vecná,
usoudí-Ii zadavatel, že soutež šesti umelcu nezbavuj e
ho povinnosti, aby se ohlížel ješte po jiných možnostech.*

Ty možnosti by ve shode se systémem souteží byly
v tom, že by se po nedostatecném zdaru dosavadním
zacalo se souteží novou na širším podklade. Pri tom však
by onen pocit krivdy u dosavadních úcastníku zustal
stejne, ale mimo to by vZnikalo nebezpecí, že ani nová
soutež nevycerpá všech možností pro nejlepší rozre
šení úkolu. Tu pricházíme totiž k tretímu hledisku,
které stojí za uváženou: neochota nekterých ume.lcu
jít do souteže vubec. Náš nejvetší sochar Myslbek,
zklamán a uražen v mládí výsledkem souteže na po
mník svatováclavský, nevešel již pak po celý život zá
sadne do žádné souteže. Jestliže o tom faktu - který
není ojedinelý a ve Francii pro valnou cást výtvarníku
samozrejmý - uvažujeme ze základní své snahy po
získání nejlepšího díla, docházíme ke kuriosnímu du
sledku: kdyby se za života Myslbekova všechny velké
socharské úkoly zadávaly cestou, kterou umelci pova
žují za nejlepší, nebyl by pro ne získán nejlepší umelec.
Nemíním tím p. Kafku prohlašovati za Myslbeka.
Uvádím to jen jako názorný príklad pro to, jak se indi-
vidualita muže vzpírati obecné a dobré zvyklosti a jak
trvání na dobré zvyklosti muže ohroziti nejlepší vý
sledek vecný. Svet není ješte tak zcela proniknut soci
alistickým cítením, aby každý tvurcí jedinec prijímal
podrobení se zájmum skupinovým jako samozrejmost,

o níž ani nebude uvažovat. A .zvlášte v oblasti umení

nelze krcením ramen precházeti to, co eventuálne proli
názorum souvisí se silnejší individualitou. Vždyt od
por velkých tvurcu k soutežím neplyne ze strachu pred
porážkou ani ze spekulace, že si vynutí zadání práce za
lepších podmínek financních; nejdou do konkurencí
hlavne z veliké úcty k dílu, které nechtejí dát uštvat
predepsanými lhutami a jemuž predevším chtejí za
jistiti klidný zrod a vzrust. Nemíním touto okolností
podezírati stoupence souteží, že by svému úkolu veno
vali méne péce a starostí; uvádím to jen jako doklad,
že se tato péce muže navenek projevovati ruzne a že
zvlášte pro starší výtvarníky bývá príznacno, jak ume
lecká úzkostlivost u nich premáhá všecko ostatní.*

Vratme se od techto obecných úvah k danému prí
padu pomníku na Vítkove. Duležitou okolností ve vy
puknuvším sporu je to, že práce nebyla p. Kafkovi za
dána, nýbrž že byl jen vyzván, aby také on vypracoval
skizzu. Teprve pak se bude rozhodovati konecne. Není
tedy nad~e, kterou má každý z onech šesti soutežících,
zhacena naprosto a cin spolku znamená neprímou ces
tou jen rozšírení souteže, pri cemž ovšem nove pri
zvaný má tímto postupem podmínky výhodne:ší.

Ale je jiná vec, která se pri pomyšlení na Žižkuv po
mník neodbytne vtírá v mysl a je mnohem závažnejší
než formální otázky soutežního rádu: je vubec nadeje,
že muže naše doba stvoriti obrovitý jezdecký pomník
v takové dokonalosti, jaké bychom si pri díle tak ex
ponovaném práli? Nerad bych se zbytecne pouštel do
temných proroctví, jest však dost závažných duvodu
které radí k opatrnosti. Naše doba je daleka heroismu
renaissance, ale naše generace se nadto už také vyzula
z onoho monumentálního cítení historického, jehož po
sledními výtvarnými predstaviteli u nás byli Myslbek
a Aleš. Dvacáté století vede své lidi opravdu zcela
jiným smerem než devatenácté a v umení je tato zmena
cítiti nejnápadneji. Školy historického malování bývaly
na akademiích trídou nejcelnejší, výstava historického
obrazu událost sama pro sebe. To vše jest už dávno po
hrbeno, protože ani v nás již není onen romantismus,
který vzhlížel k heroickým vidinám minulosti jako
k necemu mnohem vyššímu, vznešenejšímu, než je
tento svet. Veda priblížila nám zaniklé doby nejen
v jejich lesku, ale i v jejich bíde a kde naši otcové stáli
v nemém zhožnení pred zjevy postav mracné velikosti,
nám se objevuje clovek z masa a kostí. Toto zlidštení
hrdinu neubralo jim zásluh, ale zmenšilo rozmery je
jich podob. je težko si predstaviti, že by žil mezi námi
duch tak prostý a tak minulosti oddaný, aby videl ješte
její re.!<y v gigantických liniích. V tom je hlavní nebez
pecí Zižkova pomníku: že snad se pokouší umele vy
dupati, co dnešní. doba ani dát nemuže.*

Mluvili jsme o tomto pomníku z hlediska zadavatele,
z hlediska soutežících, z hlediska umelce mimo soutež;
je dobre mluvil:i o nem i z hlediska samotného pomníku,
máme-li pri tom všem na srdci nejlepší výkon umení.
A tu se nám naléhave vnucuje námitka, že osmimetrová
socha již ani není úkol pro naši dobu, jejíž všechno
umení jde za jinými cíli. je to námitka theoretická,
kterou zdar vyhledávacích pokusu Spolku muže ovšem
usvedciti z omylu. Nic by nebylo lepšího, než kdyby se
theoretik mýlil a výtvarník to vyhrál. Práli bychom si,
aby to dopadlo takhle. jestliže však to tak nedopadne,
práli bychom si, aby se tvrdošíjne netrvalo na plánu,
který vyrostl za jiných podmínek. Práli bychom si,
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aby si Spolek nedelal výcitky, že neprovedl, co chtel,
když to dobre provésti nešlo. Žižkuv pomník je nejvetší
a nejtežší problém, pred nímž naše socharství stálo, ale
nerozreší-li se štastne, nebude necest priznati si to a
ponechati jej dobe a generacím, které budou zase vý
tvarnicky žít ve formátu tak gigantickém.

Má tedy Spolek povinnost zkusit vše, zda je dobré
dílo za daných podmínek možné, není-li však té možnosti,
zmenit podmínky nebo plán odsunout.

Jan Kucera:

Filmová dramaturgie.
Malto: K pokusu o zavedení avant-

gardních týdnu v Praze.

Od pocátku kinematografie až dodnes výber filmových námeti'tpro ateliery a výber filmu pro kina rídí obchodníci. Jejích snahou
je docílit prí malém obratu velkého zisku. jejích touhou je vice brát
od publika, než mu dávat. Tito obchodníci nebyli a nejsou gentle
many. Nehráli a nehrají se zákazníky otevrenou hru. jsou podobní
onem hrácum, kterí, aby vylákali z partnera hodne penez, nechá
vají ho s pocátku lehce vyhrávat. Pozdejí, je-li upoután vý
težkem, hazarduje a prohrává vše. Filmoví obchodníci nabízeli pu
bliku nesmírne nízké hodnoty a popouzeli tak jeho ješitnost, která
mu ochromila soudnost a pravou ctižádost. Stalo se vdecným za
všechno, co bylo s dostatek ploché a neútocné.

Tentokráte odplata nechala na sebe dosti dlouho cekat. Vice než
deset let lidé hltali americké filmy s neobmezenou oddaností. Teprve
pred pul rokem po protinemeckých bourích v Praze, naší kino
majitelé s hruzou spatrili, že bez nemeckého filmu jsou bezmocní.
Plátna, obrážejicí stíny amerických masek, hledela do prázdných
jevišf. I ty nejvetší a nejzavedenejši podniky mely deficit. Publi
kum je syto ameríckých výrobki't i všech jejich kouzel barevných,
zvukových, plastických. Nezbývá, než produkce evropská ke spáse.
Ponevadž ani Francie, aní Anglie neprodukuje dostatek kilometru
filmu, které vyplnily vecery nadmerného množství kín v Ceskoslo
vensku (jež není sobestacné jako Nemecko), bylo žívotní podmínkou
našich kínomajitelu zavést znovu nemecký film. Nemecká a jí
prifarená produkce cesko-nemecká nerídí se však níkterak jínými
zásadami, než amerícká. Opet povoluje publiku v jeho líných a
samolibých choutkách. Slyšel jsem nekolik clenu naší podnika
telské spolecnosti se ptátí, co se stane, až publiku se znelibí i tento
druh kinematografické zábavy. jsou bezradní a plni obav, což zna
mená, že cítí nebezpecí. Zájem o kino je v odlivu. jak tomu odpomoci?
Pomýšli se znovu na nemé filmy. Na rozšíreni plátna (grandeur
filmy) a kdož ví na co. Filmoví magnáti, skrývajici krátký rozum za
svými miliony, jsou náhle v koncích. Cití, že zašli príliš daleko.

*

Myslím, že se nemýlim, vidím-li v pokusech o zavedení týdnu avant
gardnich filmu v jednom pražském kínu také symptom touhy ob
chodníkOVY, udržet si publikum. Avšak hned od pocátku tato akce
dopouští se stejných nepredložeností, jako obchodní akce predchudcu.
Naše filmové kruhy pohližely vždy na avantgardu jako na detínské
blouznení nekolika výstredníku. Zdá se, že chteji ten názor vštípit
i publiku, doufajice, že se bude bavit nejakou dobu temito zvlášt
nostmi. Nebot kdyby tomu tak nebylo, pochybuji, že by predvádeli
lidem tak nepripraveným filmy, které mají schopnost si je odvrátit
svojí nesmlouvavostí.

Prvni, cemu se podivíme v programovém systému onoho kina je,
že strídá avantgardní filmy, tedy ty teoreticky nejbližši ídeálu
dobrého filmu, s nejvetšim prumerem filmové tvorby, jaký si mužeme
predstavit. Patrne podnikatelé pres všechnu odvahu, již sebrali,
aby usporádali dva týdny avantgardní tvorby, se obávají ztratiti
své zarucené publikum vyloucením hloupých filmu ze svého pro
gramu. Tento zpi'tsob mecenášství neposlouží však ani avantgarde,
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ani publiku, ani majitelum kina, a zdá se, mí, že temto nejméne. Ne·
bot ztratí duveru všech tríd diváku.

*

Ale v samém složení a servírování avantgardního programu, mys·
lim, že není s dostatek dumyslu. je omylem domnivati se, že úkolem
tvurce umeleckého díla je získávat si verejnost. Tak si pocínaji totiž
jen kýcari. Zájem o publikum má míti vedoucí umeleckého podniku,
nebo ten, který je jím urcen sestavovat program: dramaturg. Na
tom je, aby usporádánim del samých i slovnim doprovodem at v 110

vinácU, umeleckých revuich, ci v programu vydávaném podnikem
informoval a uzpusoboval návštevníky úrovni a smeru umelcove.
Na to se však u nás nehledí.

Navštívíme-li kino v onom avantgardním týdnu, setkáme se tam
s tremi druhy diváku: jednak s oním, který není prípraven a mnohdy
aní schopen vnímat s úspechem tento druh kínematografické tvorby,
a nemá ani dobrou vuli. Ten se bude stále zmenšovat. Za druhé onen,

který je ochoten uznávati oprávnení a cenu tech filmu, ac jim neroz
umí, který se nutí do kladného postavení k onem filmum, a to ani
ne tak ve svém svedomí jako spíše v recích v kavárne a klubu. O jeho
vyhynutí není, bohužel, obav. Za tretí mizivá menšina tech, kterí se

. poctíve snaží vytežH pro sebe co nejvice z umení filmového, kteri
touží rozumet jeho hodnotám, proste dobri, inteligentní dívácí. O ty
však nemají podnikatelé zájem. Stavejí je pred fakta, o nichž ani se·
razením, ani poznámkou v programu neudají data a okolnosti jejich
zrodu, prícinu, proc byly zarazeny práve dnes a práve mezí ty dva
jíné fílmy. Filmový divák, který bývá daleko méne informován
o stávu svetové kinematografie a o její hístorii, než návštevník divadla
o divadelním vývojí, je nutne desorientován. Kíno není obrazárnou,
do níž muže dívák chodit vícekrát a uvažovat v tíchu a klidu nad

týmž dílem. Film prchá, a je nevyhnutelné, aby divák mel predem
urcité normy, dle nichž by se behem projekce ínformoval. Normy
estetické, hístorické, psychologícké. Nic takového nevykonala správa
kína pro diváka. je pravda, že v druhém týdnu vložila do rukou
publika jakýsí program, ale nevzpomnela v nem týdne minulého,
aby se pOkusila na nej navázat nebo jej roztrídit, a spokojila se
uvedením estetícky í pedagogícky neurcitých hesel pod názvy jed
notlivých ukázek.

Bylo zcela zapomenuto, že francouzské filmy prvního týdne avant
gardy byly tvoreny Parížany pro Parížany, a že datum jejich vý
roby je staré. Našemu dívákoví nebylo poukázáno na stanovisko,
které k ním má zaujmout. V obou týdnech sousedily spolu filmy
nežných estetických systémi't a duchových náplní a nikdo se ne·
ohližel na to, naléztí rozhraní. Tak po boku parížského reportéra
stál amerícký kreslír grotesek;. v prísném, promyšleném a témer
zvestovatelském svetle Físchíngerových abstraktních linií mizela
libovule a duchovní likvídnost Man Rayova.

Avantgardní program byl zpestrován filmy retrospektívnimí. (Prí
tom bylo prehlédnuto, že Clairuv "Entr'act" je také retrospektívou.
Mnozí díváci, otlucení dadaistíckými hesly poválecnýmí, jež se ne
zpecovala zarazovat náhodné výtvory detí a lidí ménecenných mezi
dokonalá a umelecká díla (místo aby v nich hledala jen prvky ume
lecké tvorby), domnívali se, že se mají podivovat naivnímu postoji
jejich tvurcu a spolutvurcu vucí filmu, zatím co cena starých filmu
je v cistém projevu naivního realismu filmové komory.

Tak zmatek a nejístota prekonaly posítívní užítek z avantgardních
týdnu. *

Myslim, že není obtížné vybratí z mých vet úkol filmového drama
turga. Spocívá ve výberu a utrídení filmu vecera, v informací diváku
a více než v informaci, v jejich teoretícké pruprave a v jejich vý
chove. (K tomu je vša~ treba znát ponekud psychologii a peda
gogíku). jen v této výchove tkví fínancní úspech podníkáni, které
nalezne a si vytvorí svuj kádr diváku, odhodlaný jít dál s podnikateli
za všemí dobrýmí filmy svetové produkce.

Budoucnost avantgardního kina není nikterak nezajímavá v ta
kovém prípade. Nebot na ne ceká mnoho úkoltl: nejen podnecovat
tvurce filmové, ale i vyvolávat dobré filmy, které již jednou na plát-
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nech prešly. Filmový dramaturg bude muset svému obecenstvu
predvést cyklus Chaplina, Friga. Ukázat nekolik dobrých filmu Vol
kovových a Možuchinových. Uvést herecký vývoj janningsuv. Po
stavit pred jejich naucené zraky znovu nekteré filmy skandinávské,
italské, francouzské. Znovu promitat Dreyerovu "johanku", (která
v onom kinu kdysi propadla, dik nepripravenosti publika). Výber
z filmu ruských. K tomu všemu je však zapotrebí, aby publikum
bylo plánovite vedeno, vzdeláváno, ovedomováno. A v tom spocívá
zodpovedný a nesnadný úkol filmového dramaturga.

*

Dnešní krise zájmu o film, jak jsem se již zminil, byla vyvolána
hlavne n.eschopností a malorysostí filmových podnikatelu. jakmile
diváci poznali všechny tajnosti kinematografie, odvrací se od ni,
toužÍCe po duchové protiváze. Kam pujdou nyní? Nepripraveni na
umeleckou tvorbu opravdove filmovou, budou smešovati dobrá
dila se špatnými bezohledne. A ponevadž americký a poamerictený
film své prvé vývojové epochy byl stále a stále divadelní (i Chaplin
je divadelní), a ponevadž divadelnící nejsou slepi k technice, vý
tvarné manýre a tempu kinematografie, nebude divu, vrátí-li se k dí
vadlu s velkými, ale oprávnenými požadavky. jsme v rozhodné dobe.
A tu, chce-li si kino zachovat svoje postaveni, alespon rovnocenné
s dívadlem, a chce-li si je zachovat bez velkých hmotných i casových
ztrát, je nevyhnutelné, aby se obrátilo k duchu publika, aby s ním
zacházelo rozmyslne, aby si ho vychovávalo, tedy predne vybudo
valo svoji vlastní velkorysou dramaturgii.

ŽiVOT A INSTITUCE

P. janák:

Co dnes se Starou Prahou?

Vážený pane redaktore, prejete si mít v Prítomn o s t i clánek o Staré Praze a o Klubu za Starou
Prahu. Možná, že chcete, aby se posvítilo na starobylost
a na její obhájce a aby se ukázalo, jsou-li tu nejaké
pochybnosti. A pak byste snad zvlášte rád - a ovšem
s vykricníky - slyšel: Dienzenhoferuv pavilon! Mo
derní galerie na Kampe!

Zklamu Vás asi v celku. Stará Praha nepripadá mne
nikterak smešnou a zvlášte snadnou záležitostí. Praxe

pak ciní ji ješte nesnadnejší. A nabyla za dobu své
existence tolika forem a obsahu! Stará Praha tu je, ni
koli jen jako nejaká idea, ale jako skutecnost. Problé
mem je, jak ji v organism mesta zaraditi-.

*
Klub za Starou Prahu je z roku 1900 práve z roz

hraní dvou století! Tedy již úctyhodného stárí. Nerekl
byste ale jiste, že Stará Praha je velmi mladá; je práve
stejného stárí s ním. je to divné? Pred Starou Prahou
byla totiž jen Praha, mesto sedmi ruzných a ruzne sta
rých ctvrtí, ale její obyvatelé nemyslili ani, že by to
bylo nejaké starobylé mesto.

O této Praze, staré ješte s malým s, bylo dvojí mí
není. Byli tu historikové a ti videli a ocenovali v Praze
jen kostely, trochu palácu, domy pokud mely nejaké
štíty, to ostatní pak nestálo ani pro ne za rec. Histo
rikové tuto starou Prahu jen ~opisovali a oslavovali,
nic víc. Bylo tu však ješte druhé mínení: vládci a hos
podári Prahy, mestská rada, obecní starší. Ti meli
starou Prahu v rukou a mohli s ní delat, co jim jen bylo
libo - až na tech pár kostelu a palácu. Nuže, musíme
se velmi vmyslet do situace: kolem Prahy, která melai se svou nejmodernejší VI I. ctvrtí (Holešovice-Bubny)

pouhých 180.000 obyvatel, rostla predmestí a pred
predmestí. Rostla z'ipristehovalcu, žila zpupne, tyla
z Prahy a své výhodné situace za carou potravní dane,
s velikým katastrem polí. Tu se dalo tak krásne pod
nikat cinžáky, osvobozenými na desetiletí od daní.
Nová predmestí zpusobovala v Praze špatnou náladu.
Praha zacala pripadat, v ocích svých vládcu a hospo
dáru, hrozne stará a zestárlá. V hlavách mydláru, komi
níku a dlaždicských mistru, kterí jako mestští r<idové
Prahu tehdy rídili, premenoval se despekt k Staré Praze
v touhu ucinit z ní také moderní mesto, tak krásné

jako jsou Vinohrady, nebo tak pekne spekulantské,jako Zižkov.
Kus takové moderní Prahy se povedl. Pátá ctvrt

Prahy, josefov, staré židovské ghetto, bylo práve asa
nováno a na jeho míste vybudována nová ctvrt, jak
jen tenkrát se to dovedlo, s pyšným presvedcením, že
to je ohromne moderní. Stará zborená ctvrt byla jiste
zdravotne a sociálne nejbídnejším kusem Prahy. Asa
nace, myslelo se, to naráz napraví. Dnes víme, že se
postavila technicky špatná ctvrt, která pro bydlení
již je zase závadná - a úplne zralá ke zborení! Ubohá
trída drívejších obyvatel se svými nakažlivými ne
mocemi nebyla ovšem asanací odstranena a usadila se
na okraji Žižkova a jinde. Tedy: pouhým borením sta
rých domu - a at jsou jakéhokoli slohu - i tech nej
horších, se mesto nemodernisuje, jestliže se nereší sou
casne i sociální a lidské otázky!

Tehdejší hospodári Prahy to ovšem nevedeli. Chteli
Prahu moderní a meli zálusk na kdeco v Praze. Staro
mestské námestí melo být prestaveno podle vzoru
Vinohrad, tak neco jako Purkynovo námestí. jaká by
to byla dnes krása! Melantrichova ulice, kusy Malé
Strany, Pohorelec, všude bylo tolik laciných domu na

. bouracky. Na všecko byly ochotné plány geometru,
ze všech stran mohla být Praha nakousnuta. Na neko
lika místech se to skutecne povedlo. "Moderní" domy
v Letenské ulici na Malé Strane, kus Karlovy ulice,
severní strana Staromestského námestí, Pohorelec, Pod
skalí. Dnes víme, jaká to byla "modernisace". Bylo to
sobecké porlnikatelství bez prospechu pro mesto a beze
vší etiky.

Zdravý rozum, to lepší co ješte v obcanstvu bylo, se
proti tomuto pocínání vzbouril. Or' ejší stará Praha
byla vyzvednuta ve Starou Prahu. Ze živého, nekdy
i churavejícího mesta ucinen nedotknutelný symbol.
Vznikl klub na jeho obranu. Literárne se tehdy ríkalo;
že je výkrikem proti nicení Staré Prahy a v prvé své
ére (Klusácek, Koula, Dr. jerábek) nebyl než protesto
váním, k nemuž ostatne bylo tehdy treba znacné
osobní statecnosti! Ale byl v tom již i pud, že tato
Stará, borená Praha je necím poctivejším a sociálnejším
než špatné domy podniKatelu, že takto se s mestem ne
zachází, že delat mesto je težší a zodpovednejší, než
jak to delali ochotní mestští geometri s mydlári a kam
nári. V heslu Za Starou Prahu bylo ovšem tenkrát také:
Jen ne nic nového! Nevedelo se, jak by se melo a smelo
nove stavet; Klub byl jen a jen negace, nechtel život
mesta a praktické cesty rešení nevidel a nehledal.
Tak byla stvorena ze žijící staré Prahy Stará Praha,
nemenitelná. Proti sobeckému pocítání bez jakékoli
sociální a hospodárské regulace, bez regulace technické
a kulturní, ale také proti každému nutnému i dobrému
pohybu života. *

Tato konservativní, neživá idea staré Prahy musela
z negace prijít k aktivite. jak dlouho mohlo být takto
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mesto udrženo? je to druhé období Staré Prahy v de
setiletí pred válkou, období predstavované jmény Goll,
Wirth a generací mladých architektu. Historikové sami
museli se chopit práce, pojem starobylosti nutne po
treboval a nabyl reálnosti. Stará Praha nejprve sama
doma udelala porádek: slohum a stárí dostalo se rovno
cennosti, vedle palácu a kostelu ~ zjistilo se - jsou
i ulice, domy a zahrady reálnou hodnotou mesta.
A duležité bylo, že historikové s umelci a techniky se
stejne spravedlive o prítomnosti shodli: že vývoj mesta
nelze zastaviti a zakázati ve jménu minulosti; že moderní
život má svoje práva, že nelze stavet v historických
slozích, ale moderne, ba nejmoderneji. Ale ovšem také,
že nutno najít vzájemnou míru. Tedy otázka Staré
Prahy jako otázka dalšího vývoje, úprava starého orga
nismu k novému.

To všechno bylo tenkrát heslo "Za Starou Prahu".
Dnes tomu ríkáme: aktivní hospodarení s mestem.
Nikoli estétství a historismus, ale aktivismus a realis
mus pomeru, vule všecky zájmy mesta a všecky složky
jeho života, casto tak protichudné, vedle sebe srovnat.
Umožnit hodnoty vedle sebe: kulturní, technické, ži
votní, hmotné. Byl to zdravý liberalismus tvorení od
starého k novému, který chtel rozrešiti celý svazek pro
blému a program moderní doby v meste, které ostatne
je vždy staré a stárnoucí.

Stará Praha v této ére nebyla ideou antikváru, ale
soucasného života. jejích deset let pred válkou pripa
dalo jako doba marných boju, v hospodárství Prahy
stalo se mnohé, co nebylo rozumné.

Mnoho bylo poboreno a nahrazeno' mnohem horším!
Ale mnohému špatnému se zabránilo: Podarilo se, že
nábreží Malé strany nepropadlo imaginární regulaci
Vltavy, docílilo se, že splavnení Vltavy v meste bylo
rozrešeno prijatelnejším zpusobem (mely tu býti samé
jezy a komorová plavidla!) Byla štastne odvrácena
špatná regulace Malé strany a Starého mesta, nebylo
zbytecne a zlobne zboreno nekolik skutecných archi
tektur. Bylo docileno, že Praha pocala pecovat o svoji
starou zelen, že zakoupeny zahrady Kinských, Riegrovy
sady, že nebyl Vyšehrad zastaven vilovou ctvrtí, že
Pražským hradem nebyla vedena elektrická dráha.
A z positivního alespon jeden príklad. Na pravém brehu
Vltavy, v Podskalí, tak neštastne "zregulovaném" ná
brežím Palackého a Riegrovym (velmi moderní ctvrte,
že?), byl alespon v posledním okamžiku - pod Emauzy
- opušten systém, a uskutecneno neco jako celek, jako
plán, jako kus vzduchu a volného prostoru. je to úsek,
který snad naší nejmodernejší architekture nepripadá
dost moderní; ale bylo tu prece jednou myšleno na
mesto, bylo tu neco obetováno vyššímu zájmu.

Taková idea Staré Prahy nebyla a není tedy veru
smešná. Byla to idea pokroková a - kdyby byla rídila
Prahu - nebyla by to snad ani delala špatne; a ac byla
zastávána jen ochotníky, v oné dobe by to radnice ne
byla ani takto dovedla. Bez Staré Prahy byl by· rok
1918 prejal Prahu v rozvrácenejším stavu.

*
Od roku 1918 ocitá se Stará Praha v nové situaci.

Co je dnes? Jaké hodnoty nebo škody jsou v tomto
pojmu?

Ideove je pro ni situace mnohem lehcí. Má úplnou
oficielnost, úrady mohou za ní stát. Nemá snad ani
úhlavních neprátel. Verejné mínení upustilo od nekdej
šího povrchního výsmechu a nenávisti; verejné mínení
nemá ovšem casu pro historii, má své potreby, musí
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prodávat, bydlet a vydelávat. Proc by se lidé práve
smáli jen starobylosti, jsou-li tu nekteré jiné "histo
rické památky" soucasného života, casto smešnejší a
bolestnejší? Minulost není než jistá skutecnost; všecko,
co práve je, je tak skoro již minulost.

Moderní architektura sice obcas zachrestí hrozivými
hesly maximalistickými, "Všecko staré zborit!" Ale pre
chází chut zurit proti Staré Praze, když Novou stavíme
nejhanebnejším zpusobem. Velká Praha znásobila svoji
plochu, pudou moderní cinnosti se staly zcela nové
oblasti, kde je povinností nad hlavu a které nelze ani
obsáhnout.

Hygienikové, kdysi nejvážnejší oponenti Staré Prahy,
dožili se toho, že Malá strana a Staré mesto mají kana
lisaci. Zde tyfus již nerádí, ale zato - v Nové a nej
novejší Praze, v Košírích, v Podbabe! Nekteré cásti
staré Prahy byly kdysi sociálne nejubožejšími ctvrtemi;
dnes jsou jí však vagonové kolonie, bez kanalisace, bez
vody, s chlévy. To jsou prece soucásti zcela moderní
Prahy! Naproti tomu starobylá Malá strana je ctvrtí,
kde chudší, starousedlí malí lidé mohou ješte slušneji
existovat. Technikové a regulátori, kterým Stará Praha
byla pouhým problémeckem, který by byli vyrídili beze
vší sentimentality, také zmoudreli. Nejvetší otázkou
není již ani regulace Starého mesta, ani Malé strany,
jak tomu bylo dríve. Jsou tu zcela nové, ožehavé, skoro
nerešitelné problémy technické, ale ovšem s težištem
mesta se prenesly jinam, daleko za obvod Staré Prahy.

Zato fysická existence Staré Prahy je zhoršena zná
sobením hospodárských hodnot, jež od 1918 nastalo.
Kdysi Vinohrady prebíjely dvou a trípatrovou starou
Prahu ctvrtým patrem, nyní Velká Praha je obe daleko '
preskocila svým pátým a šestým patrem a svými pod
zemími! Hodnota pudy se znásobila. V tom by bylo
pro Starou Prahu vetší nebezpecí smrti než kdykoli
dríve. Ale není. Vzrust se prenesl predevším mimo jádro
Staré Prahy, mimo Staré mesto, mimo Malou stranu!

Dockali jsme se, že Stará Praha má ku podivu i hod
noty fysického prospechu pro celé ostatní mesto. Pre
kážka Starého mesta a Malé strany vlastne zpusobila,
že se hospodárské a životní težište presunulo jinam,
kde je pro ruch a pohyb moderní Prahy více místa.
Tyto dve historické prekážky také nás donutily, že
otázka komunikacní síte byla rozrešena - takto z do
nucení - ve velkorysém merítku. jezdíme hlavne ko
lem Staré Prahy, protože musíme, ale jezdíme lépe.
Roste-Ii nové jádro Velké Prahy do peti a šesti pater,
není na škodu, ale spíše k velikému prospechu zdraví
mesta, že ve Starém meste a na Malé strane byla uplat
nena ~ staropražská! - zásada nízkého zastavení,
dve a tri patra, s reservacemi staré zelene! Staré mesto
ztrácelo kdysi na své životní hodnote konkurencí s Vino
hrady. Bylo možno proto nad Starou Prahou až zou
fat. Nyní se Staré mesto sice dále vylidnuje, ale užitecne
promenuje v obchodní ctvrt, vzrustá v hodnote jako ví
taný doplnek City Nového mesta.

Nemyslím tedy, že by idea Staré Prahy tak príliš
životu Prahy prekážela nebo byla k smíchu. Starobylost
není dnes nejvetší prekážkou moderní dobe; byla pre
kážkou pred triceti lety, kdy doba nemela moderní do
vednost a byla neschopna moderního tvorení. Moderní
život sám v sobe nese a rodí prekážek více. Prekáží
snad Staré mesto tomu, aby Praha mela moderní život?
Problém modernosti je i ve stu jiných otázek tech
nických, hospodárských, organisacních, etických a
sociálních, nikoli jen a jen v problému starých domll.
Nejde tu tiŽ o Starou Prahu, ale o Prahu vubec. je-Ii
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v porádku, historie nemusí být odpravována; nesmí ale
prekážet prítomnosti. Idea Staré Prahy nemusí být celku
negací, ale musí být praktickým smyslem pojímání
skutecnosti.

Za starých casu se to asi priházelo tak, že se objevila najednou·pred polekanými osamelými rybári postava, k níž si jejich vy
dešená fantasie primyslela ohnivý oblak a gesta a mluvu nadprini
zené bytosti. Na zpátecni ceste spolu rozmlouvali o prožitém zázraku
a zapamatovali si dobre den, kdy božské zjeveni uvideli. A pak,
podle toho, kam to séme padlo, zrodil se z neho bud nový svatý,
bud Myslitel neb Osvoboditel, nebo Trapic a Dric, nebo také Dobro
dinec.

Behem prištích století však už tento zpusob, predpokládajicí bo
hatou fantasii a presvedcení o vlastní vyvolenosti, nemohl odolá
vati vyvíjejícimu se duchu doby. Ješte dnes se sice obcas vyskytnou
taková zjevení. Ale ta se priházej i v blázincích, kde je školení oše
trovatelé vedeckými prostredky potlacují. Obcas též nekterý básni k
spatri ve své elegantni pracovne nejaké znamení. Pak to však ne
vytrubuje s rámusem a bez jakékoliv formy do sveta, nýbrž napíše
o tom knihu. Což je naprosto správné. V této dobe, která je zrejme
tak pohotová prevzíti vždy všechnu zodpovednost na sebe, je to
jen v porádku, když každý se na svuj výrobek též podepíše.

Tim pozoruhodnejší je zpusob, jakým katolická církev docela
uprostred nás a bez jakéhokoliv studu pred naší kritickou schopností
pestuje své svaté, k nimž se sice ješte nezná verejne, dokud jsou ve
stadiu larvy, ale jež hned adoptuje s veškerými slavnostnimi pro
cedurami, jakmile uvidí, že se dílo podarilo. Na následujícím pri
kladu ukážeme, jak se dnes delaji svati.

Dne 24. ledna 1925 zemrel v Paríži 'v Passy jedenáctiletý hoch na
záškrt. Zámožní rodice pohrbili své dite se vší okázalostí, dostalo
bilou rakev s atlasovými polštári a krajkovou prikrývkou a misto
v rodinné hrobce. Ti, kdož znali to díte, zapomneli na ne brzo.

Pak najednou koncem 1925 se objevil v klerikálním liste "Bonne
Presse" clánek s predmluvou apoštolského nuncia v Pariži, Monsei
gneura Cerettiho a s krátkým dopisem kardinála Gasparriho pod ti
tulem: Duše dítete, Guy z FontgaIlant. - To bylo totiž jméno toho
hocha. Zde byly vyliceny scény z jeho života, scény, z nichž se ne

jeví nic jiného, než naivní pobožnustkárstvi. Pak uplynuly dva roky
a tu se objevila nová knížka: Poslední vzpomínky na Guy de Font
gallant. K ní byly priloženy opet dva dopisy duchovnich hodnostáru,
tentokráte od kardinála Dubois, arcibiskupa parížského a Mon
seigneura Baudrillarta. Této knižky se chopil celý katolický tisk,
život malého Guy byl znovu a znovu popisován, prikrašlován a zdo
konalován. A již r. 1930 sdelil "Figaro", že knižka dosáhla 150. tisice,
že pricházejí houfne objednávky z Belgie, Holandska, Italie, Anglie,
Ceskoslovenska, Portugalska, z Malty, z Po ska, Nemecka, Chíle,
Texasu, Kolumbie, Kanady, Cíny, Konga etc. a že historie jeho ži
vota je preložena do 32 recí, dále že obrázki'l malého Guye bylo pro

dáno na I! 4 mílionu a že detinské modli tbicky hocha z Passy byly ve
14 státech prijaty do modlitebnich knih a že kult jeho zaznamenal
do dneška 99 zázracných uzdraveni (hluchoty, zánetu mozkových
blan, zánetu mechýre, difterie, malomocenství atd.).

Co se to vlastne delo s tímto dítetem, jemuž za 5 let po smrti má

býti prircen vecný život? V prvním clánku o malém Guyoví jsou vy
liceny krome docela obycejného životního behu též tyto zvláštni
príbehy:

Podle výpovedi matky bylo prý prvním slovem malého Guy slovo

"Zézu" t. j. Ježíš. Dále prý všechny di'lležítejší události jeho ži-

Jana/han Wild:

Jak se delají svatí.

o .~ILAABoo
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Ale ovšem ted ješte to konkretní! Dve otázky poslední
doby: Dienzenhoferuv pavilon, a Stará Praha, jako opo
nent proti moderní galerii na Kampe.

Náhodou jsou to dva neštastné protipríklady: Jednou
moderní život svým mostem potírá barok, po druhé
Stará Praha zahradami chce potrít Moderní Galerii. Dve
tragedie velkomesta, jak nemají v jeho organismu na
stat. jednou most je víc než barok, po druhé zahrady
víc než národní nutnost, Galerie. Pekný to pohled do
hospodárství hodnot velkomesta!

Dienzenhoferuv pavilon je v dobe, která je už o tolik
liberálnejší a snášenlivejší vuci Staré Praze, opravdová
tragedie. Stará stavba, která práve pro svou zvláštní
hodnotu zustala zde stát a byla již jednou zachránena
pred zborením. Barok a palác není u jisté cásti pokroko
vého tisku v oblibe. Ale což: tento pavilon byl staven
klášterem jako - ozdravovna pro cleny rádu! Ta už by
snad spíše zasloužila milost. Nemluvme však o histo
rickém. je tu konflikt s životní potrebou mesta, s mos
tem, který skutecne jen v tomto míste je možný. Proc?
jen proto, že jsme ostatní mesto na obou brezích dríve
tak hloupe a nepredvídane postavili, že nemá nikde jinde
dvou ulic proti sobe!! Práve tento pavilon byl kdysi prí
cinou, že v tomto míste se zachoval poslední kousek
volného prostoru. Nyní prijde most, prostor se mu hodí
a zabere jej. je to tragický konflikt práve v dobe, kdy by
nemusel nastat.

Kampa, to je jiná vec. Nestojí tu nic. jsou tu zahrady,
o kterých lze težko ríci, že zachovávají nejaký histo
rický ci jiný útvar. Nic ze Staré Prahy nemusí tu ustou
pit. Ale každé mesto bude a je vždy v necem "staré" a
musí se pripravit na to, že vedle starého bude se usa
zovat "nové". Princip Staré Prahy postupoval by
chybne, kdyby smeroval proti modernímu životu, kdyby
jej odmítal. Ve státe nebo meste, které jsou vedeny

tato dobre rízena, bude postaráno i o onu. Když již
nicím by Stará Praha nebyla, musíme s ní zacházet tak,
jako v meste, které v minulosti je utvoreno z kompli
kovaných hospodárských podmínek, jež nelze škrtnout.

A až dosud jsme nemluvili ani o kráse a o estetice
mesta ani o historické cene. Tyto pojmy mohou existo
vat v celku mesta dnes spíše než dríve. Budou ješte
jednou znovu hodnoceny. Rozhodne ostatní davová
sobeckost a fysický život velkomesta prijde dráže.
Komunální život Prahy stojí miliardy, kousky historie,
minulosti daly by se zaplatit nepatrnými zlomecky

• toho. jde však o to, aby byly, jak jsou morálními po
ložkami, zara~eny do živého a duševního rozpoctu
Velké Prahy. Reknou-li nám pedagogové lidu, že Praze
je treba zoologické zahrady, proc by nemela být zrí
zena? Reknou-li nám historikové, to a to je duležité,
jiste že muže také to být prijato v celé organisaci, tak
jako se vrazují ostatní složky verejného života. Budeme
mít lvy a tygry. Nesmíme mít žádné Dienzenhofery?
Staré Praze dnes nemusí eticky a fysicky nemá hrozit
nebezpecí. Starobylost není než jistý stupen hospo
dárské hodnoty. jako všemu ostatnímu má se jí dostat
posice, duvery, ale ovšem na podklade hodnocení odpo
vednými orgány. A je jí treba zákonné regulace a praxe.
Musí prestat být amatérskou pomyslnou, promennou
velicinou, musí být prepoctena v právní a hospodárské
skutecnosti. Památkový zákon! Pak nebude otázkou
s otazníkem, otázkou zájmu znalcu a nadšení amatéru.
jako nemá být nic ve spolecném živote velkomesta
otázkou.
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Pt{tomnos~

Delníci viz: Lid, delný lid, Lep, Zaslepiti, Lesklé, Fráze, Vejícka,

Tenata, Uvedomelý, Protest, Pomery.

Demago g íe je pruhledná a pustá. K demagogii se nikdy nesnížíme.

Viz: Pustá, Prlll!ledná a Lid.

co reknou ti páterí z jesuitské školy, rozzureni na svého liného cho
vance, to vše múže nyní býtí malému Ouy pripsáno k dobru.
Byl nevinný a cistý, to je asi nepopiratelné.

Mme de Fontgallant všechny své rukopisy o Ouyovi zaslala pa
peži "ku pocte". Pius XI. jí dal svým vatikánským sekretariátem
vzkázati toto:

"jeho Svatost je potešena že n31ezla nový kvet, který nyní,
kdy jeho kalich se již na tomto vezdejšim svete uzavrel, širi
nejkrásnejší vuni nad církví, nebeskou Matkou a papežem."

Ten "kvet" je ponejvíce povahy retorické, to musi každý uznat.
Také kardinál Duboís, když obdržel literaturu o Ouyovi, píše nej·
dríve nejvýš diplomaticky:

"Vaše milé díte - - jeho jméno je známo a chváleno, jeho
památka je ctena. Radujte se nad tím, Madame, a prenechte
Prozretelnosti to, co Vám tak na srdci leží."

Mnohem ochotnejší jsou mezi nimi tí, kterí sice sebe príliš nekom
promitují, ale kterí mohou veci znacne prospeti. Nuncius Ceretti,
sprátelený s rodinou zázracného dítete, piše:

"jaká rozkošnost a svežest v této detské duší. jaké bohat
ství a jakou zázracnost lze nalézti v nevínné duší Vašeho Ouy!
Cloveka to prímo svádi k domnence, že sám Búh v nem sídlil a
v nem se zrcadlil."

A Baudríllart:

"Vaše díte ve svém výjímecném mládí prokázalo pro trí nej
duležitejši vlastností krestanské zbožnosti takový jasný, jistý
a vysoký smysl, že to nemohlo z niceho jíného prameníti než
z nejvyšší Víry a z primo nadzemského milosrdenství."

Predbežné ohlášeni nové knihy o Ouyoví "Nadprirozená osobnost

malého hocha Ouy d~ Fontgallant", sepsané profesorem Dévaudem,
oznamuje, že arcibiskup parížský ustanovil komisi ke zkoumání

prípadu malého Ouy. Církev, jak známo, stanoví 2 podmínky pro pro
hlášení za Blahoslaveného a posléze za svatého; 1. ctnost, hranícicí
s heroismem a 2. dukaz o nepopíratelném zázraku, k nemu došlo po
smrti svetcove na jeho primluvu. Malý Ouy, jak už jsme se zmínili,
má za sebou už 99. prípad zázracného uzdraveni. 99 lékarských vy
svedcení potvrzuje, že naše dokonalá lékarská Veda bezmocne stála
u onech nemocných a že za onech 99 zázracných uzdravení není
co dekovatí náhodné reakci organismu, nýbrž jen a jen milosti
malého Ouy.

Zde je možno podotknouti pouze toto: Dokavad budou existo
vati lékari, kterí budou ochotní takovýmí svedectvímí zesmešno
vati sebe a svuj obor a kterí budou ochotne dosvedcovati, že o lékar
ském umení vedí starou belu a že by jejich pacienti oškrabávali ko
lecka, nebýt zákroku božské moci, jenž je zachránil pred jejich
lékarským kumštem, dotud nebudeme moci popríti, že maji urcitá
oprávnení odvažovati se pred naším zrakem tech nejsmelejších meta
morfos. Proc by se neodvážíli také této: Ze slabomyslného udelatí
svetce? (" Weltbiihne".)

Karel Polácek:

NoTELLI

II.
Novinárský slovník.

uEF

vota se staly vždy v sobotu. jako dvouletý naucil svého bratrícka
žehnati se križem. jako triletý prý prohlásil, že v Cannes, kde bydlel
se svými rodici, je málo kostelit. Ctyrletý rekl u hrobu sv. Terezy
z Lisieux, že "její hrob voni lépe než rúže a kadidlo". Petiletý prý
rekl své m3.tce, když se spolu zucastnili katolického procesí: "je to
sice hezké, takhle milého Pána Boha kolem dokola nosit, ale já bych

ho chtel radeji prijimati." Spontánni touha po sv. príjimání, praví
jeho interpreti. Pozdeji, asi osmiletý, prý si dal do bot kaménky,
aby "trpel". Od svého osmého roku chodil každých 14 dní k prijí
máni. A casto prý prohlásil, že nikdy nemúžeme ježíši projeviti
dost lásky.

Šest mesícú pred smrtí byl s matkou v Lourdech. Po návratu domil
bylo prý dite zamyšlené a tiché. A nyní chodilo k príjímáni každý
druhý den. O svátku Pocetí Panny Marie onemocnel malý Ouy a byl
uložen do postele. Dal si prý zavolati matku a rekl ji príbližne toto:
"Musím ti sverit tajemství - - zemru - - Sv. Panna sí mne
odvede, sdelila mi to v Lourdech. Ted pochopíš, milá matinko, proc
jsem byl liný a proc jsem se necl1tel ucit, nemelo by to prece už
žádný smysl. ježíš udelá ze mne andela - - zemru v sobotu - _"
Hošíku Ouyoví se sice vedlo trochu lépe, když se napil sv. vody
lourdské. Ale pres to, když se nemoc opet zhoršila, volá: "Ó, jak mu
síme trpeti, než duše telo opustí - _" Když na jeho slábnoucí srdce
položili obraz sv. Trojice, rozbušilo se znovu a jeho ochrnuté nohy se
staly aspon prechodne pohyblivýmí, když je ponorili do lourdské
vody. Ledviny znovu zacly fungovati púsobením relikvíe sv. Terezy
z Lisieux. Pak príšel den, kdy malý Ouy již lourdskou vodu nebyl
schopen aní polknouti. 24. ledna umírá, jako jedenáctiletý, se slovy:
"ježíší, miluji Te - - mamínko - _" jest práve sobota.

Potud úrední zprávy, t. j. zprávy sestavené matkou a rozšírené
katolickým tískem.

Avšak v jesuítské kolejí v ulici Franklinove v Passy mají nan
úplne jiné vzpomínky. Podle nich byl Ouy vyslovene nenadaný, roz
tržitý a hrozne liný žák. Urcitá anomalie v jeho vývoji múže jen
podepríti tento úsudek. Ouy rostl velmi rychle, ve svých 11 letech
to byl už vytáhlý mladík, zatím co jeho duševní úroven odpovídala
úrovní 7letého dítete. Též jeho .domnelou nábožnost mu jesuité upí
raji. Ouy prý byl v kostele stejne roztržitý a flegmatický, jako ve
tride. Své modlitby prý vždy oddrmolil úplne bezmyšlenkovíte. Chodil
každý druhý den k prijimáni proto, že to bylo v koleji predepsáno.
Náboženské obrady nemely nan velkého vlivu, nezmohly nic proti
jeho neposlušnosti a lenosti.

Tuto versí potvrzuje i fakt, že jeho rodice za jeho žívota nikdy ne
jevili velkého nadšeni nad schopnostmi svého syna. Naopak, v kruhu
rodinném doznávali, že jeho lenost a tupost jim neslouží mnoho ke cti.

Z toho všeho je jasno, že z takového polovicniho idiota nemúže
býti udelán svatý bez pomoci jiných okolnosti. Možná, že následujíci
fakt a to ponekud osvetlí: Hrabe Pierre de Fontgallant pochází ze
staré prísne katolické rodiny jihofrancouzské, která je s vysokým
klerem úzce spríznena, a hrabenka Marie-Rénée je posedlá ctižá
dostí. Sotva chlapec zemrel, jíž pocala krášliti jeho výroky a básníti
o jeho svatém Žívote. Stavela na celkem málo mystické myšlence, že
co se mohlo podarí ti tuberkulosni Tereze z Lisieux, to se múže po
štestiti i jí pomocí jejích známosti. již od zacátku nedelala žádných
tajnosti ze svých plánCl, dosadití svého syna na oltáre Francie. Po
sedla ji myšlenka, že k jejimu dítetí se budou modliti zástupové.
V prívátních propagacních dopisech hrabencíných se mužeme docístí,
že mnoho vysokých církevnich hodnostáru pochází z jejího rodu.
Dále, že hrob jejího syna je posvecen krížem, papežem požehnaným.
Zámecké pOkoje, vníchž malý Ouy žil a zemrel, jsou fotografovány
jako sály Malmaísonu, jež obýval Napoleon.

V nárocích na svatost svého dítete položila hrabenka etický duraz
na "detskou nevínnost", kalkulujic chytre s rolí, kterou hrála práve
tato predstava v kultu ježišove. A tuto lest príjala ochotne i církev
a vztáhla žehnající ruce nad malým Ouy. Nic nedelá, že mel petku
z latiny a že jeho tupost privádela k zoufalství jeho ucitele. jeho det
ská duše patrila Bohu, jenž nestrpi žádnou vedu vedle sebe. Vše,
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Prítomnost-

Dl sn Ý pohled se I/askytl na zohavtllou mrtvolu.

Dlkovati jest této okolnosti, že k vetšímu neštesti nedošlo.

Díky vám, uvedomell volícové! Viz: Volicové.

Dloulzolrvajícl potlesk. Víz: Dr. Kramár.

Dobrodruhy polítické odmltáme, odhalujeme, stavíme na pranýr,

vrhdme I/a ne proníkavé svetlo. Dobrodruh cívílní viz: Host z lacíné/1O

kraje a Polície.

Durazné bývají resoluce a kroky, které podnikli naši poslancí a se

nátori za prícinou odstranení tohoto nešvaru. Viz: Kroky, Pomery,

Neudržitelné, Do nebevolajíci, Odpovedné kruhy a Rozhodujlcí cínitelé.

Dzistojnost naše nám nedovoluje, abychom se snížíli k polemíce

s takovým odpurcem.

Dustojný je projev, ráz a prubeh. Víz: Dr. Kramár, Lid, Volicové,

Pofadalelé, Polície, Prilína, Zakrocení, Národní hymny.

E

Egyplské jsou hrnce správních radovslví v bankách, prumyslových

závodecha nemocenských pojíštovnách.

Efektivní jsou zlrály.

Ejhle! Viz: Faríseové, Dr. Beneš, Hrad, Lžihumanita.

Eklatantní je naše vítezství a porážka našich neprátel.

Elektrícké podniky. Viz: Zlorády a Neudržitelné pomery.
Erární je šiml.

Evropská situace je nejislá. Viz: Obzor.

Exislence je pochybná.

Exístencní jsou otázky.

F

Fabríkuji výmysly.

Fakta hovorí zretelnou mluvou. Fakty pánum posloužime. Viz:

Hodnoverný.

Faríseové. Víz: Ejhle! - Fariseové kroutí pokrytecky ocíma, pro

vozuji tanec mezí vejcí, což je podívaná pro bohy. Metají písek do ocí,

zaslepují lesklýmí frázemi a prolévají krokodill slzy. Víz: Soudná ve

fejnost, Lep a Vejicka.

Fatální je prípad a hospodárská situace.
Filosemí/ství. Víz: Hrad.

Filosofíe je slabošská. Viz: Hrad.

Filosofovánl je takové a k nicemu nevede.

Firma je známá, po prípade chvalne známá.

Founovské je gesto.

Fotri ciní kocourkovské usnesení. Viz: Konšelé, Moudri otcové

mlsta a Vune samosprávy.
Frapan tní je podobnost a rozdtl.

Frenetický potlesk. Viz: Dr. Kramár.

H

Harmonické soužiti obou manželu nebylo nicim porušeno.

Harakiri provedli na sobe.

Hájlme svá práva až do tech hrdel a statku. Viz: Hrdel. Zahajuje se
parlament, sjezd a jednání.

Hnusný cin zvrhlého otce.

Horujeme pro jazyková práva.
Horká kaše. Viz: Choditi.

Horentnl jsou ceny.

Hor{ jim puda pod nohama. Viz: Volicové.
Housti naucila nouze Dalibora. Viz: Z nouze clnost a Nemci.

Hra s ohnem. Viz: Lid.

Houževnatý odpor kladou Nemci našim požadavkum.

Hrad. Viz: Fílosofie, Filosemalství, dr. Beneš, Zákulisí, Nitky, Muž

ve slinu, Katirita, toldnéri, Panoši, Koncern, Osvobozenská legenda,

Humani/a, LŽihumanita, Nemci, tidé, Slabošské, Odstranování, Ne

postradatelný a Nepohodll/í.

Hovorný jindy tak nápadne zmlkl.

Hus Jan je náš záfný vzor.

Hyenismus neznámých paclwtelli, kterí v noci poškodili náhrobky

nebo porezali lipovou alej. Hyenismu se také dopouští ten, který se po

smivá dm Kramárovi, že úpel ve spárech cernožluté /zydry.

Hydra klerikalismu. Cernožlulá. Viz: Klerikalísmus, Okovy a Dr.

Kramár. .

Hlahol ceský. Viz: Od Šumavy až k Talrám.

Hymny. Viz: Obcanstvo.

H li za je zhoubná a hlodá na zqravém koreni našeho národního bytí.

Hledlme ve Ivár nejisté budoucnosti.

Hluboce zarmouceni podáváme zprávu.

Hluboký dojem zanechala v srdcich posluchacli procítená rec.

Horské velikány.

Horalé jsou uprímní.
Hrtmavé sláva! a nazdar!

Hrtch proti duchu svatému.
H r išn á láska nezustala bez následku.

Hrešiti proti zdravému rozumu.

Horkokrevný nápadník.

Hodnovhný je svMek a fakt.

Hyzdl nemecké nápisy slovanskou Prahu.

CH

Chameleoni viz: Politika.

Chladna potrvaji.

Chladné bylo prijetí.

Chloubou našl jsou plody pisemnictví našeho.

Chudina strádajici. Viz: Tislceré dlky!
Chamtivost. Viz: Poválelná demoralisace.

Cherubínským jazykem promlouvali. Viz: Volicové.
Chátra. Viz: Lid.

Chorobné je velikášství.
Choditi okolo horké kaše.

I
Ilustrace je výmluvná. Zejména ílustrace stávajícich pomeni. Viz:

Pomery.

Incident je neblahý. Vyskytuje se v zahranicni politice. Incident

bývá odklizen.

Individuum pochybné povesti a svetla se štttlcí.

Infamie je bezpfíkladná.

Inteligent osamelý zda najde dívku s primereným venem, která by
zálibu v živnosti hostinské mela?

Internacionálni je kapitál, židovstvo, besla a umení.

Internacionálové jsou starí a osvedceni.

Iregulérnl je terén, který je znacným handicapem bojujicich muž
stev.

I sraelité jsou naši spoluobcané mojžišského vyznáni, ucházíme-lí

se o jejich hlasy nebo príspevky na dobrocinné úcely. jinak jsou to

zkrátka židé, židi a židáci. Nárek v Israeli propuká, šlápneme-li židum

na paty.

j
já vám to ríkám uprimne. Viz: Dr. Kramár.

jak se nám sdeluje. jak jsme již oznámili. jak dlouho ješle ... ?
Viz: Quo usque tandem.

jalové 'jsou výtky a argumenty. jalové výtky se odmítají a jalové

argumenty samy sebou padají. Viz: výtky a Argumenty.

jasno budižl Název brožurek "Budiž jasno!" Takové brožurky vy

dávaji poslanci, vyloucení pro korupci ze slrany.

jeremiády jsou neuprímné. jeremiády spoušteji Nemci pro jazyková
narízení.

jásot je predcasný.

jinoch je nezkušený.
jiskrivý je vtip.

jímají nás važné obavy o naši samostatnost, IIOSpodárskou budouc

nost a hruza nad tím, kam až mllže klesnouti vzdelaný clovek.
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Prítomnost,

jízlivé tyto poznámky nechávaji nás chladnými.

justicni je omyl. justice. Viz: Pomery a Kam.

K

K velké radosti našich odvekých neprátel. Viz: Nemci. K naši zpráve

dodáváme. K veci se ješte vrátime.

K am spejeme? Název úvodniku, pojednávajicích o pomerech v justici.
K amarádská služba. Viz: Kritika, Kliky a Koterie.

Kámen úrazu je práve v tom.

Klamné zprávy šírí neprátelský tisk.

NOVÉ KNIHY.

"Celni válka nebo celni mír?" (Pres 70.000 kilometru celních hraníc
k hospodárskému sblížení v Evrope.) Kníha Dr. V. S c h u str a
p:>skytuje ínstruktivní prehled výsledku jednání mezistátních í mezí
národních dohod podnikatelu. Vycházeje z Bríandova memoranda,
pojednává autor otázku sjednocení Evropy v rámcí Spolecnosti
národu. Východiskem jest mu organísace zemedelského prebytku a
zemedelského schodku ve strední Evrope, nástrojem tvorení hospo
dárských svazu a postupne vznikající preferencní soustava celní.
Ukazuje cestu k rešení agrární krise v Evrope, zvlášte strední.
Zduraznuje hospodárskopolítícký význam Malé dohody na polí ob
chodní, celní í dopravní polítíky. Presvedcivy jsou duvody, jež uvádí
pro potrebu hospodárského sjednocení v Evrope a pro kladné stano
visko Ceskoslovenska k tomuto problému. Spis koncí prehledem orga
nisacních útvaru ve hnutí za sjednocením Evropy. Vyšel jako 10. sv.
Casových otázek v nakladatelství ,,0 rb i s" (Praha XII.) a je za Kc
10'-.

"Ošklivá vévodkyne" je název velkolepého románu L í o n a
F e uch t wan g e r a (autora veliké románové fresky "Žid Suss"),
který vyšel v cilém pražském nakladatelství Ú. D. K. N. (Ant. Sve
cený) v Praze II., Hybernská ul. 7. Je to román z konce stredoveku.
Jeho osobnosti k nám hovorí pres vzdálenost veku jako naši sou
casníci. Tato kníha, jež je skvelým výtvorem psychologíckého re
alismu, vrhá nové svetlo na veliké panovníky ceských dejín, Jana
Lucemburského a Karla IV. Román vyšel jako další svazek kníhovny
moderní beletrie "Krížovatky" v prekladu R. Šternové. Cena
Kc 20'- brož. a Kc 28'- váz.

Román ameríckého spisovatele Car I Van Ve c h ten a "Cer
nošské nebe", jenž vyšel v Ú. D. K. N. (Ant. Svecený) v Praze 11., Hy
bernská 7, lící bezuzdne .hýrívý a marnotratný žívot cernošských
milionárú v newyorském predmestí Harlemu a tragicky zlomené úsilí
cernošského intelektuála o vyšší sociálni standard a uznání. Ceské
vydání vyšlo v prekladu J. Bommera a V. Macha. Cena Kc 20'- brož.
a Kc 28'- váz.

J. E. R i v c r a : Zelené peklo. Stran 272. Cena brož. Kc 36'-,
váz. Kc 48'-. Vyšlo v knihovne ilustrovaných cestopísu "Všemi
díly sveta" jako sv. 7. - Cestopisný román. Nekonecné pralesy na
rece Amazonce v Jižni Americe jsou dejíštem tohoto cestopisu. Kau
cerové, kterí v techto zelených propastích dobývaji kaucuk a jsou
prímo surove vykorístováni hrstkou podníkatelu a desperadu, na
lezli v Ríverovi ochránce.

E. E. K i s c h : Americký ráj. Stran 306. Cena brož. výt. Kc 29'-,
váz. Kc 40'-. Vyšlo v sebraných spisech E. E. Kísche jako sv. 5. 
Amerika, zeme bez hraníc, ale zemc techníckých í prírodních zázrakú,
pri tom zeme prohibice, zlocinu a rekordlt. Kisch, kterého známe ze

všech dílu sveta, prolezl touto knihou celou Ameriku. Odhalil celou
tu pseudonádheru, která se skrývá pod pozlátkem newyorských
mrakodrapu, chicagských technických zázraku, pod svetlem hoHy
wodských lamp a-pod všim, co známe a vime jen z floridských zpráv.
Chaplin, Sinclair, Ford, Hoower, Mooney, AI Capone a j. jsou tu
zachycení ve stínu vecí znacících Ameríku; prohibice, film, Sing-Sing
a elektrické kreslo.

L. P i v k o v á : Za rakouskými mrižemi. Stran 160. Cena brož.
výt. Kc 12'-, váz. Kc 22'-. Vyšlo v knihovne legionárských knížek
jako sv. 4. - Žena profesora a poslance dra Ljudevita Pivky líci tu
své dojmy z anabase po rakouských žalárích, do kterých se dostala
po cinech svého muže. Dr. Pivko rakouský dustojník, osnoval spik
nutí a chystal prulom rakouské fronty na Italii. Pozdeji prebehl k !ta
Iilm a jeho žena byla za to vlácena po všech známých žalárich, aby
byl tak potrestán její chot. .

Staré povesti pražské. Vypravuje Adolf Wenig. Kresby Mikuláše
Aleše. Nákladem Josefa Hokra v Praze 1930. Jest to šestero cyklu,
podle šesti starých ctvrtí pražských a vede ctenáre v jednotlivých
cyklech 'Odulice k ulici, od staré památky k památce, doplnuje pásmo
povesti malebnými pohledy do dejin v úzkém vztahu k dejeprave.
Kniha je upravena dustojne i po stránce obrazové, nebot ji doplnují
ilustrace Mikuláše Aleše.

Br u n o J a s í e JÍ s k í: Paríž horl, nákladem Josefa Hokra
v Praze 1., cp. 58. Edice "Prelom" svazek 3. Cena Kc 21'-, váz.
Kc 30'-. Toto dílo polského spisovatele, napsané francouzsky, bylo
v krátké dobe preloženo témer do všech evropských jazyklt a jeho
první vydání v Rusku bylo (v nákladu 140.000 exempláru) rozebráno
ve trech dnech. JasíeJÍského román jest sociální utopií.

A. C. Nor: Biirkental IV. vyd. Nákladem Jos. Hokra v Praze, Va
lentinská 7. E d í c e "P r e lom" sv. 2. Cena 21'- Kc, váz. Kc 30'-.
Dnes zájem o "Burkental" neupadá, naopak vzrustá. Dokladem toho
je práve vycházející jeho IV. vydání.

Ma r i e Ma j e r o v á : Bruno cí li dobrodružství nemeckého hocha
v ceské vesnici. S obálkou a ilustracemi Josefa Lady. "Knih pro mlá
dež" svazek 3. Váz. Kc 30'-. Vydal "Cin" tisk. a nakI. družstvo cs.
legionáru v Praze. Marie Majerová je osvedcenou spísovatelkou pro
deti. Josef Lada vytvoril pak vedle románku samostatnou obrázkovou
kroníku ceské vesnice.

Jan Her b e n: Skizzár k Masarykovu Žívotopisu. 22 Kc, vá
zaný 34 Kc. Vydal "Cin" tiskové a nakladatelské dl11žstvo cS.legio
náru v Praze. Svým prostým, lidove jadrným a názorným zpú
sobem zachycuje Herben nejrozmanitejší chvíle Masarykova žívota:
slavnostni okamžiky i soukromé momentky, osamelé hodiny i prá
telšké besedy se spolubojovníky a žáky. Skizzár je doplnkem Herbe
nova trojsvazkového žívotopísu Masarykova, zachovává však pri
'tom svoji samostatnost a ucelenost. Osm obrázku.

SPAcí POHOVKA
dle systému red. Jana Vanka poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro

. obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

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

crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
a jiDýeh nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade:

Velký
výber <:ékIiI ...__•.l(.;_~_'41•••n_e.r_~t====C!C_:=~~__~:_šI Dlniclch per

(Parker, Wagner, Watennan,
Astoria, Mont Blanc atd.),



Každý clovek v zájmu všelidském

'. Každ.ý C'ech-v':zájmu politickém
, . -

Ka'ždý ctenár v zájmu literárním

musí císti novou knihu

E. M. REMARQUA

C STA ZpATKY
Pokracování slavného díla

Na západní fronte klid

Objednelte si výtisk (brož" za
Kc 25"-, vázaný za Kc 35"-)
ihned v kterémkoli knihkupec
tví, jenom tak zajistíte si do
dán{ v.den, kdy ceský preklad~. '" .

i originál vyjde (behem jednoho
mesíce). Zájem jest tak obrov

ský, že vskutku bude lze jen
první prihlášky vyríditi v den
vydání. ,Ostatní pak postupem,

jak dojdou.

Velká svetová sensace



DOPRODEJ ZIMNI GU-M-OVE OBUVI!

~

29.-

Císlo 23-26 Druh 9891·70

Detské celogumové jene
rálky vyplatí se. nejlépe v
bláte a plískanici.

~

19.·

"3S-:

19.-

r. YIecIa státech zurila letos chripka, Ce.koaloven-

•• 'nak lUáhla nepatrne, díky levným cenám naií '39.:
pIDOft obuvi I Prechod zimy do jara jest zdraVÍ •

velmi nebezpecný. 19.-

VYU1JJTE PROTO P1ULElITOSTI, KTEROU
VÁM POSKYTUJEME.

NAVSTIVTE NÁS VCAS!

~

9.-

'}q.

9.-

Cfslo %3-26 Druh 2361-70
Detem na cestu do školy

gabardinové prezuvky. Do
prejte jim pohodlí a tepla

Druh 9585-71 Druh 3365-75 Druh 1365·75 Drub 1367·70
Gabardinové prezuvky s V únoru a ješte v breznu udelají Vám naše prezuvky Pánské gabardinové pre
retízkovým uzáverem v neocenitelné služby. Ochrání Vám v strídavém jamím zuvky s gumovým spod-
modních barvách. pocasí zdraví, ušetrí Vám vydání za lékare. kem.

~O<=>OO<=>O~?<::::>OO<:::>OO<=>O~O<::>OO<::>OO<::=>OO<=>OO<:::::>O~O<=>OO<:::=:>iDO<::>OO-~oOO<::>«i<=:~:::>OK:>o
1-49.

VEDA O ZIVOTE
Souhrn soucasných vedomostí o živote a jeho možnostech.

NAPSALI:

H. G. WELLS,
J. HUXLEY a
G. P. WELLS.

Ceský preklad za vrchní redakce univ. prof. Dra VI. RUŽicky opatril Dr. E. Vajtauer.
Pocíná práve vycházeti v sešitech o 32 stranách velkého formátu s tríharevnou prílohou

a množstvím vyohrazení. - Vyžádejte si prvý sešit na· ukázku u svého knihkupce nebo

v nakladatelství Fr. Borový, Praha II.,·Národní tre 18.


