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ZdešenÍ.
dramatik, pan G. B. Shaw podnikl cestu do
. Ctenárúm neanglickým 'jest sice dostatecne
az páne Shawovy originálni postavy, jejíž neoblku zdobí bílý patriarchální vous, pod kterým
e prosvítá úsmev uprímného ironika nad jiné
o a duchaplného. Neanglictí ctenári však tut~
ost znají precasto jen z úsloví a anekdot, ktere
ravují a prekotne vymýšlejí. Ale ne nadarmo
O. B. Shaw svetovým dramatikem. Inteligentní
posluchaci
neanglictítémer
znají do
téžvšech
dobrejazyku
aspon j~h.o
ká
dila preložená
ClVlo svet~. Bohužel do nedávna nevedeli velmi
tom, že pan G. B. Shaw jest též politickým
em i jeví se nyní zdešení veliké v zázracném
an G. B. Shaw jest radikální socialista. Ve
tanii jest Shawuv "fabianismus" obecne znám
u radu let.
• B. Shaw se vyslovil nanejvýš príznive o sorežimu a doznal, že ve víre jejich nalezl víru
esky vyšla prednáška v plném znení v r~nním
vých novin ze dne 11. srpna 1931 na druhe strahruzy strašlivé! Listy koI1servativní a nacionado toho dne v blahé netušenosti vynášely do
6vtíp a víru pana G. B. Shawa. Dnes a denne
y vyrustati oné svet~vé autorit.e "n~jin!eligentmuže", která tu nym promluvl1a khdne a bezjak se na svetovou autoritu sluší.
i-Jí i poslední obcan v nezávislém státe právo
své presvedcení v mezích zákonu, nemá ~oto
Ití muž nad jiné vážený, aniž by se vydaval
ecf,že ti, kdož ho dodnes vynášeli, zítra na nej
spoustu lží a nesmyslu?
O. B. Shaw proslovil o Rusku sv u j názor. Je
dobné že Rusové se pricinili, aby o nich mel
nejlepŠí,jakož i že p~n G. B. S~aw.~i bylvve~om,
na pude svého hostitele. Je vsak JIsté, ze SI by!
m dosahu toho, že mluví k napiaté pozornosti
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. B. Shaw nikomu nebrání, aby s ním nesouaby si vytvoril ná:?r. jiný.)e t~~íž ne~kus~é,
JI-Jíse ti, kdož tak Clm, zlehcovatI jeho presvedodyzcela nevecn~mi. ~a~ jednaly témer všech~y
nservativní a naclOnahstlcké a lIsty stran soclah bránice své demokratické zásady proti Sha~ále diktatury, rovnež vecnosti neosvedcily.
751etého starce primejí mnohé bázlivce ~ r~zo socialismu a jeho vystoupení snad mnohe pre:
tvrzení Masarykove, že pravými, uvedomelýmI
nebývají vždy ti nejmladší.
Verdun-N

emecko-R

usko.

se v Nemecku chystaly nedávné nepokoje koa hackenkreuzleru, procházel jsem se známým
žurnalistou dr. Goeblem verdunskými bo-

Douaumont
500.000 francouzských hrobu o kus dále 400.000 padlých Americanu - za nekolika
nepatrnými vrchy: nemecký hrbitov. Dr. Goebel zakrývá své pohnutí uštepacnými poznámkami. Všechny
ty hroby jsou stejné, jeden bílý kríž vedle druhého:
na každém je jméno a strucný nápis: zemrel pro vlast.
Ten má radost, není-liž pravda?" povídá Goebel.
"A~pon ví proc zemrel. Takhle obycejný civilista natáhne backory a neví ani proc ... "
Francouzský pruvodce z novinárského syndikátu toho má zrovna dost.
.
"Uvedomte
si, prosím," procedí sevrenými zuby,
"jaký podíl mají na tech jatkách vaši krajané! Kdyby
Nv
•
b I
"
emcu ne y o . . .
"
v' •
"To mi prece nebudete namlouvat,.
roz~l.hl se d~:
Goebel, "že válku vyvolali tihle ch~dáCl, k!~n tady lez~
zrovna tak nemohoucne a uboze jako vasl FrancouzI
a jako ti Americané. Prostý nemecký lid byl docela tak
veštván do války jako lid francouzský a možná že práve
temi, kterí tu ted lžou slávu nad jeho hroby."
Francouzský novinár si nenávistne zmeril dra Goeb!a.
Všechno hostitelské prátelství, jímž se dosud vyznacoval - je pryc.
v
v
v.
"Nedelejte, jako byste nevedel, co se v Nemecku van.
Stát plný diktátoru, radikální živly témer v preyaze ... :'
"Muj zlatý príteli," usn~vá se v Goebel, "to Je ~ar~e!
Prece jste se nedomníval, ze z Nemecka, ktere ma pres
70 000.000 obyvatelu, se stane za deset let sporádaná
republika. Nemecko bylo príliš dlouho v nejtvrdších
poutech, aby mohlo svoji náhlou demokracii tak rych~e
ocenit, aniž by své vysvobození nezneužív~lo k opac:
ným extrémním výbuchúm. Tlak budí pro~ltlak; k.?~~
puvodní tlak povolí, provalí se protitlak tlm p~udcejl.
Nemecko se musí k ocenení demokracie probojovat."
Následoval výklad o vnejší tísni, o pomeru k mocnostem atd. .
Pokusíme se analogicky vyvozovat:
Nutno uvážit tyto predpoklady: kdo chce vládnout
- musí mít primerené schopnosti. Demokracie dává
vládu do rukou lidu. Muže vládnout lid nevzdelaný?
Byla tedy možna demokracie v poprevratovém Rusku?
Nemecko nemuže dodnes najít cestu k všeobecné spokojenosti s nabytou demokracií pro reakcní smery, pre~
prevratem násilím umrtv~vat:I.é, av pro .nezodp~yedne
živly, kterí svobody nadu~lyaJ1. Oc se nam vzve!s~.tyto
predpoklady, preneseme-h je do Ruska! Oc vetsl b~l
ruský tlak, oc méne kulturní a cílevedomý! Oc zmatene)ší by dnes byl ruský lid, který by dlouho nepochop~l,
jak a k cemu má postupovati, kdyby nebyl veden. LId
by nevedel casto, kam se svobodou.
Když bylo pred lety u nás ženám dá!:o v~lební práyo,
chodily velmi mnohé zmateny, zda map volIt k?stelll1k~
nebo faráre. Tech žen byla hrstka protI ohromne spouste
daleko kulturne zaostalejšího národa ruskéh? a ty žveny
žily v krajích, kde se mely koho zeptat. l.<ohkvspolec:nských predsudku bylo treba v Rusku zbont, nez se obcan
mužík troufal nekoho zeptat!
Než si naše ženy zvykly na obca~ské rovnoprávné pv~vinnosti - trvalo nekolik let. Kohk let by takové pn513
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vykání trvalo v Rusku? Kdo by tu zatím delal spasitele? Tam bylo treba príliš trpelivosti, ponevadž lidé
se nechteli
ucit, lidé se nechteli
vzdelávat! Byli totiž
zvyklí ke každé povinnosti býti prinuceni. Dovedete si
predstavit parlament zvolený temito lidmi? Kolik let
by trvalo, než by se v Rusku prirozene vyrovnaly pracovní síly? Byl nadbytek zemedelcu, nedostatek delníku
prumyslových. Bylo nutno provádet organisované "nábory" sil. jest nedostatek inteligence atd. atd.
Doufejme, že Rusko diktaturou vskutku k demokracii dojde. Dnes Rusko pro demokracii dosud nevyzrálo. Zda je dnešní ruská diktatura správná cili nic,
projeví se snad již v nejbližších letech. Shaw tvrdí, že
ano - vecne mu prozatím odporovali pouze ti, kdož
zamítaji diktaturu docela zásadne (Labour Party v Daily
Herald).

Diktatura?
Pri každé diktature je jasná odpovednost toho, kdo
komanduje. Musí to být dobrý poctár do budoucnosti.
Kalkulace se sebemenší odchylkou ho muže stát krk.
O tom by se málem presvedcil na pr. Trocký, který se
jiste nenadál, že pocítá chybne.
Pan G. B. Shaw obdivuje diktaturu práve pro tu
vymezenou kompetenci odpovednosti.
Panu G. B.
Shawovi je však 75 let a zrejme si nepreje cekati déle
než do konce svého života na splnení svých ideálíL Socialismus v demokracii postupuje prý pomaleji, než socialismus v diktature. Je tudíž samozrejmé, že p. G. B.
Shaw hodlá postupovati radikálneji. Nemá už na prutahy proste cas. je to rozhodne cennejší a životnejší,
než kdyby se na stará léta svých ideálu vzdal a v usmevavém rozpoložení složil ruce k pasivnímu prihlížení.
Socialismus v demokracii predpokládá obecné sociální
uvedomení, socialismus v diktature nemíní na toto obecné uvedomení cekat. Socialismus se tu proste prikáže.
V Rusku bylo lze prikazovat, ponevadž ze všech problému revoluce byl problém sociálního preklenutí a vyrovnání nejaktuálnejší a ponevadž veliká vetšina tam
byla docela bez jakýchkoliv uvedomelých názoru. Ruští
komunisté svoji pomerne malou pocetnost nahradili
tím, že se tech neuvedomelých zmocnili. Demokratický
teoretik by požadoval, aby je presvedcili. Ti lidé však
nebyli schopni prijímati nauky, neznajíce a nemajíce
predpokladu.
Takto umele vytvorené pocetnosti se
musela menšina s jinými názory podrobit.
je však otázka, zda by diktatura sociálního vyrovnání obstála v zemi, kde není vetšina neuvedomelých,
kde tudíž presvedcovati lze. je-li vule k obecné práci,
jest lepší dáti svému presvedcení projíti ohnem boje a
zkoušek s názory odpurcu. Absolutismus, o jehož osvícenosti jest spor, nemuže býti víc než docasným blahem - nezustane-li docasným absolutismem.
I tak
dogmatická víra, jako je ruský komunismus, prodelala
praksí se utvárející vývoj od Marxe k Stalinovi.
Náš clovek pracuje, aby se uživil. Ruský clovek, aby
vykonal príkaz. Kdyby nevykonával príkazy - neuživil by se. Efekt prvotní je konecne týž. jakmile se náš
clovek domuže životního postavení, jež ho zbavuje
starosti o obživu, pracuje k zlepšení svého standardu.
Ruský clovek s nivelisovanou mzdou pracovní výkonnost nezvýšil - ponevadž pracovní dusledek (odmena)
zustával stejný i pri vyšší výkonnosti.
Ve své reci 23. cervna rozhodl Stalin, že tudíž dojde
k diferencovaným mzdám, nebot vyhlídka na postup
zvyšuje pracovní intensitu. Návrat k starému zrízení
jest tu oznacen jako pokrok.
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Náš clovek s omezenou pracovní dobou pracuje
cích. jeho práci lze po ukoncení pracovního údobl
trolovati. V ruském nepretržitém pracovním týdnu
kontrola pracovních oddílu nemožná, ponevad!
jich práci bylo ihned pokracováno. Tím trpela
vednost delníku, kterí nepracovali dosti svedo
douce, že nemohou býti rádne sledováni. Rovnež
riálu výrobního i pracovního nešetrili dostatec
Stalin tudíž v reci svrchu zmínené narídil
k prerušovanému týdnu tam, kde temto prekáž
lze jinak celiti. Komunistickou praksi bylo nutn
necne prizpusobit Rusku, ponevadž už nebylo lze
ko dále prizpusobovat praksi komunistu.
Ze zmínených úsudku je patrno, že v plném r
lze ideu komunistickou (tak jako každou vel
ideu) provést jen s lidmi ideálními; komunistic
tature v údobí podrizování se však nejlépe pra
s lidmi neuvedomelými. To je rozpor, který tudii
prekonat.
Vychovávat však z generací neuvedomelých
masy, jest úkol tak obtížný a tolik casu vyž
že mám oprávnené pochybnosti, zda opravdu s
mus v diktature speje k spolecnému cíli rychle'
socialismus v demokracii.
Doba lidského života (i když trvá tak dlouho,
život p. G. B. Shawa) jest príliš krátkým •
tohoto vývoje, jehož splnení diktaturou jest jeAt
oddalováno, že násilné akcní presvedcování bu
tentýž protitlak, který budily méne ideální a mén
vedomé terory predválecné. Všeobecná blažen
nikdy asi lidstvo neblažila, kdyby byla nakomand
A socialismus za cenu demokracie by v každém
ním a demokracie schopném státe znamenal krok
který by spásu neprinesl.

i

Russia
- terra ignota.
Rusko donedávna bylo ješte témer obecne,
jest pak velmi mnohým zahaleno rouškou taje
V poslední dobe byla rouška nekolikráte nesmele
zvednuta, a fakt, který byl zjišten, byl pro mno
pozorných a nezasvecených prekvapující: zemese
vými pomery smiruje a vyrovnává.
Toto zjištení melo u nás dva znatelné dusledky'
Pocet papírových proroku ruského komunis
padne vzrostl, což se nápadne podobá tomu, cem
legionári ríkali "za pet minut dvanáct". Skutec
rozumení ovšem tito pozdní horlivci komunismu
nesli.
Druhý dusledek jest však ješte horší: ti, kdožsi
ne práli dockati se ruského neúspechu, zatvrdili se
násob ve svém sebeklamu. Neberou krátce vývoj TU
pomeru na vedomí. jsme vskutku zvedavi, jak
v téhle snivé romantice setrvají.
Podarilo-li se však ruským komunistum za
puldruhé desítiletí skoro prokázat oprávnenost
snah na Rusi, podarilo se našim komunistum jeAt
leko vetší úcinností presvedcit, že akce ruské n.
pomery aplikovati nelze. Revoluce se zkrátka nedá
podle šablony. Váži-li si (jak v záveru své reci po
p. G. B. Shaw ruské "nevyhnutelnosti pozvolné
stupu", ciní tak proto, "že zmena od kapitalismu
cialismu se provádí bez úplného zniceni starého
než je nový úplne hotov."
Naši komunisté marí cas neukázneným rozklá
stroje starého, zapomínajíce, že pro svuj even
lepší stroj nový - neupevnili dosud své vratké zá
To nijak nepovznáší naši duveru k jejich cinum,

Prítomnost.,
Záver.
a pomluvy nemohou naprosto otrásti autoosU pana G. B. Shawa, který pouze zopadávno napsal a rekl. Ve spojitosti s Ruskem
11 konkrétnejších
forem a nahnalo to jen
tem, kdož své houfy ucí chodit slepe za
Shaw sebevíce o pravdivosti
svých ideálu
a je-Ii si tudíž jist osvíceností
diktatury,
jeho mínení by jejich zevšeobecnení
uspím prece možno prijímati jeho víru, nei jako
du muže, který prerostl svou dobu.
e svou obtížnou cestou vykoupení
postudciveji v propracovaném
vývoji.
Nebot
lnl a prizpusobují. A tyto zmeny, jež v deusmernují s dobou témer neznatelne,
platí
fe prevraty.
Otakar Weisl.
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Kapitola casová.
a1yjlm o dnešní krísí a všeobecné bíde, vzpomenu si
jne zajímavé "Pameti babícky Kavalírové", kde
prožila tvrdý vzestup z dcery delníka k žene sklárka, starosvetsky prostým slohem lící detství na zastoletí, po dlouhých válkách napoleonských.
Na
tam vypravuje, jaké zlé doby nastaly jejím rodicum,
nedalo prodati nic lepšího a dražšího, nanejvýše se
ka, peníze byly znehodnoceny a nezamestnanost
obecná. je z toho videtí, že í dríve válka musila býti
a plyne z toho útecha, že í jíndy se již cekal konec
pfl§ly Z1selepší doby.
koncení svetové války hospodárský žívot pocal opet
se obecne, že jediným následkem války mímo nea poškozence jsou dluhy, které se casem "nejak"
nepocitovaly se tak tíŽíve. Nyní se vídí, že znícená
é granáty musí býtí zaplaceny skutecne a že o tyto
jsme chudší. Když se o techto vecech uvažuje
jen si uvedomití, jaké obeti musí prínésti obcanstvo
, než se postaví na pr. duležítá komuníkace, jak se
juje o takové a jíné obecní výdaje z obavy, aby breobcanstvu prílis nevzrostla. A nyní sí predstavme,
silníc, mostú, domu, továren atd. bylo zníceno, co
bylo vystríleno a jaká ohromná území byla znicena.
která byla zprvu merena jen veJíkostí ztrát na ží, vrhá nyní st in i na svetové hospodárství. Že se to
plnou merou, je prícina to, že ztráta hodnot byla
dframi, jejichž fikce se dnes ukázala. Když se i dnes
, že porádná válka, tento všelék drívejších dob,
vu zase na nohy, je to bud úplná hloupost, zájem
yslu, nebo konecne úplný nihílismus. Bylo by to
, jako kdyby lékar dal nekomu, kdo k.nemu prijde
až k tepne, radu, aby provedl rez ješte hloubejí.
hybne úplne vykrvácel.
nastala nutnost nahradítí aspon cást toho, co bylo
Intensivni výrobní a obchodní cinnost, kde kdo zacal
rovati stávající produkcní prostredky. Byla to doba,
elo na reservy (také z obavy pred možnou ztrátou
) a kdy se všechen zisk vracel bud do výroby, nebo
dniho života spotreboval. vývoj byl tak prekotný,
podnikatelu investovalo na dluh v ocekávání snadI a velikých zisku; výsledek je znám. je to znacná
yslu, zvlášte neosobniho, která nutí dnes k reduhodnoty pri tom klesají do bezedna, je prí tak náhlé

veJíké nabídce a žádné poptávce pochopitelné. jsme proste nuceni
vrátití se tam, kam bychom byJí dospelí normálním vývojem a snad
prechodne ješte více dozadu.
Neudivuje ovšem, že si stát prí tom všeobecném plýtvání se soukromým hospodárstvim v nicem nezadal, neudivuje, když je známo,
jak otevrenou ruku má' v nekterém smeru. Neochota, s jakou se
prístupuje nyní aspon k malému snížení rozpoctu, je tim horší, když
se pomysli, že tento musí klesnouti již znacne, chce-Jí se vrátiti
aspon na úroven, jaká byla pred krísL I stát dnes kupuje znacne
levneji a bude se musíti prizpusobiti í on duchu doby a zredukovati
rozsah svých výdaju. O tom, že to bude tvrdé, nelze pochybovati,
zbývá nám ale prece jen vybrati si mezí skromným, ale sporádaným
hospodárstvím a mezi ješte nejaký cas provádeným lehkomyslným
spravovánim státu, které by nemohlo dobre skonciti. Že povinností
státu v takové dobe, jako je dnešni, stoupají, je pochopitelné a v nekterých prípadech nebude vyhnutí v nich pokracovatí, vždy však
bude nutno míti na pameti, že produkce je první, a že tato nesmí býti
úplne zardoušena. Také musí státní orgány zacítí konecne projevovati
více porozumení pro to, co se deje mimo úrednický svet, ponevadž
netecnost a odcizenost živému dení, které lze leckdes pozorovati,
vyvolává zbytecnou neJíbost a podráždenost, které by nebylo, kdyby
se více praktíkovalo heslo "služba verejnosti".
Že obecenstvo se již zarídilo na menší výdaje i tam, kde príjem
zustal stejný, o tom muže vypráveti každý obchodník. Odúvodnovati krisi jen nadprodukcí asi neobstoji, i když nekde je nepochybná; je to proste podkonsum, který zpusobuje, že zboží se hromadí. jiste vetšina Jídí by spotrebovala velmi mnoho zboží, kterého
se ji dnes nedostává, kdyby mela na ne peníze a to je uvážena jen
potreba nutných vecL
jínou prícinou bidy je obecná nedúvera, jako vubec se sešlo tentokráte neblahých momentú najednou dohromady tolik, že je lze sotva
prehlédnouti a stále prístupují nové. Nehlede k tomu, že odúvodnené
i zbytecné obavy o stát stojí každý národ do roka peknou sumu penez, podvazuje se tak ješte hospodárský Žívot. jak rískantní je dnes
pro prúmyslníka zarídití nejakou exportní výrobu, když neví, jaké
celní nebo valutární prekážky se mu postaví v cestu a znehodnotí
zítra celou investici. Vecí dospely jíž tak daleko, že mnoho podníkatelú, a ne zrovna konservativních a pohodlných, dospelo k názoru,
že je lépe delati málo, nebo nic, ponevadž se pri tom konec koncu
ztratí méne, než kdyby tu byla snaha udržeti nebo zvetšiti odbyt.
Že rada podnikú urcítého druhu, které vznikly príliš rychle a bez
oprávnení, zanikne, je nepochybné a nebude jich konecne ani škoda.
Vznikly tak, že zakladatel najal mistnost, koupí! dokonalé kancelárské zarízení, opatril si razítka s honosnou firmou (prišlo do módy
ríkati dílne "závody") a cekal. Prišlo ale jen zklamání. jejich zmizení
odstraní snad aspon cást nedúvery, s kterou se solidní obchodník
dívá ráno na objednávky, které mu listonoš prinese.
Od jísté doby je na neštestí pozorovati, že verejnost ztrácí jistotu
co se týká merítka hodnot a hledá se bezpecné uloženi. Nalézti je
jest težko, ponevadž i valuta, která byla považována za velmi
pevnou, zakolísala a zbývalo by jedine zlato, kdyby i tu nestrašily
hlasy, které popírají oprávnenost jeho jako merítka.
Mení se celá hospodárská soustava a sotva nekdo muže naznaciti
smer, kterým se bude bráti nové usporádání spolecnosti. Vždyt
i americtí proroci budoucností jsou v poslední dobe s predpovedmi
náramne opatrní. Deje se zespolecenštování hodnot, byt i prozatím
jen jako rozdeleni ztrát a ne získu, nebot co je konecne jiného nutnost
prevzetí vídenské Kreditky a tím veliké cásti rakouského prítmyslu
státem, nebo záchrana ohrožených vkladateW z penez nezúcastnených osob ci konecne povínnost majetných nebo méne majetných
prispívati ve forme podpor v nezamestnanosti na úplne nemajetné.
S nedockavostí ocekává svet výsledek odzbroj ovací konference
príštího roku. jak je zapotrebí kladného, byt í jen cástecného úspechu, je nejlépe videti na projevech Mussolíniho, který v posledním
case zamení! doporucováni bajonetú a pušek za propagaci míru.
jiste tak mluvi z poznání, že nezdar konference by uvrhl svet, vcetne
Inž.M-r.
Italie, do chaosu.
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Prítomnost.,
Náš zákazník -

náš pán.

je dnes težko rozhodnouti, zda toto heslo, které si pro svoji
potrebu razil Bata (v dobe, kdy snad jen pocínal tušiti, kam až
s ním dojde) bylo míneno uprímne ci zda melo být jen válecným
heslem, které by omrácilo a prítáhlo omámené zákazníky do dverí
jeho prodejen. jedno je jisto, že uderilo správne na hlavícku hrebíku. Úder prišel a jak zrejmo z vývoje situace, ti, kterí jím byli
zasaženi, obuvníci, dosud se nevzpamatovali
z otresu. Zákazník
ovšem vyšel ze všeho opravdu skoro jako pán.
Do svetové války byl zákazník podívným tvorem, který tu opravdu
byl jen k užitku a potešení obchodníka a remeslníka a byl odkázán
s vetšinou svých denních potreb a nutností na milost a nemilost lidí,
kterí tyto potreby vyrábeli, nebo jen prodávali, v jeho nejbližším
okolí. Byl na ne odkázán, musil sám k nim jít. Od té doby, to jest
od konce válecné mizerie, uplynulo pomerne málo let a karta se podivne obrátila. Není to zákazník, který prichází do obchodu nebo
do dilny, jest to obchodník a živnostník a remeslník, který vychází
pres práh svých provozoven, aby nabízel svoje zboží, a to s vlídnou
tvárí. A nabízí je usilovne, nebot mu sítuace hrozí mnOhdy zkázou;
jeho zákazníci, kterí v sobe, kupodivu dríve než on sám, premohli
konservatívní názor, že práce tovární a hromadné výroby jest nutne
horší práce rucní, prešli rychle na druhou stranu a dnes zhusta
míjejí již témer žalostne predpotopní krámy a krámky svých bývalých dodavateltt A ti jedním dechem žalují svetu svojí bídu a proklínají soucasne prumysl, žádajíce na státu, aby zakrocil a zbavil je
té metly. jenže stát moudre nezakrocuje (aspon ne tak radíkálne,
jak by sí prálí), nebot ví, že by mel proti sOQe témer všechny svoje
obcany. Nelze nevideti (vezmeme opet onen "Batuv prípad", jako
nejjasnejší), že remeslníci mají pravdu v žalobách na svuj úpadek,
jakož i ve smeru, jímž posilají svoje kletby; avšak oprávnenost
jejich volání (aspon tím tónem, jehož užívají) ke státu jest již trochu
sporná.
Zákazník, o nehož (ci o jehož kapsu) tu jde, vidi celý ten boj
s jiné strany. Líbuje si ve svém novém postavení, lichotí mu nová
role pána, který sí muže vybírat, který si za svoje peníze muže klást
požadavky, který je zkrátka rád viden v prodejne ve svojí roli kupujícího. jeho nové postavení "naucilo" jej kupovat. Není divu, že jeho
sympatíe nejsou zpravidla na strane remeslníku a živnostníku, nebot
dosud nezastaraly mnohé vzpomínky na ty doby, po nichž tito volají.
Vzpomíná, jak r. 1920 kupoval za Kc 320'- dámské strevícky
(takové, jaké dnes kupuje za Kc 59'- nebo 69'-), které za plných
ctrnáct dní zahodil, nebot se v ních po té dobe nemohl ukázat na
ulíci. Proto musí se usmívati, cte-li dnes za výkladem téhož obuvníka, který mu onu obuv prodal, výstrižky a plakáty s plamennými
výzvamí k bojí proti Batovi. Dnešní zákazník také nedávno pozoroval boj pekaru o udržení cen produktu a tázal se oprávnene, proc
pri témer polovicních cenách surovin má "chléb svuj vezdejší" kupovati za tytéž ceny jako dríve. Tak, behem doby, nahromadily se
v zákaznikovi mnohé duvody, které premohly jeho sympatíe k remeslnikum a žívnostnikum. Ve svém novém postavení ("náš zákazník - náš pán") došel jíž tak d.aleko, že se táže: "A co jste ucinili
v muj prospech, pro moje dobro?"
Zpravidla shledá, že ne mnoho. V krámku, kde pred lety kupoval
poživatiny, mají sic (snad!) automatickou váhu, avšak máslo, tvaroh,
sýry jsou vystaveny dosud volne prachu z ulíce, vnikajícímu otevrenými dvermí krámu. Prodavac ochotne vezme do špinavých rukou
zboží, docela nevinne zákaznikovi nabidne, aby si urýpl z hrudky
másla na ochutnání (kolik zákazníku - a jak - takto ochutnávalo
pred ním?). Pekar prodává klidne uprášené, uválené pecivo a chléb
(jako prodával jeho otec a dedecek!), pres to, že zákaznik ví, že existuje chléb velikých pekáren, hygienicky balený. Stolar, u nehož si
zákazník objedná kus nábytku, pres všechny nákresy a vysvetlivky
mu jej nakonec "ozdobi" podle svého vkusu a dodá ve lhute, v níž
dva mesíce neciní rozdilu, hodného povšímnutí. A ten zákazník ví,
že továrna nábytku mu okamžite dodá nábytek, který sí v její prodejne prohlédl a vyvolil. Záporných príkladu na téma "a co jste
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ucinili v muj prospech?" jest množstvi a každý zá
kolem sebe až dost.
Vinen je konservatism našich remeslníku a živn
vatism nejhrubšího zrna; nehybnost a ztrnulost jejich,
zákazníka smerem k tovární výrobe. Remeslníci nech
predsudku, té staré veteše, a nechtejí príznati, že
pres noc jejich pánem. Zatím co automobilový p
peclive, jaká barva automobilu bude v móde v nastá
snaží se nalézti nové cesty, jak umožnítí co nejvetšímu
nákup svého výrobku, stavovské organisace remeslnikl1a
nenaucily svoje cleny prodávati tak, jak sí toho
V dnešní dobe opravdu zaráží, ctete-li v odborném
liste feuílleton, v nemž autor zábavnou formou nabádt
nostníky, aby vedli rádné úctování, a ukazuje na vý
z porádku v danových záležitostech. O\itud je ješte tedy
který treba uciniti, aby naší remeslnící dospeli až k
také umetí prodávatí, že musí vyhovovatí vkusu a
svého zákazníka (mluvím o celku; vyjímám radu b
tlivcu, kterí tohle už dávno pochopilí). Zajímavo jest,
nedostatku ješte níkdo nechtel nebo nevidel jednu z
svého neúspechu. Aspoi'I ní kdo neslyšel ješte z rad t
podníkatelu slovo, které by se dotklo tohoto problému.
hrdí? Rozhodne jsou prí1íš zaslepení nenávístí k víte
rentu-prumyslu, jak jste sí mohli povšimnoutí (opet ten
Bata byl pred nekolika mesíci ochoten pi"íjmouti
clánek do retezu svojí organisace. Tehdy nabidl, že se
30.000 obuvníkum. Nekolik dní na to mohli jste císti v
spolecenstvo jeho nabidku rozhodne zamítlo a jednlnl
dovolávalo proti nemu pomocí. Netvrdim, že obuvn1d
návrh okamžíte, nebo vubec prijmouti. Co však
že ve zprávách listu nebylo zminky nejen o nejaké
o návrhu, nýbrž aní níceho o duvodech, které vedly o
kategorickému odmítnutí. Mám dojem, že namíste bylo
projednání a uvážení návrhu, a prípadné vyjednáváni
stranami. Zákazník, který dnes bystre sleduje vše, co
lene dotýká, mohl nalézti snad cas k tomu, aby v sobe
sympatií pro živorící obuvniky. Avšak spech, s nimž o
kovali se svým odmitnutím, nutne vzbudil dojem, že to
nemyslí vážne s hledánim prostredku ke zlepšení svéllo
že "truc" jest jím milejší než klidná rozvaha, která by
vecne se rozhlédnouti kolem sebe a jasne vídeti možn
zbývají k záchrane pred potopou prumyslové výroby.
A prece jejich postavení není beznadejné, jejích boj O
by býti úspešný. Nemuže být ani zákazníku (hostej
remesla a malý obchod. Obojího jest treba a obojí mA
v hospodárské strukture naší spolecnosti. Melo by
specíalistu.
Dokonalých specíalistu, vedomých svého
podárském žívote, znajících presne svojí funkci a úkoly
kterým je prumysl a hromadná výroba nemuže sledo
specíalísovati na zvláštní výrobky svých oboru. Pokud
nebude zuniformován nebo standardne vyráben, najdou
kaznicí pro zvláštní, speciálni výrobky. Ovšem í tu bud
producenti odhodíti staré výrobní a prodejní metody
zákazník nebyl ješte jejich pánem; budou se musit
dávat vhodne svoji prácí, studovat svého zákazníka a
vkus a požadavky. Zákazník se také vyvíjel, prodelá
meny, než došel k svému nynejšímu postavení -"nti
náš pán". Že mu okolnosti šly v tom smeru na ruku, jeli
jen vysvetluje, nikoli však mení výše uvedenou sku
dnes pocítá prumysl a musí tedy pocítat i remeslník
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B.

Kordac - Ciriaci.
Vec: Kordac - Ciríaci jest pro katolíky zkoncovánaj
mluvil a pro katolíka platí: Roma locuta, causa fínlta.
mají dvojí svet: politický, v nemž plne využívají slov, že
jest diskuse, slov, že budou mít tolík práv, kolik si jich

Pt(tomnásL
Demžneplatí diskuse, v nemž nelze bojovat, protože
nakonec narazil na tvrdou zed: Roma locuta,
Kordac - Ciriaci neposilil u nás posici katoliukázal velké slabiny našeho katolicismu, jak církevjiciho. Stací proste fakt, že katolický tisk musil
t, aby neverili tisku Stríbrného, aby bylo patrno,
katolicismus dopracoval. Dobrého katolika nebylo
presvedcovat, že mezi vecí cirkve a stran, které
katolickou a uceni katolické a mezi posl. Stríbrným
trochu hluboký pri kop. Ale náš katolický tisk šel
cestách, které se sbližovaly s cestami Stríbrného,
zpolitisovaný katolický ctenár si neuvedomil rozdil
cké politické strany a stranicky posl. Stríbrného.
é svedectví pro katolický tisk, musil-li sám doznat,
jsou pod vlivem tisku Stríbrného; podivný jest to
který své ctenáre ucinil tak prístupnými slovum
Teprve když katolictí ctenári byli ochotni více veriti
katolickému tisku a církevnim hodnostárum, rozpoký tisk na to, že vlastne parlament se vyjádril o poJirího Stribrného velmi nehezky, že to byl Jirí Strízasedal vyšetrující výbor parlamentu. Morálka
by mela být podeprena trochu solidneji, než aby
na hrišky Jirího Stríbrného teprve tehdy, když hledají
nemu. Katolický tisk, který pripravuje
pudu
u, ne tedy Kordacovi nebo Šrámkovi, to jest katoeris.
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Strlbrného vrele se ujal Kordace nemecký kresfanskoBylo by to hezké, kdyby bylo pravda, co ríká: že hájí
, že háji spravedlnost.
Ale není to pravda. Prípad
nemecké katolíky byl jen záminkou, aby se rozvinulo
. Ukázal-li jíž dríve spor o obsazení litomerického
nemecti katolíci dovedou si vjeti do vlasu s ceskými
c se neohlížejíce na to, že katolicismus by je mel
kde stoji v ruzných táborech národnostních, pak to
Kordacuv, kde na nemecké katolické strane zvítezil
nad katolícismem. Zvitezil nacionalismus, ovšem jen
který má zakrýt jiné bolesti. Je to už bežný zjev, že
dne spáti ve vetšine pripadu, kdy se volá: národ je
Debof za tím slovem "národ" se schovává nekdo kdo
mu videlo na prsty. Nemectí katolici tvárili se silne
Ilo o veci prostší; domnívali se, že budou-li hodne
prihlédne daleko ochotneji k jejich pránim pri projedv1vendl, at jíž pujde o osoby nebo materiálni zájmy
a oslibek. Nemecký katolický tisk tváril se nacionálne,
požadavky nemecké i madarské hierarchie k provlvendi. Rekl to jasne dr. Doležal na pražské schuzi
-Ciriaci skoncila tim, že: Roma locuta, causa finita·
neukázal se pri této priležitosti silným. Mezi cesbylo videt, že katolický tisk pracoval vice pro Stri1IfO cirkev, pro "Polední
list" více než pro "Lidové
aanecké strane chorobný nacionalismus prehlušil city

v.a.

Ze staré Prahy.
lavba jest podnik, který nemiluje zmeny, rekordy.
sebe, stane se to náhodou, proti jeji vuli. Jednou zak kdesi na Sázave, po druhé - v techto dnech - jeji
na dno. - Jen pri takových priležitostech si uvedoty parníky v Praze vypadaji jako anachronismus:
, že jsou z doby, kdy si náš dedecek babicku bral,
obrazne, ale doopravdy. - Padesát let jezdi již
z Modran do Prahy a nazpátek; mezitím z idylické
•• Velká Praha, nekolikrát vetši, mesto docela jiné.
plavba jest stále táž. Co stacilo v r. 1891, muže

stacit i v r. 1931. ~ Pražská paroplavba jako by stále snila svCtj sen
se Záboji, Šárkami atd.
Clovek tak nekdy cíti touhu se poklonit té generaci kolem 1891.
To nebyla generace grunderská, to byla generace opravdu zakladatelská. Založila nám mnohé, co trvá dodnes v téže forme. Podivejme
se jen na výstavište z r. 18911 Trvá ve svých hlavnich rysech dosud
a slouži dosud. Celá rada zmen neporušila jeho základ ni konstrukci,
která ukazuje, jak tehdejši lidé - z r. 1891 - postavili neco, co
vyhovuje slušne i dnes, kdy Praha tak vzrostla; vedle výstavište
jest ovšem palác P. V. V., ale jeho stavba jest darem dosti danajským.
Z kruhu P. V.V. vznikl také podnet k stavbe kluzište; bylo jakž takž
postaveno, ale již na jare nefungovalo; nevi se, kdo stavbu bude
platit. - Z doby téže generace pocházi lanová dráha na Petrín;
idylická Praha ji udržela, ale Velká Praha nechala její koleje zrezavet, zarust travou; poutník putuje na Petrin, putuje pešky a utešuje se nejvýš, že za X let bude rozrešena otázka petrínské komunikace, neusne-li spánkem spravedlivých,
jako otázka letenské
komunikace. - Poutník stoupajíci na Petrín uvažuje o tom, že pohyblivý chodník na Letnou nám neporídil nekdo, kdo má zájem
o komunikaci, ale sdruženi internovaných, což jest situace asi stejná,
jako kdyby elektrické podniky se venovaly badání spiritistickému. Velká Praha se pokoušela o podniky, kterými by zvýšila ráz velkomesta. Byl to na pr. Eden, ale selhal. - Podobne nemáme sice
ješte zoologickou zahradu, ale máme již dosti znacnou literaturu
o sporech mezi temi, kdož nám chteji ji zrídit. - Malá Stará Praha
mela svou malou cyklistickou dráhu na periferii; Velká Praha nemá stadion, dívá se se závisti do Pardubic; má jen strahovskou plán, v níž
jest zakopáno slušne pres 10 mil. Kc, a vzpominku - velmi drahou na betonovou dráhu na Letné, kterou vojsko musilo trhat dynamitem.
Generace kolem r. 1891 zanechala v Praze celou radu velkých,
prísných staveb verejných.
Situaci 1931 charakterisuji
zprávy
o oprýskaných stropech v budove filosofické fakulty, kterou bylo
nutno zavrít. - Srovnávání mnohých :vecí z let 1931 a 1891 vede
k tomu, že poznáváme, že v tehdejší malé, idylické Praze bylo více
budovatelského
a zakladatelského
- ne grunderského - smyslu,
V. a.
než dnes.
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Emil Sobota:

Jest nám americké politické stranictví
vzorem?

A cíkoliv
na konto
techto
výdaju mnohem
aby pakvetší,
prijali
rukou
pomoc
po prípade
nežliz jest
ta
kterou "v mezích zákona" odvedou do pokladny strany:
A posléze zákon, který zabranuje tomu, aby takové príspevky byly nekontrolovatelne poskytovány behem volební kampane, nezarucuje nikterak, že strany neobdrží
od mocných príznivcu bohaté podpory v ostatním mezidobí. Nebot ve Spojených státech náklady volební
kampane nejsou nejvetším výdajem politických stran.
V zemích, kde politika znamená "business", strany jsou
povinny své lidi dobre platit. V zemi, kde verejná moc
není jednotná, nýbrž se rozpadá v nekolik navzájem
casto socících stredisek (federální vláda, státy, mesta)
- toto rozložení má zajisté také mnohé dobré stránky
- musí nositelé techto jednotlivých sfér verejné moci
(a to jsou prakticky a fakticky, jak již jsme si rekli,
exponenti
té ci oné strany)
navzájem
nejenom
nýbrž se i smlouvati
a prinášeti
si vzájemné
obeti.zápasiti,
Ctenár
vloni vyšlé knihy 'vládního detektiva Hardingova režimu, Meanse, *) knihy v jednotlivostech jiste nehodno*

The strange

death of President

Harding.
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Prítomnost,
verné, poucí se velmi o tom, jak se stranické
fondy
tehdejší vládní kliky republikánské
strany vymáhaly,
ukládaly i vydávaly.
O tom, jak byly zavedeny urcité
sazby za vládní úkony, úplatku splatných
nikoli úredníku, nýbrž duverníku strany - ale úredník ovšem nesmel
aktu vyrídit, pokud nebyl vyrozumen,
že interesent zaplatil.
Tak se platilo za vybavení majetku, na
kterém dosud spocívala
válecná sekvestrace,
za udelení koncese k exploitaci federálních
území indiánských
reservací, za tolerování
protizákonného
odstrelu zvere,
za nestíhání
prodavacu
alkoholu
atd. Ctenáre udiví,
dozví-li se, že takto nashromáždené
bohatství
nebylo
normálním
zpusobem
ukládáno,
nýbrž thesaurováno
ve zvláštní pokladnici
uložené ve sklepení soukromého
domu. (Ovšem po nedávných
událostech
v našem politickém svete teprve pochopíme,
jak toto opatrení
amerických korupcníkti
bylo krajne opatrné, a založené asi
na delších zkušenostech
a tradici, nežli jakou se muže
honositi korupce ceskoslovenská.)
A co našeho ctenáre
pri ctení této knihy dnes již také neprekvapí,
jest, že
tyto fondy predstavovaly
nikoli oficielní majetek strany,
nýbrž bohatství
jedné, ve strane tehdy vládnoucí skupiny, jehož se užívalo proti druhým smerum ve strane
a jímž se odvracelo i nebezpecí hrozící této klice trebas
z oposice nekterého
clenského státu. Slovem, pri této
komplikovanosti
vládního systému a mnohotvárné
vnitrní složitosti obou velkých stran hmotné potreby politického stranictví
amerického
se ješte stupnují.
A zákonná opatrení,
jež si až dosud Spojené státy vytvorily, nestací zdaleka, aby zvládly tuto zmet. Jsou však
sympatickým
pokusem,
z nehož by bylo možno se leccemus nauciti, zejména žijeme-Ii v pomerech
prece jenom méne spletitých,
nežli jest onen americký
politický systém.
Organisace

amerických

stran.

To, co si tu rekneme o organisaci
politických
stran
ve Spoj. státech, platí do puntíku
ovšem toliko o dvou
- dosud stále jedine významných
- nejvetších
stranách republikánské
a demokratické.
Socialisté a prohibicionisté,
jimž se jedine podarilo trvaleji zorganisovati na celonárodním podklade strany, jež presahují meze
jednotlivých
dílcích státu, nemohou prakticky,
mocensky po dobývání posic ve federální vláde v prítomnosti
pricházeti stále ješte V" úvahu. Proto tedy za nejcharakteristictejší
rysy amerického
stranictví
mužeme pokládati ty, se kterými jsme se setkali u obou velikých
stran.
Americké politické strany - s receným omezením jsou v podstate
aparát prípadný
k volebním
úcelum.
Mají ovšem podle svých ústredních orgánu celou hierarchii nižších až po místní a ctvrtní výbory a kluby ale to vše práve jen k tomu úcelu, aby tu byla sít pro
prípravu a provedení volební agitace. Všecky tyto organisace všech stupnu mají ráz místních, okresních, státních, celonárodních
štábu, ne armád.
A ovšem není
v nich ani zdání po nejaké spolecenské,
lidovýchovné,
programove
propagacní,
odborové
a buhví jaké jiné
ješte mimoagitacní
cinnosti, jak tomu jest u nás. Není
"tanecních
vínku"
nebo "zahradních
slavností"
"našich stoupencu",
není prednášek
a akademií
nebo kabaretu - takovými prostredky
dobývají srdcí svých spoluobcanu
v Americe snad náboženské
spolecnosti,
ne
však politické strany. Politika jest práce specialisovaná
na volební agitaci.
V míre nepomerne menší nežli u nás se také setkáváme
s tím, že by politická strana jako taková se oddávala
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hospodárskému
podnikání,
aby si tím opat
nické fondy.
Pri této specialisaci
jest ovšem americ
strana organisována
dokonale. Již od doby
lze pozorovati
pocátky vrcholného orgánu,
predstavuje
v obou hlavních stranách záro
sbor, jakýsi vnitrostranický
parlament. Jest
konvence strany,
která se sjíždí vždy pred
skými volbami, aby urcila kandidáty strany
program.
Konvenci
obesílají straníci z j
státu svými delegáty,
jichž jest vždy dva
kolik konvence
má stát senátoru
a poslancu
dohromady
tedy
shromáždení
asi jednoho
tiS11
pocet jiste dosti velký k tomu, aby byla z
jakákoli diskuse a iniciativa zdola, a aby t
máždení bylo nezbytne odkázáno na pevné
ské vedení shora. Dríve delegáty pro národ
volily státní konvence jednotl. stran - dn
státu byly zavedeny pro ne primární volby: t
stranické
predvolby,
jichž úcelem je rozho
více kandidáty
ruzných smeru ve strane. Pri
márkách se nekdy volí soucasne s delegáty
konvenci také kandidáti
pro volby na ne
ve státe. Primární volby jest instituce na p
demokratická
- v pomerech, kde by pouto v
strane bylo intensivnejší
a kontrola jeho
snazší, mohla by prinést mnoho blahodárn
ovšem, když každý sebe volnejší vztah (na p
tvrzený fakt, že minule také volil tuto stranu}
mu dával legitimaci k primární volbe ve str
se pole nejdivocejší
demagogii, nejnepekneji
tum kandidáta
proti kandidátu,
což jednak
sobuje trvale príkré osobní protivy uvnitr st
- jako protiváhu,
nezbytnou, má-Ii všec
ha vésti k nejakým výsledkum - vynucuje
bezohlednou
a casto znásilnující
ruku ar
kových kampaní, bossu.
Národní
konvence
je vnitrostranický
národní komité strany jest její exekutiva. Pri
se pak komitéty
speciální, hlavne financnf
(congressionel
campaign committee.) Analog
strana organisována
na stupních dolejších v
tech, okresích, obcích atd. Nekde volí tyto
komitéty
konvence
delegátu,
nekde prímo
strany v primárkách.
Str a n a a j e dno t Iiv e c.
Jednotlivý
obcan, volic, není pro strana
hlasem, jejž pri té ci oné volbe se snaží zls
nevyvinuje
zvláštního
úsilí, aby ho trvale
Nezakládá
pron stálých, periodicky se sch
rokých spolku. Neukládá
mu stranické d
stranu socialistickou).
Nesnaží se jej, jako in
soustavne
zpracovávat
od chvíle ke chvlli,
k situaci; stací jí, že pred volbami strhne pra
kánskou agitací co nejvíce z obcanu jako j
To je pomer strany k volici. Pomer stran
tlivci-politikovi?
K jednotlivci,
který má
sloužit si ostruhy a býti kandidován? Jsou tri
z ambiciosních
lidí ve strane ciní kandidáty,
propujcují
ten velkolepe vybudovaný
apar
aby se pomocí jeho vynesli k funkcím v
masy, bobby, osobní vlastnosti.
Budto má,
za sebou, at už jakkoli motivovanou
duveru
proto, že je to známý národní pracovník v n
gracní ctvrti, a že za ním jeho krajané bez
zoru prijdou jako jeden muž, nebo že má Zl

Pr{tomnos~
ev. - Anebo si jeho kandidaturu
na strane
silné bobby, organisovaný
zájem: farmári, delyslníci atd. - Anebo posléze má kandidát
ve strane sám v sobe vlastnosti,
jimiž se stává
ým vlastním aranžerum
všeho, co se ve strabossum, t. j. onem profesionelním
politikárum,
JI výkonné komitéty
strany v hrsti. Vlastnosti,
e jeví kandidát takovým,
mohou být ruzné.
o bývají vlastnosti negativní,
jako tomu bylo
, presidentu Hardingovi,
který se stal kandipresidentský úrad témer proti své vuli, hlavne
jeho "posunovaci"
znali urcité jeho slabosti
i z toho vy težit hodne pro sebe. Nebo pri preCoolidgeovi, jenž si získal svou posici tím, že
spolehnutí, že nehne žádnou zásadní otázkou.
všem jsou to i vlastnosti positivní, jak tomu bylo
Roosevelta nebo Wilsona. - Zkrátka,
v této
atl o Americe nic jiného nežli o kterékoli jiné
veci ovšem musíme si býti pri pozorování
amestran v jejich pomeru k politikum
vždycky
: že je pri jejich vlastní parlamentní
práci ánf s našimi pomery - vubec skoro nevíží, ani
nepodporují. Politik by se steží dožadoval
na
e, aby mu dala stanovisko v nejaké nové otázce,
ovna není "rešena" ve volební platforme,
anebo
i'j vymáhal direktivu
podrobnejší
a odbornejší,
to bylo v platforme,
hezky kulatými
slovy,
To si musí vyvodit sám, na vlastní pest a odponebot strana jako celek má tolik ruznobežných
a závislostí, že se vuci nim nemuže zadat, aby
'Ia tu nesnadno vybalancovanou
rovnováhu,
zi ruznými zájmy protancilo
svuj tanec mezi
predvolební platformu.
Naopak zase politik,
bce jednati na svou pest, má toho vždycky plnou
, ba, muže tak konecne
jednat
i v odporu
rmou strany - která si nad ním ovšem umyje
ebot budto takovou zradou programu
strany
é zdvihnou proti sobe hnev zájmu silnejšího,
t ten, jemuž svou politikou slouží - potom je
pfi nejbližším výberu kandidátu
ovšem hodí pres
Anebo zájem, jemuž zradou
stranické
platosloužili, jest silnejší toho, kterému strana jest
poplatna - a pak ovšem strana - jde-li to
bu - inkasuje také sama prospech z této zmeny,
Iitikovu linii za vlastní, t. j. zamení svého ko, což se pak príslušným
zpusobem
projeví
I predvolební její platforne.
Ale to vlastne se už
u dalšího bodu svého pozorování,
u otázky:
a program.
Strana

a program,

obou velikých amerických
stran dnes žádná
cemu by se u nás reklo "program
rámcový",
II ci pod., bylo už receno. Dnešní demokraté
Jikáni mají jenom volební
provolání,
"platobsahující toliko postuláty
aktuální,
o nichž
ousi pravdepodobnosti
míti za to, že je bude
uskutecniti v období, pro než se volí. Platformy
pravovány úzkým výborem
zasvecených
straášeny ovšem pocetnými konvencemi,
ale témer
debaty. Stopa okamžité
situace bývá platvtištena, že se nikdo nediví, jestliže se strana
svém programu dožaduje neceho, co je v odlatformou, s níž se šlo do voleb pred ctyrmi
aké lze konstatovati,
že platformy
obou stran
již do té míry sblížily, že vlastne rozdíl jest na-

nejvýš ve vetším ci menším akcentu,
který jedna ci
druhá strana dává na týž požadavek.
Klasický rozpor,
který býval
po dlouhá
desetiletí
delimitacní
carou
obou stran, otáz~a vysokého ci nízkého celního tarifu,
dnes již zmizel. Zádná z nich si netroufá staviti se ve
své platforme
príliš oposicne proti statu quo v této
veci. Rovnež otázka meny nehraje roli. Ve vecech zahranicní
politiky
si demokraté
netroufají
vzít Wilsonovo dedictví na svuj štít, a republikáni
zase se neodvažují
provolat
heslo "pryc od Evropy".
V otázce
prohibice republikáni jsou jen o neco radikálnejšími
stoupenci protialkoholového
dodatku v ústave, kdežto demokraté jsou pron jen ponekud rozpaciteji.
Protože strany jako celek pozbyly témer programových rozdílu a znehodnotily
tak programové
hodnoty,
jest uvnitr nich více programového
zmatku a nejednoty.
jsou republikáni,
kterí by se daleko snáze programove
dohodli s nekterými
demokraty,
nežli s vlastními spolustraníky, a práve tak je tomu u demokratu.
Z tohoto zmatku by snad nekdo dovozoval, že to jest
chaos predcházející
zrození nových stran. Zdá se však,
že tyto rozpory
nemohou
rozkotat
dnešní stranický
systém, pokud v Americe zustává
v platnosti
pojetí,
podle nehož strany
nejsou instituce
programotvorné,
nýbrž pouze komisionári
verejného
mínení pro delení
politické
moci, pouhé aparáty pro opatrení politických
posic každému, kdo je více ci méne ovládá. Do té doby,
dokud bude takové pojetí vládnouti, nebudou míti predstavitelé
jednotlivých
smeru a názort! ve strane zájmu
na tom, aby stranu rozbíjeli a tvorili neco nového. jejich
zájem se ponese pouze k tomu, aby v ní byli co nejsilnejší
složkou.
Poucný

príklad

amerického

stranictví.

Americký politický systém jest tak podstatne
odlišný,
srovnáme-Ii
jej s naším, že praktická
a upotrebitelná
srovnání lze ciniti pouze v jednotlivostech,
a také v detailech - spíše v jednotlivostech
mechanických
a technických pomucek a opatrení - lze si z neho bráti poucení.
Na první pohled by se zdálo, že americké stranictví se
svým "principem
dvou stran" upomíná na naše pomery
z prvých let devadesátých,
s jejich "staro a "mlado",
pri cemž podstatného
rozdílu mezi staro a mlado nebylo. Ovšem že ta éra našeho podvojného
systému byla
éra krátkodobe
prechodná,
byla to ve srovnání s tradicní, hluboce fundovanou
a dukladne
propracovanou
soustavou
americkou
pouhá improvisace.
jest pravda,
že zároven s tím, jak bude v Americe politika vždy
hloubeji zasahovati
do ostatního
sociálního života a regulovati jej (ciní to daleko extensivneji
nežli Evropa,
a zvlášte strední Evropa), zároven s tím že se americký
systém dvou stran bude patrne rozkládati podobne, jako
se rozkládalo stranictví
u nás. V tom smeru by tedy byla
jistá analogie, ovšem jen velmi všeobecná; v tom ohledu
by tedy bylo možno ríci, že americké stranictví
jest
o nekolik desetiletí "za námi",
Ovšem, že ta diferenciace bude se díti v pomerech úplne jiných, spolecensky
mnohem vyspelejších,
nežli byly u nás pred 40 lety takže by bylo naivní, domnívati se, že by pro takovou
budoucí pout, americký
politický svet mohl neco profitovat ze zdejších zkušeností.
jednotlivosti,
které by bylo možno - ovšem vždy
s dobrým rozmyslem a za stálého prihlédání ke zvláštnostem prostredí
naštepovati
i u nás, jsou zvlášte: pokusy o zverejnení
stranického
financního hospodárství
a demokratictejších
zpusobu
vnitrostranické
110mi-
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nace kandidátu. Jsou u nás strany, u nichž obojí jest
aspon rudimentárne
zavedeno dobrovolne. Takové
strany jsou v jakési nevýhode vuci jiným, které - oc
jsou vnitrne zpracovány autokraticteji, o to jsou zevne
hybnejší. Nebylo by tedy lépe vnutiti zákonou úpravou
všem našim stranám takový demokratický vnitrní režim?
Naproti tomu si není možno vzíti u nás príklad z oné
programové planosti amerických stran a z jejich vztahu
k jednotlivým politikum. Stýskáme-li si u nás na myšlenkovou nepružnost a na tuhou disciplinu, kterou naše
strany svazují jednotlivé politiky, není to zlo pro nás
zdaleka tak nebezpecné, jako by byl pravý jeho opak americký vzor. Naše tuhé stranictví není - jak zkušenosti každému rozumnému pozorovateli potvrzují není nikdy tak tuhé, aby myšlenka opravdu živoucí a
osobnost opravdu pevná, která opravdu chce neco casove nutného, nemohly proniknouti.
Stojí je to jiste
více námahy a obeti, nežli jinde - to je cena, kterou
platíme svému systému. Ale naproti tomu stranietví
príliš pružné, pri nemž strany podle konjunktury prijmou každou agitacne výhodnou myšlenku do programu a zradí každou, která se znelíbí davu; kde strany
ponechají politiky zcela jejich vlastním osobním spekulacím a zálibám, nijak jich nevážíce; a kde konecne
politikové pro stranu jsou ceneni jenom, pokud za nimi
je nejaký organisovaný nebo bohatý zájem; takový
pružný systém byl by v našich pomerech mnohem
zhoubnejší, nežli v amerických. Práve proto, že u nás
politika hloubeji zasahuje, jest u nás zapotrebí lépe
organisované kolektivní odpovednosti. Jak je možno
ocekávati od politické strany hlubší, déle trvající, soustavnejší zásahy pro tu ci onu politiku, když by její
vztah mezi urcitým politickým postulátem a politickou
prací nevycházel z ní, když by ji byl vtiskován a urcován prechodnými vlivy vnejších "lobbyistu"? - A kterak by bylo možno za urcitou politickou práci (nebo nedbalost) v jednom volebním období cíniti odpovednou
pri príštích volbách stranu, která by mohla potom ríci,
že parlamentní cinnost svých poslancu a senátoru neurcovala, že si ji vybudovali oni sami? Ale v intensivních politických pomerech indivuduální odpovednost politiku stává se vždycky Husornejší. Kde není
též odpovednost kolektivní, tam jako by odpovednosti
nebylo. Americký príklad tedy bude ve mnohém ohledu pro
nás spíše poucením výstražným nežli positivním.

NÁRODNí
J. Russell

HOSPODÁR

Smith:

Konec epochy.
Totopráve
je krutý
než

svet, napsal
Sanderson,
skoncil
své Viktor
zoufalstvi
tím, že ctyriapadesátiletý,
otevrel kohoutek
plynu. Po 23 roky žil ve velkém prumyslovém meste Filadelfii. Po
celé mesíce byl nyní bez práce a jeho úspory byly vycerpány. Nemohl
platiti nájemného. Otevrel tedy plyn. jeho ruka svírala zdvorilý
dopis bytné, v nemž vše vysvetloval.
To znamená nezamestnanost.
Zlomí lidského ducha. Miliony lidí
v Evrope i v Americe pocítily tlak, jenž znícil ubohého Sandersona.
Nekdo rekl, že nezamestnanost
pro tento vek je tim, cím Cerná
smrt. byla pro stredovek. Cerná smrt nicila tela lidí, nezamestnanost
zeslabuje telo, nici nadeji, zabijí ducha, ztroskotává domov. je to
rakovína v naší prumyslové civilisaci a - vime, jak rakovina koncí.
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Naše forma kapítalismu zmizi, nebude-Ii sí vedet rady s n
ností, a nemá mnoho casu, na rozrešeni tohoto problému.
se na Rusko a Italii a srovnejte s nimi naše miliony nezam
Žijeme v obdob i vedy a jejího dítete mašinerie, ve veku ubU,
nické sily, ocele a elektriny. Rok 1918 ukázal, jak stroj m
sloužiti lidstvu, ale také je nicíti. Pomocí stroju lidé zabíjeli
jichž nikdy neví deli. Americký prumysl demonstroval
schopnost svých stroju, že se nad ni musíme zamysliti v této
zamestnaností. V roce 1918 meli jsme así 4,500.000 mužu ve
Títo opustili svou práci na rok a mnozí í déle. Velká cást jich
Francii. Byli umísteni v nových, draze postavených tábo
dobre, ba prímo marnotratne obleceni do nových šatu, opat
hými puškami, revolvery, helmicemi, množstvím artilerie a
jedli lépe, než vetšina z ních jedla kdy pred tím. Byli od
Evropy a živeni tam.
Všechno neproduktivní zamestnáni techto mužu, vš
neproduktivní výzbroj byla opatrena lidmi Spojených Stá
sami v téže dobe žili ve vetším blahobytu, než kdy jindy
staveli lodi s neslýchanou pred tím rychlostí a pri tom
Evropy ohromná množství vojenských a civilních zásob,
vali armádu a do velké míry živili obyvatelstvo. Nyni hled
se konalo a nebylo nezamestnanosti a tedy skoro nic na
dobrocinné organisace. Každý, kdo chtel pracovati, byl
pri dobré mzde a tedy fysicky dobre opatren. Taková byla
robni schopnost v roce 1918.
Od té doby jsme ji velmi zdokonalilí. V posledních 10
které naše železárny byly prestaveny takovým zpusobem,
jeden clovek na práci, kterou dríve konalo 100 lidí. Toté!
v dolech. Zdokonalení, jež zdvojnásobují, nebo zctvemáso
kovu výrob ni schopnost, se ciní skoro denne a podle všehot
teprve pociná.
Sezonní delníci mívali dríve o žnich práci v Pšenicném
tamejší farmári zapráhnou
traktor k velkému komb'
strojí. Toto úsporné zarízení pohybuje se po poli, seká pš
ji, pri tom odhazuje snopy slámy a pytle s pšenicí na vm a
delnici následovali Indíány, buvoly a ichthyosaury do hjsto~
ného pásu. Šli tedy do mesta hledati práci v automobilo
nách, které se však zavrely dríve, než tam došli.
Blízko Trentonu, N. J., jakási korporace, jedna z mnoh
vila pro svých 1000 krav elegantní budovu, jež vypadá jako
V tomto paláci dojí se onech 1000 krav mechanickým zp
lidí koná tuto práci lépe, než dríve 110 lídí, kterí se stolic
dali pod jednotlivé krávy. Naše deti mohly by se koupat
kdyby to pro ne bylo dobré. Máme pudu, pracovní sily
abychom ono mléko vyrobili, kdyby jen byla po nem
možnost je zaplatití.
Avšak zde je hrozný fakt. Nabídnete výhodnou cenu a
jsou nám již nyní k disposici, za krátkou dobu preplní trh. 11
blém, jenž privedl americký prllmysl blíže k zániku, ne!
lidi uvedomuje.
Stroje jsou zázracné, ale zvláštní paralysa je prepadla. S
venkove jsou plné pšenice, zatím co v mestech miliony
dajíce pouze príležitost ku prácí. Celé rady uhelných dol4
cinne, zatím co miliony v mestech se chvejí zimou. Pily,
cementárny zahálejí, zatim co tisice lídí potrebují nových
tisice lídí chtejí je staveti, ale nic se nedeje, než že úspor ub
se zvetšuje.
Máme milíony nezamestnaných, ale banky jsou plné pe
ných za neobycejne nízký úrok, zatím co stroje a suroviny
všech stranách. Nikdy v dejinách lidstva nebyly takové m
hatství a blahobytu, ale toho všeho neni možno používat,
nezmeni naše psychologie a naše úcetnictvi.
Kdy zase nastane konjunktura? Pochmurný fakt vyja
Poválecná perioda byla docasná a již skoncila. Byla to j
a není nadeje, že se bude opakovat. Toto jsou príležítostl,
tovala.

I

1. Stavebnictvi:

Zatím co jsme byli zamestnáni vál

, takže potom bylo nutno uhraditi schodek práve tak,
ti se o normální vývoj.
obily: Tato industrie jaksi prišla s válkou. Postavili jsme
automobily, opatrili vozy celé Spojené Státy, vyvinuli
, postavily garáže, benzinové stanice, hostince, stánky,
usy.
: Vystaveli jsme továrny a opatrili radio pro 15,000.000
vali jsme miliony domu, opatrili je svetlem, lednicImi stroji.
'tejšim faktorem však v této konjunkturé byly vysoké
je zvýšila a systém prodeje na splátky je pomáhal udrmzdy zpusobily, že takové množstvi lidi mohlo kupovat
, prací stroje, což na druhé strane zas melo velký vliv na
ch továren, nyni bohužel necinných. A mzdy nyni klesaji.
e zase zlepšeni tohoto stavu? Dejiny prumyslu ukazují,
konjunktury mívala za podklad nové konstrukce, želez, pristavy, lodi atd. V letech osmdesátých na príklad
Ic na západ a zarizováni farem na západe zpusobila konakorotak dobrou, jako byla poválecná. Budou se zase stavet
Ne, žádají místo toho, aby smely zrušiti postranní linky.
ytek textilních továren, továren na radia, a železárny jen
l8I11estnanéprosí o zakázky. Továrny na obuv jsou vypravýrobu 900,000.000 páru obuvi, zatim co my potrebujeme
,000.000 a tak je tomu skoro ve všech odvetvich. Uhelné
u vytežiti 700,000.000 tun uhli a my mužeme použiti
SlOmilionu.
bl novou konjunkturu? "Spotreba zboži", odpovi nekdo,
,zmrzliny, cukroví, pudru, atd". Kéž by to bylo pravda,
• I<dybychom zvýšili výrobu o 25%, zamestnaly by se
jlcí továrny a pouze nekterí nezamestnani, kdybychom
totiž nynejši systém šesti pracovních dnu.
Idokonalení stroju byla ucinena dokonce behem nezamestVlastne to jde nejrychleji v takových dobách. Na priklad
ledních 12 mesícu jístá továrna zvýšila výrobu o 60%
použivá nyni méne delníku. Kdyby podržela všechny
zvýšl výrobu o 60%, kteréžto zvýšeni pohlti celou konove jsme plne vyzbrojeni, ale nemáme kam jít. Potrebu, zatím co naší lidé hladoveji a potrebuji býti ošaceni.
konci epochy, epochy volné konkurence. Náš systém se
je. Sest milionLlnezamestnaných je toho dukazem. PotreDOvéhosystému.
hospodárská teorie našeho nynejšího systému je "Iaíssez
to! znamená "nechat být". jasné vysvetleni této teorie
slavná kníha Adama Smithe, Bohatstvi národu, uverejnená
6. Ta praví: "Nejlepši zpusob, jak podporovati rozvoj prulI1d1vlduelnía spolecenské bohatstvi jest ponechati i prumysl
svobodné. Necht lidé kupuji a prodávaji, pronajimaji a
ji jak se jim libí, kupuji lacino a prodávaji draho, zvyduji ceny, jak se jim Iibi. Necht konkurence je vyrovnaezl bezpecnosti. Když se nekomu nelibí jeho zamestnavatel,
aajde jiného. Když se mu nelib i tento trh, necht si najde
každý clovek, jda za svým cilem, v souteži s ostatními nejpracovati k národnímu blahobytu a k blahobytu všech."
teorie se zrodila v myslich mužu, kteri videli industrii jako
eno, rucní tkalcovský stav, kováre u jeho kovadliny,
V jeho dilne, dopravu na konských potazích, a lodi v prujako velikou nadeji budoucnosti. Teorie se osvedcovala
Je v první polovici 19. století, kdy se otviraly nové pevniny
dl mužové meli možnost uniknouti špatným pomerum
I tim, že se usadili na farmách v Ohiu, Indiane, Kansasu,
te, Manitobe, Australii, Sibiri, nebo jižní Africe. Nyní
e strojní výroby je to jiné, nebot všechny pevniny jsou
Vldlme tedy, že v dobe parního kladiva a obrovských prukorporací teorie "laissez faire" cím dále tím méne

Volná soutež nyní zabíjí schopnost koupe. jaká je možnost souteže
mezí neorganísovanými, hladovými lidmi, bez zamestnání, a korporací s kapítálem bilionu dollaru? Nebo jak je možná soutež v preplneném trhu?
Volná soutež je hrozná, když lidé hladoveji. Hladovející clovek
mysli na svuj hlad a cím dále tím více je naklonen prijmouti nejnižší
úroven, na niž ješte muže existovati. Nyni v mnohých mistech na
farmách Spojených Státu pracují lidé za 1'25 dollaru, pri desítihodínové pracovní dobe, zatím co ješte pred rokem za tutéž práci
dostávali 2'50-3 dollary. Slyším nescetné zprávy o snižováni mezd
o 20,30 až 40% pro cvicené delníky ve Filadelfii. Nádenikum byla
mzda snižena ze 40 centu na 25 centu za hodínu. Z toho musi delnik
platiti nájem, stravu, šatstvo a udržovatí "vysokou úroven". Muže
si takový delník koupiti jiné starší auto za to, které mel lonského
roku? Ovšem, že nikoli. jak muže tedy pomoci nové konjunkture,
o kterou celá zeme prosí? A co by se stalo, kdyby meli delníci 5,
nebo 10 dollaru denne? utratili by je, poptávka by stoupla a tovární
píštaly by znovu dlouze a hlasite zapískaly.
Tuto teorii "Iaissez faire" trpíme, nebot je základem hospodárského
a prumyslového života v Americe. je pozadím pro myšlení a cítení
milionu. Viz na priklad Shermanuv antitrustový
zákon, který se
snaží rozdrobiti na soutežící cásti každou velkou organisaci, která
kontroluje prumysl nebo cenu.
Clovek muže míti teorii, avšak když jej fakt uderi do obliceje, je
nucen zamestnati se vice faktem, než teorii. Drive než si to uvedomi,
stane se obeti jedné ze známých tragedií vedy, teorie zabité faktem.
jako priklad uvádíme nejprve souhlas daný jedním clenem kabinetu
k omezení souteže mezi domácími výrobci oleje a dále schválení dané
Hooverovou kancelári ke kontrolování
a omezeni dovozu oleje .
Schvaluji Hooveruv cin. Zasáhl do prumyslové krise dobrým a realistickým zpusobem. Ukazuji na tento prípad jako na vhodnou ilustraci
své teorie: prumysl musí býti kontrolován v zájmu verejného dobra.
Této kontroly v prumyslu musi býti mnoho. Pan Hoover a všíchní
v olejovém prumyslu priznávaji, že v tomto odvetvi zákon o volné
souteži se neosvedcí I.
Timto omezenim pan Hoover docasne rozrešil jeden z našeho 100
nebo 200 tísnivých prumyslových problému. je to smutné svedectví
neschopnosti vládniho aparátu, že musil tak uciniti jakýmsi administrativním násílim. Episoda s olejem dokazuje, že pan Hoover by
rád videl antitrustový zákon Shermanuv zmenen tak, aby dovoloval
lepší kontrolu prumyslu podle vzoru prumyslu olejárského. Avšak
pan Hoover stejne jako clenové kongresu vedi, že americký volic má
velkou hruzu pred tím co vypadá jako více moci pro Wall Street
a Velký Business. Tech se boji. je to jedna z nejvetších obtiží, se
kterou se setkáváme pri každém pokusu o léceni. Proto pan Hoover
musil použíti prostredku, které je možno nazvati fantastické, ne-li
prímo tajné. Ale pan Hoover se díval faktum tvárí v tvár.
To, že prekrocil bláhový a otrelý zákon v pripade oleje, je jednim
z mnoha pri kladu skoro svetové tendence k vetši a vetši kontrole
prumyslu. Odvracíme se od liberalismu, rucni kovadliny, prukopnícké farmy, jak to jeden problém po druhém vyžaduje. Budeme
snad brzo míti jakýsi obrat k lepšímu v prumyslu, avšak naše
ohromne zvýšená výrobni schopnost zároven se zmenšenou poptávkou (snižené mzdy) znamená, že nezamestnanost prijde znovu a brzo
a zustane dlouho, jestli vubec kdy nás op usti. Anglie ji má již 12 let
a anglický vývoj v prumyslu se obycejne za krátko opakuje v Americe. Naše prumyslová organisace nemuže takto potrvati. Musíme
odstraniti nezamestnanost
a ponevadž vime, že prijde, musime se
proti ní zabezpeciti i kdyby nebyla priliš tisnivá.
Priprav se na krisi v dobe blahobytu. Když za boure náhle pocne
na vás téci strechou, bežite vyhledat nádoby a zachycovat jimí
tekouc i vodu. Pak pošlete pro pokryvace, aby spravil šterbiny a pri
tom pocínáte se informovat o druzích a cenách nových strech.
V takové sítuaci jsme vzhledem k nezamestnanosti.
Potrebujeme
záplat a také potrebujeme ohledat problém nové strechy. Záplaty
však dríve. jsou to na priklad:
1. Pojišteni v nezamestnanosti.
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Prítomnost,
2. Rychle schválené plány verejných staveb.
3. Celonárodní zprostredkovatelna
práce, nebo nejaká podobná
organisace. Nejlepší zpusob, jak zabrániti vláde, aby zarizovala podobné veci jest zarídíti je sami. Navrhuji, aby toto na priklad vykonala Obchodní komora Spojených státeJ.
4. Kratší pracovní doba. Pravdepodobne
za 5 dní v týdnu, pri
6 hodinové pracovní dobe ješte by se vyrobilo mnohem více, než
mužeme v roce 1932 prodati.
Nedodávám niceho k temto bodum. Zasluhují sice, aby se o ních
psaly clánky a knihy a aby se na ních léta pracovalo, ale pres to jsou
to pouhé záplaty. A tento clánek nemá za úcel mluviti o záplatách,
nýbrž o potrebe nové strechy - o systému
pri'tmyslovékontroly.
Musíme smerovati k tomu, jak zaríditi kontrolovanou výrobu,
která by zajistila dostatecný zisk kapitálu a pri tom také vysoké
mzdy a pravídelnou práci delníkllm. Pochybuje-Ii nekdo o této
potrebe, necht se jde podivati na pomery horníki't v dolech na me k k é
uhli. Máte-Ii srdce, zhrozíte se nad bidou tech lidi. Zde je pri'tmysl
bez jakékoliv kontroly krome souteže. Doly byly vybaveny za války,
aby se vy težilo 800,000.000 tun, a od té doby Spojené státy spotrebovaly pouze asi 550,000.000 tun rocne. Horníci jsou dosud na miste
a krome toho mnoho nových stroju bylo zavedeno. To znamená, že
statísíce delníku bylo jen cástecne zamestnáno po deset let.
Težba uhli ve východních Spojených státech je prúmyslový i financni chaos, znamená zoufalství jak pro horníky, tak pro zamestnavatele, a nikdo nevidí cesty z této situace, pokud trvá nynejši
systém konkurence. Následek je zníceni slušných pracovnich pomerú pro delníky i zamestnavatele a takové obce, na príklad v Západní Vírginii, kde lidé do slova hladoveji, že by se Amerika za ne
stydela, kdyby o ních vedela. Podobne je tomu v mnohých jiných
odvetvích prúmyslu a v mnohých zemich, takže je zrejmá potreba
zvýšené kontroly industrie.
V jistém smeru Nemecko tu vede. Místo aby podporovalo systém
volné souteže, jako my ciníme Shermanovým protitrustovým
zákonem, nemecká vláda napomáhala utvoríti velké prúmyslové organisace, tak zvané kartely. Rýnsko-vestfálský
uhelný kartel, nyni
38 let starý, je rizen výborem, složeným ze zástupcu zamestnavatelu,
delnikú, spotrebítelú a státu. Porovnejte pomery nemeckých do1ú,
rizených tímto kartelem, s pomery v Západní Virginii, kde vládne
chaos volné souteže. Tato fakta musí pohnouti každého nestranného
pozorovatele, aby schválil rychlé kroky k zavedení prísné kontroly
prllmyslu pro dobro všech stran.
Jeden z nejzajimavejších a nejpodnetnejšich
nedávných experímentú na tomto poli vzníkl pri nynejšim prebytku cukru. Každý vi,
že když je trh preplnen, nikdo nemá zisku. Na príklad Spojené státy
zkonsumují asi 80 milionú bušlú jablek rocne. V roce 1926 shodou
okolností urodilo se asi 117 milionu bušlu jablek, což melo za následek
takový pokles cen, že se mi lépe vyplatilo (jsem náhodou majítelem
velkých zahrad) nechat spadat 10.000 bušlu krásných jablek. Kdybych je byl dal otrhat, byl bych za ne dostal jen polovici toho, co
stála práce spojená s otrháním, prebráním a balením. Kdyby pestitelé se byli dohodli dáti na trh pouze dve tretiny úrody, byli by docílili slušného zisku misto všeobecné ztráty.
Výroba cukru se zvýšila pomocí vedeckých laboratorí, které naucily léciti nemoci, vyrábeti chemická hnojiva, pomocí nových strojú
na obdelávání poli, na dopravu a výrobu. Následoval prebytek ve
svetovém trhu. Nabídka a poptávka prestaly riditi situací. Ponevadž cukr neshnije jako jablka, máme nyní 2,500.000 tun cukru
prebytku. To srazilo cenu a zpusobilo anarchii podobne jako v težbe
mekkého uhli. Podnecováni ztrátami a bez nadeje na zisky v nekontrolovaném tomto prumyslu, cukrovarnicí z exportujících
státu
sjednali smlouvu, omezujicí vývoz, pod vúdcovstvím Tomáše H.
Chadbourna, jenž býval jedním ze spolupracovníki't Wilsonových.
Behem vyjednávání v Paríži pan Chadbourne projevil primo svi'tj
názor, že kapitalistický systém prožívá zatežkávací zkoušky, a nebude-Ii moci rozrešiti cukerní otázku, ztroskotá, nebot situace v cukru
je typická i pro ostatni odvetvi.
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Konference cukrovarníki't dojednala tedy omezení expo
má vyvážeti po nekolik rokú urcitý pocet mílionu tun rocne;
vyvážeti množství predem smluvené, Nemecko a ostatní
kem 7) zavázaly se vyvážeti jen omezené množstvÍ, V techto
zemích konají nyní pokusy, jak omeziti výrobu a uvésti ji
s definitivne omezeným exportem, který bude dojednán
této smlouvy. 28. února presídent kubánský vydal narízeni,
cukrovar a každý pestitel smí vyrobiti jen 63'08% p
dukce z predcházejicích dvou let. Sbohem, zásado "Ia'
a tvá Ošklivá dcero, volná souteži! Jste odstraneny na
trtinových plantáží Kuby a Javy a z repných poli nemec
ských. Možná, že se jednou ješte vrátíte, ale zatim jste
a na vaše místo nastoupil Mezinárodní cukemi výbor, ktert
má provádeti sjednanou smlouvu, jež krome textu o 8000
obsahuje 425 podpisu z 8 zastoupených státu. Doufá se
bude zvýšena cena cukru z 174 na 2Y2 centu, kterážto
tuje již jakýsi zisk. Pri lunchi 9. kvetna po podepsání
Chadbourne pravil: "Ti, kdož rikají, že svetové deprese
ve vlnách a tato že je jednou z onech vln, mluvi nesmysl.
tová krise nemá predchudkyne a ani vy, ani já nemužeme
zpúsobem zmeriti její následky, kdybychom dovolili, a
probihala podle teorie výberu nejsilnejšího. To je zákon
a nemel by býti zákonem pro rozumné lidské bytosti.
aby svetová krise procházela volne podle této teorie, bude
kterí ji prežiji, a ti nebudou za mnoho stát."
Bylo ujednáno ješte nekolik podobných smluv, jako
kterou se omezuje výroba cínu, krome toho cineny pok
a ve stu jíných odvetví si podobného omezení vroucne
smlouvy jsou naprosto nutné, má-li soukromý kapitál zustaU
prumyslu. Chaos, jaký vládne v težbe uhli, nemuže po
nesmí zustati tak krutým, aniž by se pokusil o nápravu
tíckou, bude-Ii toho treba.
V této situací jeví se nám dve ruzná zla: bud pri
systému zhorší se pomery až do hladovení mnohých,
síme-Ii se o kontrolu, prehmaty zpusobené temi, na které
tlak hladovející masy, misto aby se jim dostalo rozurnn6
Zpllsob, jakým se hledí ve Spojených státech na podporu v
nanosti, muže plniti obavou každého, jenž veri, že indiv
nikání by melo býti pro svet zachráneno. To by melo taki
všechny zastánce soukromého majetku ke konkretním cin
Rusko zasluhuje dukladného studia, at již verite v
systém nebo ve zvýšenou kontrolu prumyslu. Ti, kteri v
pri mocí, drželi se ji tak dlouho, až hladovejicí vzali vládu
rukou a pocali kontrolu i vedeni prumyslu a soucasne pro
násili a konfiskaci majetku drivejšich pánu. Americti
stále ješte nejtrpelivejší na svete, protože každý doufá, le
Spojené státy r. 1931 jsou však chudou pudou pro tyto
s miliony nezamestnaných a miliony tech, jimž byly
Pokud vidím hlavní úkol, pred kterým stojí nyni sou
talismus, nemá-Ii býti pohlcen státním podnikánim, cGi
podobne opatrilo práci pro každého, jest presvedciti
volice, aby dovolil utvorení prumyslových skupin, které
valy pod jakýmsi verejným dozorem, podobným, jako jest
kontrola železnic ve Spojených státech.
Podmínky tohoto návrhu pro naši demokracii jsou:
a) Úplné a presné informováni

verejnosti o financnich
vyrábejicími korporacemi tak, aby spotrebitel neplatil
zisky,
b) jakási záruky výše mzdy,
c) záruka výkonnosti a minimum protekce.
S hlediska zákona, administrativy a národního hos
však nemožno zpracovati tyto návrhy, pokud nemáme:
1. podrobných statisticky podložených znalostí americ
myslu co do mezd, zamestnáni, kapitálu, cen výroby, ka
2. mnohem rychlejšího zákonného i soudního aparátu,
zmeny mohly dít tak rychle jako v Anglii,

Prítomnost,
o merítka ceny než jest nynejší zlato, které podléhá príliš
a politickým národním a mezinárodním machinacím,
k prilišnému hromadení a monopolisováni,
kontroly úveru, takže jeho výše muže míti definitivni
skutecné potrebe prumyslu a obchodu.
("Survey".)
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ERATURA

A UMENf

Triiger:

Nad rakví Marie Hiibnerové.
divadelního umení hledá se v náboženské extaI, Kouzelníci, carodejové, kneží bývají oznacováni
ni predstavitele hereckého umení. V každé velké
ké osobnosti projevuje se její divadelní nadání jako
vytržení, ne nepodobného náboženskému. Bylo-Ii
ožno u našich hercu rozpomínati se na tyto prady divadelního a hereckého umení, pak to bylo
u Marie Hiibnerové.
o ji navštívil v jejím tmavém byte v tuctové
é ulici, ocitl se v prostredí, v nemž se cas zastavil.
mezi kaplí a modlitebnou tvorilo svet umelkyne,
do poslední chvíle svého života udržovala krok se
clm divadelním dením. Pohled jejich smutných
ných ocí, vecne zanícených, prozrazoval, že je
nkami daleko od predmetu hovoru. jako vedma
ztracena svetu, dobrovolne vyrazena ze života,
co ve své samote dávala život postavám, které se
aly a zmíraly v jediném veceru.
kdož se s ní stýkali blíže, vypráveli, s jakou oddase vzdává svým postavám. Žila jejich city, myslila
myšlenkami, hovorila jejich recí. Dotvárela jeosudy, promýšlela, jak asi žily, než je dramatik
" do dejového pásma a sledovala je i tehdy, když
y svou úlohu. Olga Scheinpflugová
pripodobnila
tento stav hercova tvorení tehotenství. O Marii
ové trcba ríci, že byla svými postavami prímo
á, jako bývali stredovecí lidé posedlí dáblem.
la s predstavovanou postavou v tak docelenou
u, že nebylo možno rozlišiti, co je Marie Hiibneroa, co její výtvor a co predstava dramatikova.
ala hereckou techniku tak plne do svého tela a
!e. divadelní kritika není dnes schopna ji slovy
outí. Mýlil by se, kdo by se domníval, že šlo
u reprodukci dramatikova slova. Marie Hiibnemu sice dala plasticnost a jevištní ozvucnost, ale
'Ia k nemu celou živoucí lidskou bytost, kterou
ky po zákonu dramatického
umení umocnovala
• Virtuosní zvládnutí remeslné stránky hercovy
umožnilo Marii Hiibnerové, že se nikdy ve výopakovala, ackoliv vytvárela prevážne stále týž
p matky. Hereccino umení osciluje mezi zpodom jejího erotického kouzla a jejího materského
Nuže v dobe, kdy jevište jako film ovládají hekteré erotickým puvabem zakrývají nemohoucutecné tvorivosti, predstavovala Marie Hiibneohutný a osobitý umelecký zjev, vyrustající
daného materství. Zvýraznila, že herecka nepok ovládnutí hledište ani vznosné postavy, ani
ani mládí, že tajemství jejího úspechu není v technostech, nýbrž v síle, s níž dovede presvedutecnosti postavy, na jevišti zhmotnené.
ela na scénu s pokorou media prožívati život
osudu. Byli jsme nekolikráte svedky onoho záO výjevu, v nemž došlo k rozdvojení
hercovy

bytosti, ke skutecnému oživnutí hercova výtvoru. Marie
Hiibnerová ztrácela v takových okamžicích vedomí samy sebe, dávala se zchvátiti zvláštním vytržením nad
stvorenou postavou, která promlouvala jejím hlasem
a žila v jejím tele. Každý velký herec mívá podobné
chvíle tvurcího šílenství, v nemž se mísí opojení z tvorivé mohoucnosti s hruzou z obživnutí stvoreného cloveka (vzpomínám Vydry V Pirandellove jindrichu IV.
a zemrelého Nováka ve Vojckovi), ale u Marie Hiibnerové se tak dálo nezvykle casto.
Ono splynutí herce s postavou, hercovy osobnosti
s bytostí predstavovanou,
jímž se vyznacovala práve
Marie Hiibnerová, je nepochybne typické pro ceského
herce, U nemeckého herce rázem urcíme jeho objektivní postoj k .dramatikove postave i k postave, kterou
sám vytvárí. Ceskost a slovanskost umení Marie Hiibnerové byla v tom, jak dovedla prolidštiti, zmekciti a
zharmonisovati své postavy. Citová ryzost a bezprostrednost, jimiž je obdarovávala, byly stejné cistoty
jako u postav Smetanových. Vzpomínám Kacalovova
Hamleta, jak podával svým prátelum ruce s tak výrazným pohybem, že z neho bylo možno vycítit, jak k nim lne
celým svým srdcem. Marie Hiibnerová ráda nastavovala
ruku k políbení. jiste v tom nevidela výraz vynucené
úcty, nýbrž jen možnost, jak se sblížiti s clovekem, jak
jej priblížiti svému srdci, rozprahlému po každé sympatii s horoucností, jíž je schopen jen clovek osamelý.
Bor ve své studii umelecké osobnosti Karla Vávry
zjištuje jako jiný typický znak ceského herectví nadvládu slova nad ostatními složkami herecké techniky.
Nemuže být presvedcivejšího dukazu pro jeho tvrzení
nad ztroskotání našich nejlepších cinoherních umelkyn
ve filmu, který nemilosrdne zjeví každý gestikulacní
nebo mimický nedostatek, jenž se na jevišti ztratí.
Marie Hiibnerová byla vzácná výjimka z tohoto pravidla. Zatím co i velcí naši herci nedovedou se vystríhati gestikulacní stereotypnosti,
plynoucí z náhodnosti, s níž shledávají gestikulacní a mimický doprovod k dramatikovu slovu, Marie Hiibnerová prekvapovala mimickou ukázneností,
barvitostí a výrazností
gesta i promyšleností chuze. jestliže pred léty hýrila
ješte premírou gest (Klásková v jiráskove Lucerne),
.vypracovávala se v posledních letech stále cílevedomeji
k strídmejší, úspornejší a vecnejší gestikulaci, jak si
ji vynucovala nová doba (Paní Solnesová). Práve
v Solnesovi, v nemž se vyzrálé a klasického tvaru dorostlé umení Marie Hiibnerové stretlo s moderním hereckým výrazem jarmily Horákové, projevilo se nejprukazneji, jak citlive znala Marie Hiibnerová reagovati na zmenený herecký sloh a jak jej dovedla po svém
zpracovati a s ním se vyrovnati.
Marii Hiibnerové se krivdilo, když se zduraznoval
instinktivní ráz její herecké tvorby a když se zjednodušovala její umelecká osobnost. A to jen proto, že nedovedla psáti studie o svých postavách, že nedovedla
formulovati své umelecké zámysly, což ovšem bylo
neodpustitelné v dobe, která hlásala uvedomelou umeleckou práci. A prece Marie Hiibnerová predcila nad
všecky ostatní velkým a ryzím umením, k nemuž se vypracovala s úporností vpravde mužnou.
Umení Marie Hiibnerové bylo klasifikováno jako
umení realistické. je to správné, rozumíme-li realismu
v tom výsostném slova smyslu, jímž bylo pokrteno
umení Gogolovo, Dostojevského i Chudožestvených.
Nebot to mohlo býti receno nad rakví Marie Hiibnerové:
v ceském prostredí, v nemž se tak úsilne štepoval realismus a v nemž nedozrál v hodnotné umelecké plody,
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byla to v umelecké oblasti jediná Marie Hiibnerová,
která jej procitila do stejných hloubek jako ruští umelci,
ožila jej stejne životným duchem a vtelila jej v cistý
umelecký tvar.
l'ranta

lCocourek:

Mistrovské dílo filmové.

"Tabu" je zralé dílo filmového básnika, jehož ímaginace sl
podrobila techniku a donutila ji k verné službe. Vzácná rovn
mezi námetem a jeho provedením filmovou formou, vnejši
vyrovnanost,
dokonalé zharmonísováni všech složek, to je n
padnejší znak Murnauovy poslední práce. Neni snadné p
nekterý fílm režiséra za nejlepší, najdeme v nich tolik podo
ale také tolik odlišných rysu, že je nemužeme s dobrým sv
postavit do jedné rady a bodovat je podle nejakého jedn
absolutního merítka. Prece však si mužeme s nekterými
dami dovolit merit srovnáváním jednotlivých filmu, v kterém
režísér došel nejdál. Murnauovi se to podarilo v "Tabu".
Zvolil si pro tento fílm námet, jimž nebylo lehko zvítezit.
príroda jíhomorských
ostrovu a blaženost jejich obyvateld
nedotknutých
cívílisací, to je látka, uvádející režíséra na
strane do nebezpecného sousedství kýcarského barvotisku, na
strane do jinak nebezpecného sousedství filmu koristících se
ve stejném svete. "Bílé stíny" a "Moana" stojí jako príklad
v ceste za podobným dobrodružstvím. Murnau se nemohl úplnl
hnout stopám Bílých stinu, ani Moany, ale šel jimi jen jako
který zná dobre svou cestu a ví, kudy dál. Bylo to ostatne
nekolik kroku, co šel stopami svých predchudcu, hlavne v ÚV
scénách, jež byly po prvé zachyceny v "Bílých stinech": p
nejbohatší prírody, ze skal porostlých tropickou vegetací se
kríštálové vodopády od stupne k stupní, od jednoho rajskébo
koutí ke druhému, ješte nádhernejšímu.
Na skalisku v mo
príbojí stojí vysoký jínoch Matahi,
v ruce oštep, kterým
každou rybu v dohledu bystrých ocí. Veselá smecka jeho
dole kolem neho ve zpenené vode. Výše ve schodišti vodopádu
vení najad, nad hladinou plují jejich bílé tváre obklopené
vlasy. Za vejírem vodnich lupenu odhalujeme tvár dívky Rerl,
kterou miluje jinoch Matahi a která je vyvolena za nedotkn
pannu, nejkrásnejší mezi ženami, nad níž se bude navždy
zaklinací formule Tabu.

i

I

Poslední
fílm na
"Ariana"velkýs Elisabeth

plátne pražských
kín byla
Crinnerova
Bergnerovou.
Znamenal
zároven
nejvetší
financní úspech prázdnínové sezony, jejíž deficít pocitují nepríjemne
i kína. Tento nemecký fílm, pracovaný pevnou a jemnou rukou
umelce režiséra, dokázal domy vyprodanýmí po nekolik týdnu, že
umení í na šíroké obecenstvo pusobí pritažlivou silou a že vítezí
nad výrobky diletantu. Musíme rici: za jistých okolností, protože
vždycky toto pravidlo neplatí. A ješte i pri této výhrade nutno dodat,
že ony "jísté" okolnosti jsou velmi nejisté, že se nedají predem urcit.
Možná, že jednim z takových predpokladu Arianiných úspechu byl
censurní zákaz, který nekdy zmuže víc, než nejnákladnejší reklama.
Základní hodnotou Ariany zustává ovšem Crinnerova režie, hra
Bergnerové a také jejího partnera Forstera. Psychologická drobnokresba režíséra, který umí promenovat témer beze zbytku literaturu
ve fílm a který umí vytváret s podivuhodným instinktem vhodné
prostredí pro hereckou prirozenost Bergnerové. Hra Bergnerové dosahuje takového úcinu proto, že zná tajemství fílmového herce: co
nejméne hrát, co nejméne být hereckou. Umení uplatniti svou osobnost zpusobem tak nenásilným a presvedcivým pred okem fílmové
kamery patrí k nejtežšímu. Je to neco, na cem ztroskotá vetšina jevištních hercu, neco, k cemu je treba mít filmovou krev. Je málo herecek filmove tak cistokrevných, jako je Elisabeth Bergner, to cítíte
od první její grimasy, od prvního pohledu udivene rozevrených ocí,
od prvního gesta, jakoby práve narozeného. Forster, jehož jsem videl
naposled v Berline ve Strindbergove Gustavu ~dolfovi, jedné z jeho
nejlepších roli, neni daleko tak filmový charakter, ale representativní
typ a jako partner Bergnerové neobycejne vkusný. Slabší stránkou
"Ariany" je libreto, pres to, že cítite, jak lehce režisér prekonává
a vlastní invencí zaplnuje jeho mezery. Nekde prohlédá dren literárního podkladu filmovým tkanívem jako skvrny rezu.

*
Nová sezona, trebas ješte v srpnovém pam u, byla zahájena fílmem,
kterému Paramount delá mohutnou reklamu. Je to nový Chevalieruv
film "Kouzlo
valcíku",
režírovaný Ernestem Lubitschem. Parížský chansonier Mauríce Chevalier je nejvetším francouzským
úspechem na pude amerického filmu. Bezstarostný úsmev, klukovský
temperament a samorostlé nápady, které nezkrotí žádný režisér,
založily jeho filmovou slávu. Nejzretelnejším jejím dukazem jsou
role, jimíž je v Holywoodu obdarován. V dobré filmové operete "Prehlídka lásky", kde filmoval po prvé pod režií Lubitsche, príšli na to,
že mu sluší dustojnická uniforma a manželství s královnou. Udelal
tedy milý Lubitsch s milým Chevalierem nový fílm na stejný námet.
Režijne je "Kouzlo valcíku" pod úrovní "Prehlídky lásky", nemluve
o jeho filmech z nezvucného období. Herecky zaujme Chevalier na
nekolika místech, je neodolatelný ve svém nenuceném, prírodním humoru. Zacíná se však opakovat, což je pochopitelné pri tak chudé
vynalézavosti holywoodských Iibretistu. Je otázka, zemre-Ii Chevalier na uniformy gardových dustojníku a na královská manželství
nebo dostane-li se dál.

*

Paramount však uvádí vedle prostredního "Kouzla valcíku" také
film, který je mistrovským dilem a odmenou za vetšínou marné hledání filmových a umeleckých hodnot v soucasné produkci. Byl predveden prozatím jen filmovým referenti'tm v paláci Paramountu, pobeží však v nejbližši dobe na plátne pražských kin. Je to "Tabu",
poslední dilo nemeckého režiséra Murnaua, dokoncené krátce pred
jeho smrtí.
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Tito dva lidé - a s nimi všichni ostatní - jsou novým
toho, že film je daleko více umení režisérské, než umení he
film vlastne nepotrebuje školené predstavitele, hvezdy, na
je založen zvlášte americký filmový prumysl. Že záleži hla
tom, kdo umí najit dobrý motiv, kdo tento motiv umí
vhodné scenerie a kdo umí pro tento motiv a rámec odhalit
lidi. A ti jsou figurkami, které režisér rozmistí na šachovnici
plánu. To není totéž, jako pri bežné práci. Pri té je sice vyblrán
typ, to jest postava, fysiognomie nebo temperament vhodný pro
ale herec je nucen svou roli teprve vytváret, musí jí teprve
Tato námaha, spojena s "tvorením
charakteru" zakládá h
prestíž na dívadle a stejne ve filmu, ale je-li na jevíští nutným p
kladem umení, je ve filmu vlastne zbytecná a muže dokonce
Dívadelním náklonnostem a dedictvím se ve fílmu níkdy nevedlo
lépe receno, vedlo se jím dosud pres všechny avantgardnl
až príliš dobre, ale filmu neprospívaly. Všechny ty dumyslné
sity a pomucky, vynalézané úspešnými filmarí, všechny ty
dolarové investíce, jimiž se produkcní fírmy chlubí, vystrkuj
v celo reklamy, jsou z velké cásti zbytecné, protože majl ve
s ryzím filmem jen málo spolecného. Licídla, paruky, toalety,
špatne exponováno a preceneno to bývá ve fílmech, které potJrj
i pod etíketou ryzího filmového umení! Aby se udelal dobrý.
film, je toho treba daleko méne a na druhé strane vice.
Dve cesty vedou k filmovému herectví: cesta íntelektuálnl,
umelcu s filmovou krví, jako je Chaplin, Nazimová, Be
cesta obtížná s cilem težko dostupným, protože vyžaduje vedle
cífického zjevu a temperamentu
í vyhranený smysl pro ti
estetíku a takové zvládnuti filmové techníky, že nemáme
hry a že nejvýš promyšlené a umelé se stává nejvýš prlr
Druhá cesta je mnohem jednodušší pro herce, nam
pro režíséra. Na režísérovi v tomto prípade se vyžaduje, aby
vhodné lidi pro svou myšlenku, lidi, kterí nemusejí roli teprve
ale kterí jsou již sami v sobe hotoví, jako figury na šachovnic:!.
jiste dlouho, než režisér své lidí objeví, ackoliv je tato práce

Pr{tomnos~
ma rozlehlou organisacni sítí filmových agentur po cea koncentrací typove nejruznorodejšího materiálu ve fiImetropolích, zvlášte amerických. Když své typy objevi,
t je na pravé místo a umet jím rici co možno nejpresneji,
nich práve chce. Podstata této metody je nejzretelnejší na
rtáži, trebas na neobycejnejšim snimku ze žurnálu: opeJde o zachycení urcitého výseku skutecnosti, o urcitou situpflstavu, na ulíci. Lidé, kterí vyšli z domu za zamestnáním
se toulají bez cíle, vstoupí do zorného pole reportérova
tu a tim prostým faktem se stávaji herci. Tak jak jsou, bez
pflpravy ve svých všedních šatech, s rozcuchanými vlasy,
utým jablkem u úst. Stali se herci urcité scény bez vlastI, bez vlastního pricineni, z vule náhody, která je privedla
mlsto, do urcité situace a z vule kinooperatéra, který na
zamíril oko své kamery a dal jim tak misto ve filmovém
BlIých stinLI, Moanny, Aleluja a Tabu je v podstate táž,
orlem zorné pole, od úlomku precházi k uceleným kom pojovou náhodnost žurnálu nahrazuje vykombinovaným priZ reportáže maji jmenované látkove pribuzné filmy predeu o zachyceni prírodní scenerie bez umelých kulis. Režisér
.ratérem
svuj film zevnitr, ne z vnejšku, hledi daleko vice
využit z daného materiálu všechno, co v nem je promenive filmovou substanci, než aby tento materiál znásilnovali
em stanoveného libreta. Není možno prikrocit k natáU bez plánu a bez myšlenky, ale je také pravda, že nejryzejši
mlÍŽerežisér mít teprve pri bezprostredním styku s mateprotože tento autentický materiál je protipól režisérovy fane, je odpor umeleckého formováni, vlastni zdroj filmo·
ismu. V materiálu, v surovine jsou uloženy všechny
a V ní je skryta inspirace, ktedl nedá režisérovi zbloudit
a
protože vyverá z podstaty.
fihnového režíséra je práve v tom, jak umí svuj materiál
t a co v nem dovede objevit. jak dalece je schopen vycítit
Jehomožnosti a které z nich vybere jako nejlepši pro stavbu
u. To je básnický podklad práce. vlastni nápln libreta,
Je libreto jenom radou suchých vet. Vedle toho má umeni
dkol technický: postavit správne kameru, dát ji urcitý poktivu, zaostrít jeji oko, urcit JÍ formát, svetelnost, dát ji
us. Srovnáváme-Ii tuto schopnost u režiséru jmenovaných
IVeta jižních mori, musíme priznat Murnauovi, že v Tabu do• Jeho film dokázal udržet dej na hranici mezi básni a prijak ho žádaji díváci. Pochopil i tento príbeh lyricky a umel
vat tak, že neprecníval básnícký prirodni rámec, ale úmerne
a oživil. Lyrickou tkán filmové pohádky o lidském ráji vyosudovoua nábožensky rituálni tragikou, která ve filmu predatícké zvlneni tak organické, že se chvejeme o dva mladé
Udi,divku Reri a jínocha Matahi. Není to tragika pohodlne
vaná, není to neco libovolného, cemu se mužeme vyZdá se nám, že stojime pred samou neúprosností
osudu, že
naplnování neodvratného zákona, TABU. jako by to neé plátno, ale svet, v nemž se ani my nemužeme vyhnout
Tam, kde si prestáváme uvedomovat reprodukcní proe se myšlenka vteluje v život, zaciná umení.
na ostruvku Bora-Bora uprostred jižního more žijí lidé,
li hlad a nouzi. Ze smecky zdravých mužu a žen hrajících
vodopádu a v tunich se samozrejmou obratnosti detí prise zvolna do popredí jinoch Matahi, nejzdatnejši bojlepšÍ vrhac oštepu, nejurostlejšÍ a nejmužnejší z mladých
•Jeden z nejkrásnejších mužu, které jste ve filmu videli, vyý, silný a úmerný, široká ramena, celé telo z bronzových
ou a ušlechtilou tvár s velkýma ocima, hlavu pokrytou
eentých vlasu, mladý ostrovní buh. Proti jeho bronzovému
Je modelem sportovní krásy, je telo jeho vyvolené divky
mléko. Vlasy jí spadají pres nadra k pasu, má mekkou,
tak blízkou typu slovanských žen, temné oci a krásné
é, tak dívcí, panenské ve své zralosti. Obrazy ráje, syté

a dráždivé pod štastným nebem a v klíne syté kveteny míjejí v rytmu
rafinovane rozvrženém,
stupnovaném,
se spádem pozdrženým
širokodechou caesurou, ale kdesi v hlubinách tohoto skvelého toku
cítíme názvuky tragického prišti. Nevysloveno, nezobrazeno, prochází skoro neviditelné návešti zla, jehož vzdálené kroky slyšíme pod
povrchem pohádky o živote prírodnich lidi.
JednOhO dne se nekde neco stalo. Všemi domorodci, od pobreží
až do nitra palmových háju, projede zpráva o tom, jako elektrická
jiskra. Nevíme ješte, co se stalo, vidíme jen ostrov v pohybu a cítíme,
že neodvratné se bliží. Níkdo nám nic nerekl, režisér se zdržel nejmenšího náznaku a prece vetríme špatný vítr. Také v této sugesci, uložené
do spodních tónu a prímo nezhmotnené, poznáváme umelce. Všechno
z lesu a chatrcí se stahuje k pobreží, mladí starí, muži ženy nasedají
do clunu a kocábek, o závod veslují k bílé skvrne na šedavém obzoru.
Priplouvá veliká plachetní lod. Matahi, nejlepší strelec, nejhbitejší
muž je i nejlepší veslar, ale tesne pred dostížením lodi obrátí svuj
clun a vraci se pro malého bratra. Když s ním pristane u lodní zádi,
byl osud zpeceten. Starý bojovník Hitu privezl listinu v trojítém
pouzdre, a obklopen tichem zbožne naslouchajících, predcítá
na
palube vuli bohu. je treba zvolit pannu, která by udržovala posvátné zvyky kmene. Za tuto pannu vybrána nejcistší a nejkrásnejšÍ
dívka kmene, Reri. Touto volbou stává se Reri "tabu", nikdy žádný
muž se jí nesmí dotknout. jako blesk z jasné oblohy zasáhne Hitovo
poselství dívku Reri, již obstoupí staré strážkyne posvátné panny.
Hitu hned nechápe a hodí Reri na pozdrav bilý venec, který mu nedávno uvila a dala kolem skrání. Ale Rerí už nepatrí Matahímu.
Venec dopadne zpátky na zád, zakolísá nad ním stín mladého muže
a skloní se ruka, aby ho zdvihla s paluby. Až sem sahá prvni dil, nazvaný Ráj.
Obrady na pocest nové panny strážkyne
zahajuji díl druhý,
Ztracený ráj. Nejzdarilejší partie reportážní, pri cemž do reportáže
je vložen príbeh Matahi - Reri tak místrne, že aní nepozorujeme, kde
se tu stýkaji dve vrstvy. Stredem obradu je nehybná tvár "starého
bojovníka" a posla bohLt, Hity. Patriarchální tvár, lebka potažená
kuží, není v ní nic živého, ani oci, mrazivé, nezasažítelné, neúprosné.
Reri, nevesta bohu, tancí uprostred domorodcu, tanec loucení se
svobodou, pred tvárí božího hlasatele Hitu. Domorodci, studie náboženského obecenstva:
napjatá zvedavost,
údiv, ztmulá mlcelivost, maska v bázni i smichu a plné veseli i v bolesti, když bohové
chtejí. Chór panen-tanecnic
s bílými nadry, chór osmahlých mládencu, kterí krepcí naposledy kolem krasavice Rerí, té, která se už
nesúcastní nikdy divokých her na terasách vodopádu. Hítu sedí ve
své chýši, usnul pri pláci, ale pri zneni kotlu a píštal a bubnu se vzpamatuje a letí jako chrt na slavnostni prostranstvi a tanci, tanci,
v posledni nadeji priblížit se té, která už není jeho nevestou, tanci, až
odežene cleny mužského chóru, a v tomto kontrapunktu jejiho a jeho
tance se vybíjí zpusobem nevypovedítelným všechna príkazem bohu
brutálne stlacená touha, bolest a zurivost nevybitého pohlaví, nevycerpané nehy, zoufalství smutku, odboj silného muže proti bohum,
kterí mu berou vyvolenou ženu a s nimiž se cití schopen svést prirozený boj, trebas predem prohraný, tanec ženy, jíž rozkoš z rytmického
projevu vytlacuje slzy z ocí a rozjasnuje tvár na chvíli, která by mela
trvat nekonecna, v opojení, z nehož by se ráda nikdy neprobrala.
Ale strážce panny a posel bohu Hitu uhodil o zem a tancí vystupnovanému do šílené rychlostí je rázem konec. Do rituálního tance se
vloudila Iídská vášen, bohové by byli uraženi, je treba prestat. A Matahi, mladý bojovnik, se vzdává a prchá jako ranený jelen pred starým
bojovníkem Hitu, nositelem TABU.
Pripomenme, že za celou tu dobu nám Murnau nehodil do obrazu
ani jediný titulek, který by se snažil vysvetlovat, krome zneni "tabu"
patrici k podstate filmu. Všechen ten dejový obsah je plne vyjádren
znaky filmovýmí, nejjemnejší
odstíny zachyceny a sugerovány
v obrazových tvarech a rytmech. Nastal cas loucení, posel bohu
pricházi, aby odvedl pannu Reri, placící beznadejne v klíne matky.
Také scéna, v niž režisér mistrne vystihl loutkové kouzlo obradnosti
domorodcu, kouzlo tak filmové povahy. Reri odcházi za svým poslánim, vstupuje na nácelnickou lOD, která ji má odvézt ke korábu.
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Matahi se neskloní pred vulí bohu a uloupí za noci svou nevestu.
Podarí se mu utéci na ostrov, kde vládnou beloši a nesmele a s rostoucí vdecností zacíná nový život na púde, kam snad Tabu nedosáhne. Matahi je lovcem perel a Reri bohyní chatrce a domácího krbu.
Ale Tabu proníkne í sem, posel bohu Hítu stane jednoho dne na prahu
jejích chýše a žádá po Reri naplnení zákona. Do trí dnu pujdeš
se mnou, nebo Matahi zemre. Hítu nemluví nadarmo, jeho tvár
zustává nehybná a odcházi bez jediného dalšího slova, ale Rerí ví,
že nevrátí-li se do trí dnu, bude Matahí mrtev. Po utrpení trí nocí,
jež vepsal Murnau do její milé tváre v atmosfére carovných tropických nocí, vstupujících sem jen vlnením svetla a stínu. je rozhodnuto, Matahí bude žít a Reri jíž píše neumelou rukou dopis
na rozloucenou. Tiše se vytrácí v nocí z chatrce za neprítomnosti
Matahi, který se bil se žralokem, aby mu uloupil perlu, jejíž výtežek
postací na koupení lodního lístku pro Reri i pro neho do kraju, kde
Tabu nebude mít moci. Sestupuje k mori, kde ceká Hitu, nemluvný,
jen o poznáni vlídnejší ted, když Reri poslechla zákon. Vstoupí na
plachetku, Hitu odrazí od brehu a nevestu unáší vítr daleko od
ostrova.
Matahi se vrátí, najde opuštenou chatrc a pochopí, co se stalo.
Nábrežím, zátokou letí, aby dostihl plachetky, melcinami zátoky,
príbojem proráží, vrhne se do vln a mocnými rozmachy se blíží lodi,
jíž na chvílí opustil vítr. Nejlepší strelec, nejlepší bežec Matahi je
i nejlepším plavcem a zachytí se už lana, vísícího z lodi. Klidným,
hrozným gestem prerízne posel bohu lano a Matahí zustává za lodí.
Nejlepší plavec je Matahi, ale jeho síly nestací na zdolání vysokých
vln jížního more. Statecné paže umdlévají, bilá lod s nevestou Reri
se neodvratne vzdaluje prudkým náporem vetru. ješte nekolik gest
ochablých rukou, ješte chvíli se nad nesmírnou hladínou vynoruje
hlava s cernými prstenci, ale ted se už oceán nad plavcem zavírá,
všude jen voda, jen voda se slabou již zašedlou skvrnou plachetky.
je to jeden z nejkrásnejších filmových záveru, jeden z nejvetších
obrazu marnosti lidského zápasu uprostred nekonecností
živlu,
mocne harmonísovaný akord bolestí a nejcistší touhy, kterou umel
tento režísér zbásnit v jiné, také tak jedinecné podobe ve filmu
Východ slunce. je to dustojné finale životního dila F. W. Murnaua.
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Ferd. Peroutka:

Jaký byl Havlícek.
II.

Realista

v ríši

divu.

Havlícek
se chová k filosofii tak, jako když nekdo,
kdo je realista do morku kostí, se octne v ríši stínu.
Pred velikými
divy nemecké
idealistické
filosofie si
pocíná docela beze studu jako neverící Tomáš. Skepticky pozoruje výkony laterny
magiky,
již obsluhují
tak slovutní mistri jako Fichte, Hegel, Herbart. Na posvátné území myslitelu,
kterí tak obratne
a dokonce
monumentálne
vykoristovali
slova, vtrhl s neslušnou
a v onom rafinovaném
prostredí
prímo barbarskou
žádostí: prál si videt a hmatat.
Nemuže býti o tom
žádné pochyby:
tento muž, který radeji chtel videti
živého psa než asistovati
zjevení jsoucna
nebo Synthesy, neumel se chovati mezi filosofy. První, co po
nich žádal, bylo, aby laskave slezli s chud slov. Svedomite dbá, aby i slavná, starobylá
predstava
d u š e nebyla pouhý slovní výkon. U príležitosti
toho, že Herbart se vyjádril, "daB nur einfache Wesen ewig sind",
rozumuje
Havlícek takto:

soudíme o ní jen potud, pokud se nám v cinnosti pr
a protože jest naše duše spojení cínností duševních, nale
nejsou einfache Wesen."

Soudíme o duši jen potud, pokud se nám v cinn
projevuje:
o radu desítiletí
pozdeji
byl tento
rozvinut a propracován
v Americe v celou dušezpyt
metodu a bylo tomu dáno jméno behaviourism.
natikové
ceské slávy by mohli dovozovati, že b
viourism byl vynalezen Cechem. Havlícek, který t
o všem si dovoloval souditi teprve, pokud se to v
nosti nejak projevuje a zanechává stopy, prístupné n
smyslum a rozumu, byl prirozeným neprítelem oné v
nemecké filosofie, která zejména
o takových vec
ráda premítala,
jež žádné cinnosti a tedy ani žád
projevu
nemohou vykázati
a sídlí budto na neb
nebo, když nebesa už byla zdiskreditována,
v m
filosofove. Prakticky
založenému Havlíckovi byla
tivná smluvená
filosofická hra takovými pojmy,
jsou nekontrolovatelny,
ponevadž
se ve svete
nijak neprojevují.
Pro jeho ducha vyznacovala se ta
filosofie trapným
nedostatkem
solidnosti. A tak t
v prostredí,
kde kolem dokola cistá spekulace byla
kládána
za dostatecne
spolehlivý základ filosofie,
zcela nedotcen hlasem slavných autorit, neústupne
si myšlení, které se zakládá na zkušenosti. To byla v
originálnost
v oné dobe a v onom prostredí.
"Zapotrebí
jest všelikou ucenost zakládati na z
opravdívého
sveta a tak skromným zpusobem od jedné
šenosti postupovati
k druhé až tak daleko, jak síly
našemu vymereny jsou: školáctí filosofové však ... vy
nám ustavícne, kterak povstal tento svet, kterak mU8ll
vstatí, a vubec všemu výborne rozumejí, vyjmouce toU
co by lidem opravdu k nejakému užítku posloužiti
Takovíto zvlášte v Nemcích velmí cetní papíroví mu
utvorilí si mezi sebou zvláštní, ostatním lidem nesrozumi
rec skolastíckou, ve které jejich moudrost zdaleka velmi d
a vzácne vypadá ... Presvedcení jsouce, že nákladu sil
ních na takové nepraktické hloubání velice jest škoda, p
se od jiných, národu prospešnejších zkoumání odvracej~
bychom, aby naše vzníkající literatura již v sebe príjala s
školáckou filosofií zárodek omrzelé vyzáblosti, jakou se
menávají z veliké cásti školácti filosofové nemectí."

Není možno se mýliti: tyto vety neobsahuji t
bystrý úsudek, který by delal cest vetšine filosof6 z
fese; je v nich, tam, kde se mluví o omrzelé vyzá
povah abstraktních,
i neklamný
citový prízvuk

koše, kterou realista cítí z reality, a pohrdání, jet.
kdo žije ve svete masa a krve, má k tomu, kdo ž
ve svete slov. je ta nimi muž pevnýma nohama
krocený na pevné zemi, s rozkoší prijímající. hrnou
dary viditelného,
hmatatelného
a vubec vl1lmateln
je za nimi nejen rozumový,
nýbrž i estetický ods
života
ztráveného
v abstrakcích.
Havlíckovy
jsou krásné zvláštním
smyslovým,
pozemským
vím;
máte z nich vždy dojem zdravého, jad
dreva.
jen zdravý clovek mohl tvorit takové zdravé
A jen clovek, který široce otevrenýma
ocima div
na veci kolem sebe, mohl psát vety tak plastické.
Havlíckova
stylu není v príkrasách
a cetkách.
vety nejsou ovešeny draperiemi, v nichž se držl p
fouká jimi zdravý vítr jako ulicí. Ani nenl H~
z tech, kdo ke každé vete pristaví
zvláštní pavtl
ve kterém je na malém prostoru možno shlédnouti
"My však, berouce všechno jak jest a nelibujíce si v zbytecnovejší divy metafor. Krása je~o slohu je v. dok
"ýen "filosofický€fl--myšk~flevadi-ffilši
níl,de nevi4im~né
konstr
.
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kcilosti. Doba, která povetšine píše ženským
i o tom nevedouc, mela by všechnu prícinu
lti z tohoto zrídla stylu mužného. Jeho vety
obrostlé tresoucím
se tukem,
ani nejsou
záblé: jsou jako propracované
svalnaté telo.
nich jest nejak britká
a nikdy podle jedné
Piše tu clovek, který si nechce hráti se slovy,
erý chce co nejlépe a nejúcinneji
sdeliti své
. Nekdy bývají ty vety krásné pouhou proócelností tak jako stroj. Metafora
prijde jen
jest jí opravdu zapotrebí.
Autor zrejm.e není
metaforistu. Pro všechny tyto vlastnosti
Havohu uvádí vás cetba jeho díla do sveta dokonale
do sveta, kde panuje rozkoš z presného a pev. Ctu-Ii u ruského spisovatele:
"s príjemnou
i míhalo se dole kolo vozu" - vždy vzpomíavlícka. Nebot tím, co psal, bez ustání proudí
mné a posilující zretelnosti.
u k vládnoucí vševedoucí nemecké filosofii té
avlícek praktický agnostik. Agnostik je onen
elský, který, když jde o poslední veci cloveka
uprímne rekne "nevím",
zatím co jiní, ctižá·
, predstírají vedeti. Praktický
agnostik pak
ocitati s tím, ceho presne neví, a zabývá se
'mi myšlenkami,
které mohou nejak prilahu lidského rodu. Myslí o tom, co jest procim je možno v praxi se zabývati.
Tam, kde
vycítá scholastickým
filosofum,
že "všemu
rozumejí, vyj mouce toliko to, co by lidem
k nejakému užitku posloužiti
mohlo", a kde
"nákladu sil duševních na takové nepraktické
velice jest škoda", musíte si ríci, že mezi jeho
vým smerem a anglickým utilitarismem
není
fádného. Bylo by možno se domnívati
- a
krasoduchové jiste pospíší si domnívati se tak
avlickovo stanovisko
jest vubec nefilosofické,
tpor mezi Havlíckem a nemeckou filosofií byl
rozpor mezi filosofií anglickou
a nemeckou.
avlícek v polemice proti Cuprovi:

i

fie naše jest nadutý balon, naplnený dýmem: píchni
o jen špendlíckem, a veta po vši sláve, bude z ní jen dým
terál",

sotva myslil všechnu filosofii a všechno prevecech vznešených, nýbrž práve jen speciální
ecké idealistické filosofie a nekteré
ucedníky
elnice u nás. Není náhodou, že nám pripomíná
anglosaské filosofické smery, utilitarism
a bem. On i v teorii vedome velmi usiloval o odvání naší filosofie a literatury
a doporucoval
hati Nemcu a prichytiti se radeji Francouzu a
. Zakládati filosofii na zkušenosti - to byla
kterou zavedla filosofie anglická, a Havlícek byl
(01 ctitelem této novinky.
Píše: "Každý i nejemec víc a priori soudí a rozumuje, než aby se
omínky: Jdi a viz." My patrili tehdy do oblasti
emecké, a Havlícek v realistickém
odporu proti
duchu ctyr sten a napolo zavrených ocí, který
1, zahájil první zásadní boj o naši duchovní
Upozornuje, že u Anglicanu a Francouzu
neelká úcta k nemecké filosofii: našinci by meli
at anglickou a francouzskou literaturu;
známe
nemeckou "na velikou naši újmu".
jsme se nevyrovnali Nemcum, píše, ale je otázka,
sl je zvoliti co vzor. My chceme se vzdelávati podle
AekO a Rímanu, nyní Anglicanu a Francouzu. Rekum
Om zdá se slovanská povaha býti podobná, a co

ft

nám chybí, vytrvalost a dukladnost, tomu nás mohou lépe naucití Anglicané a Rímané než Nemci.

Nezapomínejme,
že Nemecko tehdy celé bylo romantické, a vodporu
Havlíckove k nemecké vzdelanosti
byl
také odpor realisty k romantismu
vubec. Z módního romantismu a byronismu neudržela se na nem ani kapka.
Nemecká filosofie tehdy byla dedicem staré theologie a
o nic menším bludištem.
Tomu odporoval
Havlíckuv
pud k jasnosti, konkretnosti
a jeho nechut k metafysice.
Na Francouzích
a Anglicanech
ho vábí uprímnejší,
zretelnejší jejich pozemskost.
Kdežto v Nemecku tehdy panovala noc se všemi svými kouzly a sovami, ve Francii
a v Anglii tušil Havlícek jasný den.
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Byla strana národních socialistu
horší ostatních?
Vážená redakce!
V 32. císle Prítomností
použil pan V. Gutwirt ankety"Z
ceho
mají žítí politícké strany" k tomu, aby rozsvítil svícicku socíálni
demokracií. Pravi tam doslova: "Síne íra et studío: v sociální demokracii nebyl by Stríbrný vynikl. Je to strana zdravá, poctivé soudružské neduvery, tvrdé organisace, delby práce a kontroly. Sociálne
demoktratická strana mela svojí stranickou kulturu, kázen i autokritiku, která ji ochránila od maléru, jimiž byla provázena cesta
strany csl. socialistu. Tradice strany soc. dem. a csl. socialistu je
docela jíná. U soc. dem. byla založena solidne a pevnc, zabránila
mnohému, co potkalo ceské socialisty. Neríkám to jako stranik, jen
jako doklad, že záleži na duchu strany, jaký je v ní odpor proti
moral insanity ... "
Nelze souhlasiti s touto, ne pouze panem Gutwirtem tradovanou
legendou o vetši slušnosti a vyšší mravnosti strany sociálne demokratícké, ponevadž to neodpovidá skutecností. Redaktor Prítomnosti
napsal nedávno, že dnes, po odstranení Stribrného, není
strana národnich socialistu ve vecech opatrování financních prostredku horší ostatních stran koalicních; myslim, že aní minulost této
strany nebyla horši minulosti stran ostatnich. To dokázat pokouším se
tímto clánkem.
Lze sice plne dáti za pravdu panu Gutwirtovi, že typ muže Jirího
Stríbrného nemohl vyrusti v prostredi strany soc. demokratické,
ne však proto, jak pravi pan Gutwirt, že by tento koukol byl príliš
viden mezi soc. dem. pšenici, nýbrž proto, že strana tato prešla
do republiky spolu se stranou agrárni nejlépe uzpusobena ku brani
"podilu" na mocí. Když pak prišel cas, kdy práce pro vlast se pocala
dobre platit a také vyplácet, t;nely tyto dve strany již z dob monarchie vybudovány skvelé instituce, kam dirigovány ony "podily"
na moci, aniž by mravnost jejích politíckého vedeni jakkoliv trpela,
zatim co treti partner v rudozelené koalici - národní socialisté byli nuceni teprve sháneti vhodného inkasistu.
Vypuknutim války prestala strana nár. socialistu vlastne existovati. Vše, co jen trochu s tímto Rakousku nebezpecným hnutím
souviselo, bylo násilne potlaceno. Tisk zastaven, vildcové pozavíráni
nebo odvedeni na vojnu, sekretaríáty rozpušteny, archívy a seznamy
clenu odneseny na policíí. Jínak tomu bylo u sociálních demokrati'l,
jímž sice také nebyla dovolena politická cinnost, zato ale hospodárské instituce jejích mohly se dík loyálni politice Šmeralove, Stivinove a ostatnich plne a úspešne rozvijetí. A tak zatím, co cinovnici
nár. soc. mizeli na šibenici (Kotek), v internacních táborech, v kriminálech (Klofác), na fronte, v zajeti a pocali se poznenáhlu objevovati co obetaví pracovnící zahranicní akce (Pšenícka), vidíme
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vetšinu vudcu sociální demokracie vyreklamovaných z vojny a uvolnených z politiky v cele sociálne demokratických tiskáren, konsumu,
biografu a nemocenských poklad.en. Moc a bohatství techto instituci
vyrostly do netušených rozmeru zejména ke 'konci války, kdy
funkcionári jejich byli ustrašenou rakouskou vládou povoláváni
do korporaci pecujicich o verejné zásobování a podobne, a tak mužeme bez nadsázky ríci, že republika zastihla stranu národnich socialistí't jako válecného invalidu, kdežto sociální demokracii jako
válecného zbohatlika.
Zde nalezneme též vysvetlení, proc zustali národní socialisté v prvnich volbách do obci a parlamentu daleko za stranou soc. demokratickou a agrární, ackoliv práve oni dali, vedle realistu, vítezné a tehdy
ješte celým národem slavené zahranicni akci nejvíc mužu a mravni
síly. Byli proste premoženi množstvím penez techto válkou zbohatlých stran. Také temto penezum tehdy ješte jednotné sociální demokracie vdecíme, že byly idee bolševictví pomoci bohate vybavené
síte sekretariátu zaneseny až do zapadlých vsí Slovenska dríve, než
idea ceskoslovenské vzájemnosti.
Strana Klofácova mela tehdy
prostredky sotva na akci v Cechách, kde také postupne dobyla vedouciho postaveni.
Problém, jak opatriti stranám nové fínancní prostredky, byl již
v rudozelené koalici rešen zpusobem lehkomyslným. Byly zde ústredny,
zejména obilní ústav, lihová prodejna, cukerní komise- atd. Stacil
pokyn a mímorádné prídely umožnily nový zdroj príjmu. To vše šlo
ovšem hladce opet u sociálnich demokratu, disponujicich družstvy,
konsumy a štábem ve válecném hospodárství
ostrílených machru,
kterí všeho umeli dobre využít. Nic takového nemeli národní socialisté. Pro ne úcast na podobných transakcich znamenala jen svízel.
Nebylo rádných instítuci a lidí, vec obycejne sverována nezkušeným
a nevyzkoušeným, tak se casto stalo, že z téže transakce meli agrárnici
a sociálni demokraté mnoho penez a národni socialisté aféru a ostudu.
Byly zde ale i jiné, ješte méne úctyhodné prijmy. Mocné prumyslové
podniky pocaly se ucházeti o prizen nových vládcu. Problém, jak
bez ohroženi mravnosti stranu posíliti, byl pro sociálni demokracii
vždy lehci. Tak na prik.1ad "koupil" jeden sociálne demokratický
tiskarský podnik cást staré továrny jednOhO z nejvetšich podniku
v republice za trhovou cenu, nad níž se marxistické srdce jenom
usmívalo. Pocetne silná strana nár. socialistu v tomto meste se
dodnes na tiskárnu nezmohla a nemuže se proto dodnes zúcastnit
výnosných dodávek tiskopisu mestu, ac má zde svého námestka
starosty. O tyto se svorne až dosud deli tiskárna soc. demokratická
s tiskárnou nár. demokratickou.
Nebo provedena v témže meste
fuse žlutého závodního konsumu a tovární kantiny s konsumním
družstvem sociálních demokratll tak, že se toto stalo pres noc podnikem úctyhodných proporci. Nezapomenme na to, že se toto vše
delo v dobách, kdy sociálne demokratická strana svým levým kridlem, kde nebyli pouze jen pozdejši komunisté, ohrožovala klidný
vývoj pomeru a pravým kridlem dobre eskomptovala výhody, plynouci z posíce strany minísterského predsedy, zatím co národní
socialisté byli plne zamestnáni obranou proti teroru levých sociálních
demokratú v továrnách a zrádcováni vlastencici národní demokracie
na ulici a v parlamente, takže casu a lidí na budování hospodárských
podniku opet nebylo.
Takových príkladu dala by se sehnati celá rada. Za zaznamenání
stojí však ješte jeden, z dob vlády Petky. Boj o úpravu hospodarení
lihem skoncil prohrou všech slušných lidi, brojícich protí tomu, aby
stát proplljcil soukromé spolecnosti právo monopolu a aby poveril
nad to ješte tuto spolecnost právem vybíráni cástí konsumní dane.

Velkt
vtber

vitezství tajných fondu bylo tehdy úplné a dokonalé. C
licním stranám vec dopadla dobre. Agrárnici dobyli d
postavení v tomto prumyslu - všechna presidentská
jejich. Lidovcum slibeno zastoupení jejich družstevnich
Nár. demokraté a soc. demokraté nejeli pri tom také špa
Žívnobanka a sociálne-demokratická
Všeobecná družstevnl
byly povereny vedle banky agrární provádením všech
transakci nové Spolecnosti pro zpenežení lihu. Strana nár.
nemela ani banku ani presidenty ani družstevní lihovary,
pro nejaký ten "pakatel" poslat pana Kabeláce. A tak, kdy!
bahno provalil0, mela ona z toho nejvetši ostudu, nebot kdo
nazvati beztrestne korupcí okolnost, že Iihovarnici pro
svých bankovnich obchodu u sociálne-demokratické družstevnl
To byl prece reelní obchod, špatností zustalo jen inkaso K
Soudíme, že jsme bliže pravde, rekneme-Ii, že Jirího S
má na svedomí spíše Petka, než národni socialisté. V Pe
cizil Klofácovi a strane, zde se naucíl vládnout a "delit IIe
Nechteje se pripravit o cásti "podpor", jimž pocala Petka
vati na strany ji podpírající, musel se po vzoru svých pa
žeti po odbornejším provádení inkasa, které by nekoncilo
aférou, a tak príšla doba Františka Stribrného. Od této
také vlastne jíž strana národnich socialistu zastoupeni
Sedí tam již jen zástupce firmy František Stríbrný «
takový, je ovšem zástupcum ostatnich koalicních stran
jemnejší. Nereklamuje již pro stranu, na cem nemá zájem
Stríbrný. Je lhostejný na príklad k tomu, že sociálned
strana udržuje neustále dominujici postavení v nemoc
kladnách a sprostredkovatelnách
práce pražské župy,
zde z delnických stran nejslabší. Má vždy vetší zájem o
dávkových mínisterstev než rekneme na príklad o cínnost
sociální péce, kde vedou socíální demokraté útok na ú
mocenské pojištení. A nad to - jaké blaho pro zástupce o
stran: tento muž nemá rád Masaryka a nenávidí Beneše.
malý odpor k moral insaníty u národních socialistu, nýbrž
nekde jinde, že se tento muž stával nejvyzývavejším m
Hrozi státnim zamestnancum
verejne odnetim volebniht
ackoliv tito tvorí podstatnou cást jeho volicll, nebot je sl
dom, že jeho síla nepramení již z demokratické strany, nýbri
Ta mu také pomáhá odstranovati ze strany odpurce jeho
metod (Vrbenský) a konkurenty
v obchodním podnikáni
a ta mu také tiskovým zákonem a zákonem o potirání ko
zvyšuje trest za prozrazení úredního tajemství, zajištuje
a volnou ruku. Je si také dobre vedom, že stoji a padá s
mokratickým režímem, a když se pod Petkou zachvela
žuje o diktature. Okolnost, že se protí Jirímu Stribrnému •
známé senátní recí Klofácove o vzájemném napalování
ve strane národních socialistí't uragan, proti kterému bylo
hnuti Remešovo na sjezdu soc. dem. v Moravské Ostrav!
jarnim vánkem, a který konecne tohoto muže odstranil z
Hradu, svedci o tom, že masa strany nár. soc. byla mra
valejší, než predpokládá pan Gutwírt. Byla jiste ne horšl
státotvorných
stran, kde mužové Petky jsou ješte do
vice, nekde méne) uctíváni. Národni socialisté se dok
živlu odpovedných za nejvetší úpadek demokracie v p
letech republiky, v jiných stranách zustaly. A proto porád
sympatíe nekterých lidi ze státotvorných stran k Jirímu S
a proto také ty jejich koncentrované útoky na Klofáce a
mezný a bezmocný vztek na dra Stránského.

K~9.ne •• ,~ ------__

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

LÁZNE

EŠTANY

ma - dna - ischias - exsudáty. .

koupají se prímo v bahnitých usazeninách
sirných thermálních pramenu. - Duležitými
faktory jsou radiová emanace a prirozený pohyb
ch bahenních basénech. Hotel "Thermia~
"••• Cyril", lécebný dum pro strednj vrstvy,
l~cebný ústav "Pro Patria" jsou
dne spojeny s koupelemi. Golf,
rybolov, honitba, sport a zábavy
všeho druhu.
Pros,pekty
e 1 s tví

it

67° C
léceb~

a informace:
I á zní
P eš {a n y.

i

TRENCIANSKE
TEPLICE

Trencianške Teplice jsou lázne, které se specialisovaly
pro
výhradní lécení reumatismu, dily a ischíasu. Jejich prirozene
horké, radioakÚvní, sirné thermální prameny vyverají v tep~
lote 42° C bezprostredne
do zrcadlíš! cili basenu, takže ne~
mocný se koupe prímo v prameni samém. Radioaktivní, sirné
lécebné bahno. Nádherná poloha v údolí, obklopeném 600 až
1000 m zalesnenými
vrchy Inoveckého
pohorí. Moderní
komfortní hotely, lázenské domy, pensiony a soukromé vily,
Veškerá zarízení prvotrídního
lázenského místa.
Prospekty

a informace: Reditelslví

lázní Trencianske

Teplice.

LÁZNE

SLIAC
Ve Sliaci lécí se s výborným
výsledkem nemoci srdecní,
chronické
nemoci ženské, katary, exsudáty, nervové ne.
moci, neurastenie,
chudokrevnost.
Prameny jsou kyselky
zemito~železité o prírodní teplote 25-34° C. - Šest státních
hotelu: Praha se 43 pokoji, Bratislava se 43 pokoji a úplne
moderne zarízený hotel Slovensko o 88 pokojích. Tyto ho~
tely jsou prímo spojeny s lázenskou budovou. Nový lázenský
dom se spolecenským sálem, kavárnou, restaurací, hudebním.
salonem a velkým divadelním sálem.
Prospekty

LÁZNE KORYTNICA
(Slovenské Karlovy Vazy)
800 m nad morem.

Na úpati Nízkých Tater ležící caro'
krásné lázne s neobycejne bohatými
prlrodnlmi lécebnými prostredky, jako:
prírodof uhlicité koupele, rašelina, ze_
mito.žel. sulf. prameny, vysokohorské
podnebí. Mimo to enterocleaner. pe••
nové koupele, physik. therapie.

Informace: Správa lázní Kozymica.

a informace:

Reditelstvl

lázní

ve Sliaci.

LÁZNE ŠTÓS
U KOŠle

670 m nad morem. Lécí s úspe~
chem nemoce dýchacích or~
gánu, plicní katary, nervové
choroby a pod. - V ústave
vlastnílékari. Krásné okolí pro
turistiku.
Informace: Správa lázní Štós.

Lázne ŠTUBNIANSKE TEPLICE
Le~í v hornatém

kraji Turc~J

518 m nad motem. Úplne bez
prachu. vtduch je bohatý OZO'
nem, subalpinské podnebí. Sest zvláštních basénu. každý
s vlastním

radioaktivním

pra ..

, menem, temp. 29-32° R. Indi.
kace: 5ubakutní a vleklé rheu .•

ma svalt. a kloubu, následky
po vymknutí a zlomeninách.
Poruchy cév na rheumatickém

základe, vleklé neinfekcní kož.
ní choroby. Vleklý zánet mechýre, zánetlivé a výpotkové choroby ženských
pohlavních ústroju. V lázenských domech 120 pokoju, prvotrídní .restaurant
ve vlastní režii Hlavní sezona od 15. VI. do 15. IX. Lázne jsou otevreny
po celý rok. Prospekty zasílá Reditelství mestských lécebných
lázní Stubnianske Teplice.

lÁZNE SVATOJÁNSKE TEPllCE
V

Nízkých Tattách

LÉCiVÉ A RfCN( LAzNE

VYŠNIE RUŽBACHY

(Slovensko)

Teplé prameny uhlicité,
sirnaté a železité. Výška
nad hladinou morskou
je 665 m. Železnicní sta.
nice: Podolinec. Dále se
zde nachází jediné rícní
koupali ste na uzemí Vy.
sokých

Tater.

Hladina

rícní,ho koupalište
zy ochotne

je 2500

m2•

Teplota vody

240

C. Na dat.••

odpoví: Reditelství lázní hro J ána Zamoyského,
Vyšnie Ružbachy, Slovensko.

SIRNATÉ LAzNE SV. JUR U BRATISLAVY 20 min, vllk ••
Lécí se rheuma, dna atd. Sezona od 1. kvetna. Slunecne a
vzdušné pokoje. Nádherné výletní místo.Vnedeli a ve sv~tek
koncert. Výborná restaurace.
levné ceny.

Informace; Správa lázní SV. JUT.

676 m nad morem. Prírodní teplé lécive prameny. Teplé
koupele. Pitná lécba. Klimatiéke lécebne místo. Teplý basén
ve volné prírode. Sport: Plování a tennis. Turistika.
zimní
sporty. Honitba a rybolov. Pošta: lipt. Sv. Jány. Informace:

V malebném ",koutí povážského údoll v doline obklopené l~sn.týmivrcholly

Správa lázni Svatojánšké replice.

západnléhnervosných
Malých Tater
u Beluše
na tuti trpících.
Bratislava.Žilina.
Utocim
p~pr_
•• od
vaných,
a plicním
katarem
Byt. strava
.kdt dm
32'- Kc. Studené a teplé koupele. Z Belušeautodoprava,

BELUŠSKÉ

Informace:

LAZNE SLATINY

Správa Beluhkých

lázní Slatiny.

PENÍZ
v;yvezený do zahranicí
za retní pObJlt
cí !écení

ochuzUje

náš národní duchod/

CESKÝM PROTEJŠKEM K CIzíM
VÁLECNÝM

GENERACNíM

JE EGONA

J.

DAR

KAPLICKÉHO

U KNIHKUPCU

.

Váz. Kc 30'-,

B.rož.Kc 20'-.

A V NAKLADATELSTVí
0'

INSERCE
V PRíTOMNOSTI

HOSTOVSKÉHO

DANAJSKÝ
S OBÁLKOU

ROMÁNUM

•

je levná,
U CI n n 8,
,

'V'

•

,

