PtitomnosL
Vysvetlení smeru.
II.

ochopiti generaci, o níž zde mluvím, nee-Ii si, že jednou stála tvárí v tvár hrože na to nemuže zapomenout. Nezáleží
nejaký filosufek tehdy v prvních letech
I anarchii jako systém; možná, že ani
ebylo težko teoreticky dobít všechno, co
z Kropotkina. Ale anarchie stála pred
Jako smer, nikoliv jako hlásané slovo, nýbrž
ost, která sice nikým není speciálne hlávAak na všech stranách cpí do nosu. Stav
ikl na kongresu nejakých satanových detí,
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,ylykterí
usnesly,
že ted založí smeru
ríši anarchie.
Byli
dé,
anarchistického
neuznávali,
m svým pocínáním anarchii plodili a kolem
ali. Jestliže nekdo má nejaké námitky proti
e, muže ríci proste: chaos. Ona síly, které
h dobách udržují spolecnost pohromade,
omto case prechodu. Spolecenské vazivo
chovní nátlak jakéhokoliv stylu pominul
ec sta a jedné myšlenky. Podráždený stav
denému stavu; zurivá strana proti zurivé
ostranný filosof proti jednostrannému filovýstrední nápad proti druhému; vše, co
dilo, bylo jinde popíráno a každý svatý
osti byl v druhé farnosti pokládán za hludarebu; lidé zlejší než obycejne; zdálo se,
ovu rozdeluje, a všechny verejné i soukromé
dostaly tresavku z nedockavosti; stará moyla a nová ješte ne; svet ztratil schopnost
se o cemkoliv a vypadal jako ulice v nekdy otevrenými okny na malé prostranství
gramofonu a každý jiný kousek. Nepríb!dý byl radikální a každý prisahal, že se
toho svého kousku. Pokud jsme mohli
všude stáli lidé, kterí meli jednu ruku na
ou sbalenu v pest, a všichni tvrdili neco
O nám nabízeno celé množství
receptu na
to je situace, v níž svet nejspíše muže zajít.
otázka, zda jsme se toho všeho polekali.
jsme se. Ale jestliže neco cenného je
je cestnejší se polekat než nepolekat. Hrubí,
nebo nechápající lidé mají ovšem dále do
to úlek nebyl omezen na naši zemi, prochovní chaos nebyl na ni omezen. H. de
t na príklad je takový kolega v úleku a
ášte pádne ve svém "Ráji ve stínu mecu":
dku je nejužitecnejším naucením v dobe,
autorita; mám pocit vetší morálnosti a
fed apacskou bandou, která poslouchá svého
pred nejakým anarchistickým sborem rádk dobromyslne anarchistictí byli naši rádní
rvotrídní chaos vycházel od universitních
ak vznetlivý anarchista byl p. profesor
ak zadumaný a ctnostný anarchista byl p.
dli A jací milouccí anarchisté byli naši mladí
li si ješte detské oci, ale už pri sahali na
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svou nevyvinutou cest, že nemohou uZnati nic toho,
co jest. Hlasem dosud mutujícím pronášeli démonické
maximy. Jejich sebevedomí bylo povzneseno tím, že
obcas meli duvody domnívati se, že svedli nejakou
vdanou paní, ackoliv holá pravda byla, že vdané paní,
obycejne stárnoucí a hotovící se k svému poslednímu
sexuelnímu spurtu, svedly je. Tito autori bud jednoho
cizoložství nebo jedné knížky veršu, jednoho románku,
který opravdovému románu byl tak vzdálen jako kaše
kameni, nebo nekolika miniatur, nekolika karikatur nebo
vubec jen autori nekolika vtipných výroku uprímne se
pokládali za povznesené nad vše, co dosud existuje
v hmote i v myslích, a od morálky a manželství až po
psychologii a cárky a tecky roztomilým zpusobem v'šechno popírali. Jakési zdání positivnosti mohla jejich kolotání dodati ta okolnost, že se obycejne hlásili ke
komunismu, protože to bylo tenkrát v móde, a odporovat
poslední móde se takový anarchista bojí ješte více než
vzdorovat policajtovi; ale bylo v tom subtilní trídní
rozvrstvení: jedni se hlásili ke komunismu verejne,
druzí, ti z dobrých rodin, jen mezi ctyrmi stenami a když
bylo zjišteno, že mezi prítomnými není žádný zrádce.
Tito, jak bylo o nich jednou povedeno, mávali rudým
praporkem na golfové holi a velmi se varovali vstoupiti na príklad do komunistické strany, nad kterýmžto
nepredloženým krokem by jiste byly všechny teticky
omdlely. Ostatne ani neodpovídá jejich temperamentu
postaviti se tak docela za jednu vec; jsou to krtci,
daleko lépe se jim líbí na svete, je-li možno podrývati
tu a podrývati tam a pobíhati jako kašpárek v trídním
boji. Komunismus je ovšem velmi positivní smer, a nikdy bych si nedovolil tak zkrucovat pravdu, abych
skutecného komunistu prohlásil za anarchistu. Ale pokud se týká mladých osobnustek, které jsou na tapete, komunismus vyhovoval spíše jejich bujným negativním než zakrnelým positivním pudum: dával jim
skvelou príležitost k dalekosáhlému popírání, ve kterém se šplouchali jako kachny v první jarní vode. Kdo
byl komunista, nemusil nic uznávati: to bylo výtecné
postavení. Komunistický rád sám mel pro ne romantickou hodnotu neceho neexistujícího; kdyby existoval,
možno vsadit sto proti jedné, že by se v nem uzívali.
Nebot nejradeji by si vyprosili od nebes jednu milost:
aby nemusili nic brát vážne. Patrne to nesnášejí dobre
jejich nervy. Z toho duvodu byli také dadaisty, poetisty a jak se ješte jmenovaly ty rozmanité formy unikání pred vážností a realitou. Dadaismus, jak známo,
je onen smer, který povýšil legraci nad všechno ostatní;
a poetismus, jak stejne známo, je znamenitý smer pro
mnoho lidí, kterí to nikam neprivedli v poesii; zakládá
se na neurcitých asociacích, a to se hodí lidem, kterí
se ješte nedostali k jasnému myšlení; poetismus jim
poskytuje príležitost, aby mohli býti ctveráckou ružickou v mlze; kde jsou základem jakési nekontrolovatelné asociace, tam nedá se žádný nesmysl dobre
dokázat, a to je pro mnohé velká výhoda a toho se
budou držet; proto je klika u dvírek k zahrade poetismu
už tak ohmataná. Neurcitost a svaté právo na nelogicnost jako sebeochrana prostredních mozku. Velká veté;l
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šina techto milouckých a vtipných zástupcu chaotického
genru byla tedy komunisty a dadaisty zároven; v podstate je to totéž jako býti zároven Savonarolou a šaškem
krále Jirího. Ale v techto duších nevznikly žádné tragické konflikty z toho, že se tu do sebe vlévaly dva
smery, z nichž jeden tvrdil. že legrace je nade vše, a
druhý, že trídní boj je nade vše. Nebot komunismus
byl zde, jako mnoho jiných exotických vecí, jen soucástí celkového dadaismu, o nic cennejší než soucásti
jiné. Chybuji do jisté míry, mluvím-Ii o nich jako o komunistech a dadaistech; více odpovídá pravde mluviti
o dadaismu vcetne komunismu. Od tech dob se otevrela
ješte jiná dvírka, a nekolik pánu odšpacírovalo z techto
niv svého prvního mládí ke katolicismu. Je to opet
týž smer: kamkoliv mimo rozum. To jsou tedy ti milouccí anarchisté; a nekterí starí páni, kterí byli ztrémováni jejich válecným pokrikem, jim chodili poklonkovat.
Pojem kázne ztratil všechnu cenu v té dobe, jež byla
opuštena jednotící myšlenkou. Oficielne se sice hlásala
(nehorázne otevrenými ústy) kolektivita, ale vpravde
práve individuální nerv byl neobycejne rozdrážden, a
nikdo neváhal s jakýmkoliv
nápadeckem vyskociti
z rozkoHsané rady. To jsou obvyklé nesnáze doby, v níž
jednak starý rád je težce kompromitován (a starý rád
opravdu nemohl míti slušnou povest po svetové válce,
vypadal po tech hekatombách bídy, hruzy a nedustojnosti jako vysloužilá nevestka), jednak, následkem
obecného zmatku, príliš mnoho lidí se domnívá, že
duchu genia zalíbilo se jejich hlavu zastríti svými perutemi. Byl-Ii nejaký vážný úkol v té dobe, tedy to bylo
obnovit autoritu a obnovit kázen. Ackoliv historie
umení a vedy uvádí pocetnou radu prípadu geniu, kterí
meli nechut ke kázni, není tato nechut sama ješte znamením geniality, jako zapomínání deštníku samo o sobe
ješte neprokazuje, že clovek má talent k vedecké práci.
jsou lidé, kterí jsou nad kázní, ale jsou také lidé, kterí
jsou pod kázní. Silní, kterí spolecenské kázne nepotrebují, a slabí, kterí by jí neunesli. je nekázen z výtecnosti
a nekázen z mizernosti, z rozháranosti a zmatku. Nekteré
lidi dráždila každá pevná forma: na literaturu pusobila tato nálada jako kobylky na pole. Umení bylo
stejne anarchistické a bez formy jako spelecnost, a románu se nevedlo o nic líp než manželství; do obojího
vjel tras. "Pozbyli jsme všech pudu, z nichž vyrustají
instituce; instinktivne dává se prednost všemu, co rozkládá," napsal Nietzsche v dobe, kdy to ješte nebylo
tak zrejmé. Ale po válce už nebylo možno pochybovat,
že toto neštestí nás navštívilo. Negativní nálada na
hlavu porazila náladu positivní; neco nechtíti stálo výše
na žebríku hodnot než neco chtíti. Jedovatý radikalismus rozkládal všechny instituce a formy. Kdo nejakou
instituci hájil, prišel do pomluv, že je bez temperamentu. Nad vchodem do této doby bylo napsáno: vše
plyne, nic netrvá, forma je podezrelá. Nevernost zásadne byla pokládána za silnejší životní projev než
vernost. Takový byl obraz pred námi: literatura - bez
mezí; pohlavní život - bez mezí; morálka byla uznána
leda jako terc, do nehož se vysílaly strely vtipu; manželství vystrídalo v humoristických
casopisech zlou
tchyni jako oblíbený predmet žertu; politika - dokonalý chaos. K tomu všemu poválecné ženy, tento velký
prídavek k anarchisticnosti.
K dovršení neštestí nekteré z nich ješte psaly a verejne na sloupcích novin
dobíjely, co ješte zustalo úctyhodného po takovém
ztroskotání. Není div, že v tomto ovzduší VZnikla filosofie o "Untergang des Abendlandes": byla prirozeným
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plodem chaosu. Byla to filosofie resignace: jsme
ku, celý tento svetadíl, a nedá se proti tomu .
dejme ruce do klína a pak prijd, ó blažená a
Asie! Lidé se stydeli ríci, že v jejich srdclch
láska pro Evropu. Byla to protivná a zbabelá
Psaly se romány, v nichž se dávalo na srozum
v jednom cernochovi je více budoucnosti a
v celé staré Evrope. Na štestí je už konec st
chovní zbabelostí pred cernochy a Asiaty.
Tato situace byla dána naší generaci do vf
vstupu do verejného života. jak by to bylo mo
na nás bez vlivu? At cokoliv deláme, neopo
vzpomínka na onen ošklivý pach anarchisticn
pomlouvaný relativism byla ve skutecnosti ne
asi od paterého výstrednictví, z nichž každé
valo pro sebe absolutní platnost. Urcité konse
složky v nás byly zavineny vírou v instituce, b
lidstvo ztrácí sílu, at ve zmatené dobe se o to
jakkoliv. V podstate jsme odpírali uverit, že r
hodí pro nabírání vody.
Ferdinand Pe~
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Básník a politik.
Ti, kteri meli - aspon pro první okamžik - ocenit básníka
Dyka, byli teprve u svých prvních rádek, když nekteré
mely jíž plán hotový: využít smrti V. Dyka ad usum Sft
V prvé rade to byl tisk p. Stríbrného, který z V. Dyka
cloveka. To je bežný zvyk tisku j. Stríbrného. Cítí dobre,
cím by pusobíl. Schovává se proto za jiné. Chce se svésti
Není pochyby o tom, že V. Dyk v mnohém byl na spolecné
Stríbrným. V mnohém, ne ve všem. Nezapomínejme, že
Stríbrný je ve vazbe, že vec j. Stríbrného je pred vyšethl
borem; V. Dyk vystupoval v roli rozhorleného advokáta
F. & J. Stríbrný jsou obžalovaní. je pravda, že V. Dyk byl
hradní". Ten, kdo bude vysvetlovat
a zkoumat príciny
V. Dyka, najde jíné motivy, než ony, které zavedly J.
na jeho dnešni dráhu.
"Lidové listy" mají obavy, aby nebyly delány pokusy
V. Dyk básník, V. Dyk politik:
Dejí se a budou se ješte díti pokusy vyškrtnout! sl
z kamene vdecnosti,
jímž národ chystá se p
Dykuv. Skvelý, harmonícký trojzvuk Dykovy osob
tím zkomolen. A proti takové tendenci, trebaže nebyl
politických rad, považuji za svou povinnost prot
opírám svuj protest o to, co mne je o tom celém
známo z precetných rozhovoru se zesnulým. Úmyslne.
to o to, co napsal a - vykonal.
Opravdu: nelze rozdelovat: zde básník zde polítik. V. Dyka pochopime hloubeji, majíce vývoj jeho polítické
a zase ten, kdo bude chtít vykreslit politickou jeho Iínii,
jeho básne, jeho literární dílo, které je i klicem k poznánt
politika. Ale nebude to poslední politická linie V. Dyka,
jméno v naší literature bude míti misto trvalé. I když lIP
linie Dykova mela hlubší motivaci, než politické averse"
Stríbrného atd., nebude to tato linie, která uchová jeho
je názor, který má - své oduvodnení: se stejnou vášni
V. Dyk potíral Hrad, potírával V. Dyk pred válkou
a Dra Kramáre. Potíral je spolu - byt z ruzných míst s
a Hor~ým aj. Potiral je, protože v mladocešství správne
z nejvetších politických i kulturních dumpingu. Potlral
cešstvi pro jeho kompromísnost, pro jeho malost, prázdn
boj V. Dyka patrí minulosti. Prešel sám do strany, ktel'Oll
Tyto vášnivé politické boje Dykovy patrí minulosti. -

Pt(tomnos~
patff prítomnosti. - To jenom ad demonstrandum
dUoV. Dyka zajisti mu cestné místo i tehdy, snese-li
Jeho politickým profilem, který pri všech jeho
je poctivý. Ti, kteri nesouhlasili s V. Dykem
mu verni jako básnikovi. (Na pr.: redakce "Národa"
~ reliefu neznalost jeho díla, považujíc díla jeho
za dila vzniklá jako reflex války.) Básník a poDyka nelze rozloucit. Ale odstup doby ukáže, že
básník se nemýlil, i když politík V. Dyk se mýlil.
JI než ti, kteri jeho památku snižuji na argument
je dýchavicná a nemá úcty ani k tem, kterí odešli.

v.a.

té aali zahranicní propagaci.
vno, co prijel do Ceskoslovenska vuz americké
ovy s aparáty pro zvukový príjem. Nebylo to nic
této spolecnosti, která - jako i ostatní amey - pozbývá valem obliby u evropského publika.
úcel návštevy nebylo možno bez obalu vyzradit
Americané cinili dobrodínce, kterí se za vlastní pevat zeme, do nichž prijeli, po celém svete ve
ovém. S náležitým humbugem rozhlašovali svoji
zelo u nás tech, kterí jim uverili. Byla jim naSlovensko, kde prý jsou krásné kraje, staré zvyky
JI! tehdy vyskytla se otázka, není-li nevhodné po11mna krásy Slovenska, kterých oni by mohli
financni, použit do svých filmu, zatim co Cesková nevyužity. Byly vysloveny i obavy, zda Amelidových kroju a zvyku ne práve k propagaci kulka, ale naopak jeho primitivního stavu po té
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hudík plané, ponevadž Americané se neodhodlali
a zajímali se pouze o Prahu. Bude snad zajímavé
Qmce hodlali zasadit obrazy ze staré i nové Prahy
nebot ony úmysly charakterisují
ponekud jejich
• totiž v úmyslu jet vozem za vojenskou
kaprocházela Prahou! I s toho úmyslu sešlo, nevime
dospelo k tomu, že natocili snimek, který zaradili
titulkem "Fidlovacka v Praze". Mohli jsme jej
v pražských biografech. Byla to sprcha po všech
cI. Na plátne šel hloucek lidí v krojích (k tomu v kronekde Nuslemi, vesele povykující, který nakonec
y a u holb s pivem jal se zpívat. "Bejvávalo, bejstlé ženy v nemožných krojových slátaninách
JI pred celým svetem Ceskoslovensko. Mnoho se
lcnl propagaci, venuje se na ní hodne penez, ale
pristoupit k cinu a je možno bez nákladu ji vyvAlí kdekomu vybrat to nejnevhodnejší, nejnevším nejnepravdivejší k zahranicní propagací
ledávném prechodním zákazu vynikajícího filmu
ve francouzských novinách o "ceskoslovenské
osU". (Také propagace.) Nebude mít nyní cíktcit se o pravdivosti tohoto tvrzení, hledíc na
jeden z nejrozširenejších po celém svete?
Kcr.

D

L
nf

I

T

I

K

A

správa v nebezpecí.

ré úrednictvo je páterí moderního státu,
otrepaná, že by bylo stydno ji opakovat,
pováž1ivé zjevy z posledních let nevy'šenému zájmu o pravdu, kterou vyslo-

je to utopie, ale predstavme si, že by státní zamestnanci (pocítá se, že je jím každý sedmý clovek v republice) byli tak dobre zorganisováni, že by mohli vyhlásit
generální stávku. Obávám se, že by bylo zapotrebí víc
fantasie, než má kdokoli z nás, abychom si predstavili
její dusledky. Rázem zastavil by se složitý aparát dopravní, dráhy, parníky, letadla a autobusy by odpocívaly, telegraf a telefon by nefungoval. Stát by byl
odríznut od sveta, mesta od vyživovacích zdroju, nebylo
by co pít, cím topit, cím svítit, peníze by ztratily náhle
veškerou hodnotu, protože nebylo by za ne co kupovat
- slovem v nekolika málo dnech nastalo by úplné zhroucení státu, nedozírná katastrofa hospodárská a sociální,
boj všech proti všem, revoluce - konec. Nuže, ti, kterí
mají zlé svedomí, mohou klidne spát - neprihodí se to
nikdy. To ohromné kolektivum zamestnanecké, tato
nová sociální vrstva, kterou vytvorila organisace moderního státu (a která je vlastne teprve ve svém pocátecním vývoji a pravdepodobne je predobrazem budoucí
tvárnosti cel é lidské spolecnosti), tento národ v národe
je v dnešní své strukture práve tak neschopen revolty,
jako je neschopen jakékoli vyšší sociálne ochranné organisace.
Zvláštní paradox! Dnešní stát vybudovaný národohospodársky na principu soukromokapitalistickém
(jehož
je zároven nejsilnejším a vždy znovu a znovu dožadovaným ochráncem), ve všech svých funkcích je úplne
odkázán na kolektivní spolupráci docela ve smyslu komunistickém, a také nejhodnotnejší
a nejprospešnejší
statky, jež vytvárí, jsou statky sespolecenštené dráhy, pošty, telefony, telegrafy, mosty, silnice, sady,
lesy, musea, knihovny, university atd. Svého casu G. B.
Shaw vtipne upozornil odpurce komunistických teorií, že
ve skutecnosti žijí ve svete, který zcásti již je komunisován. V tomto paradoxu, který je zretelne vedlejším
produktem prechodu mezi dvema protichudnými sociálne organisacními principy, tkví také všecka sociální
bída prítomné doby a bída zamestnanecká predevším.
Státní zamestnanci vetšinou nejsou si ovšem vedomi,
že de facto - jako sociální trída - jsou predvojem.
Tato vichrice vane daleko za jejich kolektivním i individuálním obzorem. Ve svém celku cítí se také vším možným, jen ne avantgardou: jejich sociálne konservativní
cítení rodí se z jejich konservující cinnosti (odstíny a výjimky nepadají tu prirozene na váhu). Slouží. Revolucní
záchvaty jsou jim tak cizí, jako sedmdesátiletým starcum
myšlenky na závody v behu. je známo, že ani za hladových let válecných a poválecných, kdy byli úplne zproletarisováni a kdy se dokonce stali v rukou experimentujících národohospodáru pokusnými králíky pri t. zv.
odbourávání cen, nezmohli se celkem na víc než na
nekolik papírových resolucí. To je druhý paradox prechodné doby.
Ale to jen mimochodem. Podívejme se na dnešní situaci státního zamestnanectva konkretneji. Dobré Mednictvo? To je dobre pracující úrednictvo. Clovek však
pracuje jen tehdy dobre, má-li možnost svou prací se
zajistit sociálne, t. j. h o s pod á r s k y a k u I t u r n e.
jak dnes veci jsou, tvorí nejvetší cást úrednictva spolu
s delnictvem proletariát. Ti i oni pracují za mzdu, která
není v spravedlivém pomeru k hodnotám, jež svou prací
vytvárejí, a to ješte delnictvo alespon v nekterých odvetvích je na tom relativne rOZhodne lépe. Povážíme-Ii,
že nejvetší procento úrednictva je v 6. a 5. platové stupnici s 1768 Kc, resp. s )950 Kc mesícní gáže a že s tímto
platem musí vystacit i jednotlivci ženatí (prídavek na
deti je úplne irrelevantní) a že dokonce zrízenci (i ženatí)
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mají zpravidla mesícne 800 Kc, musíme uznati, že až na
nepatrný zlomek vysoké byrokracie je ohromná vetšina
státního zamestnanectva
odmenována
pouhým životním
minimem, což je asi zrovna tak, jako kdyby paní domu
chtela, aby jí služebné devce pracovalo za pouhou stravu
a lužko bez jakéhokoli dalšího platu. Axioma sociální
spravedlnosti,
že m z d a z a p r á ci z a cín á tep rve
tam,
kde pre k roc u j e hra nic i ž i v o t n í h o
min i m a, dosud neproniklo
do zamestnavatelského
svedomí státu. To je práve dusledek
dnešní sociální
organisace. Stát, ac zamestnavatel
kolektivní
a tvurce
kolektivních
statku,
nemuže být o nic lepším chlebodárcem, než jak to práve pripouští
spolecnost
organisovaná soukromokapitalisticky.
Dala by se ta paralela
mezi zamestnanectvem
a delnictvem sledovat až do nejmenších podrobností.
Uvedme jen pokrik, který ztropí
stát (t. j. politické strany, t. j. jejich žurnalistika),
vynutí-Ii si pomery zvýšení úrednických
platu, na než
hospodárský organismus s promptní presností zpravidla
reaguje zvýšeníll) cenové hladiny. Jaký je tu rozdíl na pr.
mezi pokrikem majitelu dolu (t. j. politických stran, t. j.
jejich žurnalistiky),
jsou-Ii prinuceni zvýšiti mzdy hornické, což má zpravidla za následek obdobnou hospodárskou reakci, totiž zdražení uhlí? Chceme-Ii být spravedliví, musíme ovšem priznat, že prícina techto a podobných zjevu tkví práve v prolínání
dvou národohospodárských struktur,
jež tvorí nejvýznacnejší
charakter
naší epochy.
Nejtíže je však situace státního zamestnanectva
komplikována politikou. Zde se práve ocitáme u toho, nac
dlužno vcas a hodne durazne upozornit. Dr. Kramár nedávno v jedné své snemovní reci se toho dotkl, když
mluvil o nebezpecí zpolitisování
naší státní administrativy. Jeho zmínka byla s uZnáním kvitována žurnalistikou všech stran - víc se však nestalo. Škoda, že
dr. Kramár nevysledoval toto nebezpecí až k jeho korenum - byl by snáze nalezl konkretní
prostredky,
jak
zlu nejlépe a nejúcinneji
celit. Vlastne již samo rcení
o nebezpecí zpolitisování státní administrativy
je hodne
eufemistické. To její zpolitisování
po dvanáctiletém
nepretržitém politisování,
v nemž ani jeho strana nezustala nijak pozadu, je pro každého, kdo do veci vidí,
proste už dávno danou skutecností
a otázka dnes spíše
zní, jak uniknout dusledkum
této skutecnosti,
cili jak
státní správu zase odpolitisovat,
protože dnešní stav,
nebude-li zjednána náprava, dríve nebo pozdeji povede
k mravnímu rozvratu v státní správe. Osud metternichovského režimu, stejne jako na pr. osud francouzské
monarchie v minulém století, nebo osud Ruska na konci
svetové války s jejich demoralisovanými
státními správami nejsou snad príklady méne poucné jen proto, že
jsou to príklady historické.
Dnešní zlo má trojí koren: v príkladu
politických
stran, v novém platovém zákone a v psychologii úrednictva samého. O špatném príkladu politických stran je
skoro zbytecno mluvit. Kdo žije mezi státními zamestnanci, ví nejlépe, jak zlé psychologické reflexy mají v jeho
radách všecky ty korupcní a politické aféry, jichž jsme
užaslými svedky. Stríbrní a jim podobní smutní hrdinové pusobí hure než lucavka, nebot zbavují onen veliký
a neobycejne citlivý organismus státne zamestnanecký
vedomí pevného mravního rádu, což je tím horší, povážíme-Ii, v jak bezprávním
pomeru stojí státní zamestnanec k svému zamestnavateli
a v jak nevolnickém
a
pokorujícím pomeru k politickým stranám, zejména od
dob povestné r e str i k c e. (Ranní jízdy tramvají
podají vám dukaz, že kdyby si Stríbrný
delal statistiku
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svých ctenáru,
nejvetší
císlo by meli státnl
nanci.)
Aspon nekolik slovo restrikci. Kdo jen trochu vft
se pred peti lety provádela a s jakým výsledkem,
chopí, proc se dnes o ní tolik mlcí. (Jakés takés ve
že úplne selhala a že státní pokladne prišla hodne
prece již proniklo do verejnosti.) At již restrikcnl
byl mínen sebelépe (vpravde byl zhola pošetilý), ve
tecnosti
a v praksi se zmenil v koncentrovaný
všech stran bez rozdílu na státní správu a byl p
a úsp~šným pokusem o její velkorysé zpolitisovánl.
strikce sice tu a tam spravedlive postihla škodlivé j
livce, ale v celku dela se proste podle politické I
mace. Ti, kterí jí dovedli kolem sebe úcinne mávat,
ušetreni, at jejich úrední kvalifikace byla sebeho
kterí nebyli dost zbehlí v politickém kuplírstvl, n
silných loktu nebo naivne spoléhali na svou úrednl
nost, byli ze služby vyhozeni. Ale dely se i jiné
Šéfové v úradech používali restrikce, aby se zbavili
pohodlných
nebo osobne nesympatických
podrlze
a podobne vyrizovaly
si i nadrízené úrady osobnl
s úrady podrízenými.
Tak stal se prípad, že byl rest .
ván jeden vyšší úredník u první instance jen proto,
vzeprel plánu nadrízeného
ministerstva,
chteje s
pokladne ušetrit peknou rádku milionu. (Pozdeji se
zalo, že onen úredník mel plnou pravdu.) V jiném
bylo restringováno
celkem dvanáct sil vetšinou z
nejzdatnejších
a v plném rozkvetu sil, a to s od
nením, že jsou prebytecní;
hned nato se však ukáza
v onom úrade je sil nedostatek,
a dnes je tam dvoj
personálu, než bylo pred restrikcí! Protože však ti,
byli restringováni,
byli jednak pensionováni, jednak
pušteni s rádným odstupným,
nejen že se restrikcl n
trilo - naopak osobní náklad byl zatížen odstupn
pensí lidí, kterí mohli ješte prumerne patnáct let s10
Celkem lze ríci, že na restrikci nejvíce doplatil stát, j
mela financne nejvíce ulehcit. Pro politické strany b
lov na duše, ac ani ty nemají z neho dnes už va
zisku: ovecky, jež vehnaly do ohrad svými stranic
legitimacemi,
se jim z nejvetší cásti zase rozprchly,
mile nebezpecí restrikce pominulo.
Zásahy politických
stran do státní administr
neomezily se však jen na období restrikcnl. Dejí sed
ne sice hromadne,
nýbrž jen od prípadu k prípadllt
je otázka, není-Ii toto zlo vetší onoho, nebot jedno
prípady jsou nápadnejší, pusobí na okolí hloubeji,
poburují a znechucují. V tom smyslu jednotlivci poli
protežovaní
pusobí nejzhoubnejší
demoralisaci.
kretní prípad:
Politicky cinný úredník opustil svuj úrad, pod
revers, že se svým odchodem navždy vzdává do
doucna jakýchkoli
nároku na mlsto, jehož se d
volne vzdal, aby se venoval politické dráze. Po ne
letech jeho politická
kariéra ztroskotala. Ale do
byl, abychom tak rekli, "muž zadních vrátek".
svou stranou pro všecky prípady
smlouvu, že mu
opatreno stejne placené místo, kdyby musil jejl sl
opustit. Strana, vázaná smlouvou a patrne i jeho
pohodlnými
Znalostmi jejího zákulisí, vymohla mu
jeho revers nejen návrat do státních služeb, nýbrf
totéž hodnost ní místo, kterého by byl zatím dosáhl,
by byl ze státní služby nevystoupil. To znamená:
co jeho kolegové pracovali na svých místech ta š
plat, cekajíce, že budou za svou práci spravedlive
výšeni, muž zadních vrátek delal politicky i fi
skvelou kariéru, ale když se neosvedcila na míste,
byl stranou postaven,
proste Z politické protekce
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legy bez skrupulí preskocil.
Cili: zdatným
m stát zustal.!dlužen, ale politického
trosecte odmenil na jejich úcet. Ale ani tím se neuž zadnlch vrátek. Je toho názoru, že jeho poelé musí mu pomáhat i dále. On že by se spoálním postupem?
Kdež pak! Kdykoli
se
nejaké vyšší místo, hned Zacne zákulisne praje urval pro sebe, ackoli na ne vubec nemá
ledek? Jeho stále ohrožovaní kolegové uchymf zbraním, jichž užlvá on - k politické prooel stran, o nichž vedí, že politicky stojí proti
podporuje muže zadních vrátek, pokoušejí se
ho tajné machinace - a tak úrad mení se
bojište politických sil. Lze si žive predstavit,
jak
práce v takovém úrade, kde rada lidí je znet,proc bychom se namáhali, nemáme poIiticekci, budeme stejne preskoceni"),
kde jeden
neduveruje, kde znenáhla všichni bojují proti
Isto své osobní a úrední zdatnosti jsou proste
c duverovat svým politickým konexím. K tomu
dlužno si primyslit postavení
šéfa takového
k má zdárne pracovat s personálem
osobne a
vzájemne rozeštvaným,
zejména
když nariky jednotlivcu se docela prirozene
obrátí
mu? Necht si nikdo nemyslí, že tu vzat za
zjev výjimecný nebo pesimisticky
prekreslený.
je o to horší, že zejména v Praze steží by se
, kde by nesedel nejaký exemplár "muže zadek" v nejruznejších svých odrudách.
Na duleotycného úradu ovšem závisí i dalekosáhlost
takového mravního rozvratu,
v celku však
tu nebezpecí, jehož závažnosti, jak se zdá, naše
ni kruhy si vubec neuvedomují.
zásluhu na tomto smutném stavu má nový
úkon, kterým byl zrušen t. Zv. automatický
automatiku bojovalo se za Rakouska dlouhá
léta a když byla vybojována,
pokládalo se to
za velký zisk i za záruku mravního ozdravení
rávy, nebot zjevy, o jakých tu píšeme, vyJ se již tehdy, trebaže v merítku neporovnašlm. Naše vysoká republikánská
byrokracie,
velmi neprozretelne svereno vypracování
nové
, nevzala bohužel na vedomí toto duležité
Z minulosti. Automatiku
nahradila
systémem
I podle kvalifikace s širokou možností vzápreskakování,
neuváživši,
že tím otvírá
dolle
nejneostyšnejšímu
protekcionárství
a s ním
pomerech spojenému
zpolitisování
státní
všeobecné mravní destrukci.
Kdo ví, jak se
bejí v úradech špatné kvalifikace
osobám,
omu stojí v ceste, jak se množí vzájemné
a špehování bez nejmenších mravních skrupulí
uhé dve stovky mesícne, musí se velmi vážne
nad tím, kam tento stav povede.
K tomu
upuje, že centrální
úrady,
zejména
minidelají svou vlastní financní
politiku,
a to
zlskaly co nejvíce interkalárních
úspor, jež
konci roku rozdelí ve forme remunerací
dávají k disposici k úcelum
politickým.
fch úspor se dociluje neobsazováním
t. zv.
vaných míst, jejichž financní
náklad
sice
v rozpoctu resortního
ministerstva,
ale ve
znamená skrytou úsporu. Tato prakse se
dobe, zejména od doby tak zv. resystemisace,
hla v nekterých resortech,
že ani úredník,
na rade, nedostane se na volné vyšší místo
ce a rozumí se: bez protekce politické;
cili

i

centrální úrady svou neblahou financní politikou samy
ješte podporují
zpolitisování
p.odrízených
úradu.
Dr. Kramár
oduvodnoval
svého casu v parlamente
zrušení automatiky
tím, že je treba vrátit státnímu
úrednictvu
ono spolecenské postavení,
jaké melo pred
válkou, a že je treba jeho mzdu postavit
na základ
individuálního
hodnocení.
Sliboval si od toho odstranení nivelisace,
cili spravedlivejší
rozvrstvení
zamestnaneckého
telesa
(mel na mysli zejména
vysokoškoláky) a všeobecné
zvýšení pracovní
hodnoty.
Nuže,
pravý opak se stal pravdou
a dnes melo by být již
každému
jasno,
že opuštení
automatiky
je hotové
neštestí v státu, kde politické
stranictví
je mocí tak
velikou a hlavne mocí morálne tak docela indiferentní.

Pragensis:

o primátora.

Nahlásil
velikonocním
sjezdu
jeho predseda

národne
sociální strany
proKlofác oficielne
pro letošní
obecní volby opetnou
kandidaturu
dra Baxy na úrad
pražského
primátora,
a na májovém táboru strany na
Staromestském
námestí
ucinila tak Znovu svým zpusobem poslanec Frána Zemínová. Volba primátora
bude
zajisté závislou hlavne na výsledku obecních voleb. Oba
tyto oficielní projevy o opetné kandidature
dr.a Baxy na
úrad primátora hlavního mesta republiky pro další ctyrleté období mely zrejme za úcel rozptýliti
z více stran
houževnate
šírené zprávy, že i národne sociální strana
uznává, že by bylo již na case, aby kandidátem
pro
funkci pražského primátora
ustanovila vhodnejší osobu,
nežli jest dosavadní
primátor
dr. Baxa, který jest primátorem již r. 1919.
Okázalý zpusob, jakým národne sociální strana prohlásila opetnou kandidaturu
Baxovu, ackoli má radu
osobností, které by byly nepomerne
zpusobilejšími
pro
duležitý
úrad pražského
primátora,
pripomíná
stejne
okázalý zpusob, jakým národne sociální strana prohlásila Baxovu kandidaturu
pri posledních volbách do zemského zastupitelstva.
Tehdy vzplanul ve verejnosti veliký spor o to, muže-li dr. Baxa jako pražský primátor
býti zvolen clenem zemského zastupitelstva,
když prece
ústavní listina stanoví, že nikdo nemuže býti zároven
clenem dvou zastupitelských
sboru, z nichž jeden jest
právne nadrízen druhému. Dr. Baxa byl vedoucím kandidátem národne sociální strany, ve znamení jeho osobnosti byl veden hlavní volební boj. Baxa po svém Zvolení byl okázale zvolen též predsedou Klubu clenu zemského zastupitelstva
národne sociální strany.
Kdo ho
neznal, ocekával, že po svém zvolení vyvine v zemském
zastupitelstvu
vynikající cinnost. Zemské zastupitelstvo
má sice ubohou kompetenci,
avšak za dobu svojí cinnosti opetovne jednalo o základních otázkách naší samosprávy,
casto se tam jednalo o duležitých
pražských
záležitostech.
Zejména agrární clenové zemského zastupitelstva
opetovne
útocili verejne a celkem nesprávne
na hospodárství
obce pražské.
O cinnosti dra Baxy
v zemském zastupitelstvu
jsme dosud mnoho neslyšeli,
dosud se tam nikdy neujal slova ani nepodal žádného
návrhu.
Do schuzí zemského
zastupitelstva
dochází
málo a je tam více hostem nežli rádným clenem.
V dobe, kdy dr. Baxa jest primátorem
hlavního mesta
republiky,
trikráte
byl novelován
zákon o financním
hospodárství
svazku územní samosprávy,
v této dobe·
byly novelovány danové zákony a témer pri každé novelisaci byly zmenšovány
financní zdroje i príjmy obce
pražské. Starostové
ostatních velikých mest bez ohledu
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na to, jsou-li poslanci ci jen obycejnými smrtelniky,
dovedou pred novelisací samosprávných zákonu najiti
cestu k ministrum i vlivným poslancum, dovedou úcinným zpusobem hájiti zájmy svých obcí; primátor
dr. Baxa dosud nikdy takových cest nehledal ani nenalezl. Nedovedl v kruzích vládních ani poslaneckých
vzbudit potrebného zájmu pro naléhavé potreby hlavního mesta republiky, jehož zájmy byly dosud soustavne
vládami pomíjeny.
Primátor dr. Baxa není mužem práce ani cinu. Hlavní
mesta jiných státu vynutila si mimorádné právní postavení i financní podpory se strany státu, jichž každé
hlavní mesto potrebuje. Obec pražská má dosud Bachuv
obecní rád z r. 1850, její správa jest roztríštena na 13
okresu, z nichž nekteré mají sotva 10.000 obyvatel.
Obec pražská témer 10 roku jednala o novém obecním
rádu pro Prahu a nakonec predložila ministerstvu
vnitra pouze kusá vyjádrení nekterých radnicních klubu
o novém obecním rádu, což jest výsledek velic.e ubohý.
Návrh nového obecního rádu nebyl mestskému zastupitelstvu predložen k projednání.
již od pocátku trvání Velké Prahy mluví se o reorganisaci obecních úradu, jichž pocet utešene vzrustá,
a rovnež se mluví i o reforme úradování a podobných
záležitostech, k jejichž projednávání
se však dosud
neprikrocilo a za primátorství dra Baxy nikdy neprikrocí. jeho snahou jest vyhnout se projednávání sebeduležitejších záležitostí, jsou-li mezi vedoucími radnicními stranami spory o zpusob jejich rešení. V obecních
úradech i magistrátních
úradovnách ho znají pouze
z jeho fotografie vyvešené v každé úrední místnosti.
Drívejší pražští starostové dr. Srb a dr. Groš docházeli
obcas neocekávane do magistrátních úradu, kontrolovali
cinnost úredníku, nevynechali ani jediné schuze financní
nebo hospodárské komise. O dru Baxovi nelze ríci nic
takového. Pred posledními obecními volbami navštívil
nekterá pražská predmestí pouze za úcely volebními;
od té doby ho tam nikdo nespatril. Kdyby se dostavil
do schuze hospodárské nebo financní komise, byla by to
skutecná sensace. Když v dobe svojí nemoci meškal po
nekolik mesícu mimo Prahu, pri chodu obecní správy ho
nikdo nepostrádal ani nepocitoval jeho neprítomnosti.
Veškeré duležité záležitosti pražské obce, jež byly projednávány za jeho magistrátního období, byly ve sku~ecnosti projednávány bez jeho zasahování. jeho predsedání ve schuzích jest rázu pouze formálního a mechanického; nikdy vecne nezasahuje do jednání o záležitosti sebeduležitejší. jeho úrední pusobnost obmezuje
se hlavne na záležitosti rázu representacního, ackoli není
osobnosti, která by k dustojné representaci mela obzvláštní zpusobilost. Úrad pražského primátora jest
duležitejší a významnejší nežli úrad leckterého ministra.
Primátor má nad obecními úrady témer diktátorskou
moc, u státotvorných zahranicních stran muže pocítati
s úcinnou podporou pri všech krocích, jež jsou v zájmu
obce. Nelze tvrditi, že by dr. Baxa za svého dvanáctiletého pusobení jako primátor hlavního mesta republiky
pro svuj úrad byl dovedl využíti techto velikých možností.
Politicky jest primátor dr. Baxa osobností velice
pozoruhodnou. jest jedním z nejcelnejších representantu strany národne sociální; mohl by však stejným
právem býti representantem stran lidové nebo politických živnostníku a hlavne národne demokratické.
Ideove nemá se stranou národne sociální nic spolecného.
Když se pred lety tvorilo tak zv. národní hnutí, jež bylo
predchudcem našeho hnutí fašistického, byli dr. Baxa
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i jeho nejbližší radnicní prátelé cleny tohot&
národního hnutí tak dlouho, pokud národn
strana proti nemj1 nevystoupila. Když loni dr.
se svou stolní spolecností uverejnil staroslovans
o potlacování ceské národnosti v ceské republi
se mezi podepsanými na prvních místech jmé
tora dra Baxy a radnicního kulturního refere
Dr. Baxa v národnostních vecech se projevuje
sobem, který u moderniho a myslícího clove
odpudlive. jeho stanovisko v záležitostech nár
pusobi casto dojmem malichernosti a nedá
s dustojností pražského primátora. Když loni
zim vzplanuly v Praze filmové demonstrace,
dr. Baxa postavil se okázale na stranu dem
krátce nato prohlásil v poslanecké snemov
jménem celé vlády, že filmové demonstrace b
lány nezodpovednými živly a odsoudil je co
Nebylo to prvé vystoupení Baxovo toho druhu.
posice na radnici jest držena hlavne národnl
kraty a ostatními meštanskými stranami, k
mnohem blíže nežli k stranám socialistickým.
Volba nového primátora nemela by býti
náhode. Na pražské radnici obsazuje se vše dl
kého klíce; místa úredníku a ucitelu, byty, o
dávky a pod. I pri postupování úredníku,
stavebních parcel i pri pronajímání obecnfch
a dvoru postupuje se též dle politického klíce.
volbe primátora melo by se postupovati nikoli
kého klíce, nýbrž podle zpusobilosti. I když se
obecních volbách nový primátor voliti opet dl
kého klíce a když :národne sociální strana stan
nejpocetnejší stranou na radnici, necht kandid
duležitý a zodpovedný úrad primátora hlav
republiky jest zpusobilejší osoba, nežli byl d
primátor dr. Baxa.

NÁRODNí

HOSPO

Dr. Evžen Štem:

Ruská Petiletka

a Nemecko

Muženíchse hospodárských
státi pro nás Qsudným,
se dáváme
otázkáchže prekvapov
trapné, když naše verejnost byla nedávno p
notifikací celní dohody mezi Nemeckem aR
která byla již radu let chystána zdola mohutn
vými manifestacemi a z vládních kruhu unifikaci
dárství a radou vzájemnostních smluv administ
rázu mezi Nemeckem a Rakouskem. Obávám
deme zanedlouho opet trpce a neprávem prekv
až se pocne náš prumysl ve vetší mire zajíma
tržište, bude toto tržište již do znacné míry o
nebot náš nejvetší konkurent,
Nemecko,
zabírá Rusko jakožto svoji hospodárskou sf
navazováním hospodárských styku, ale i Hm,
kerá industrialisace Ruska je vedena predevšf
kými konstruktéry a instruktory.
Nemecko prvé uzavrelo rádnou obchodni
s Ruskem nedlouho po janovské konferenci a od
pláno,Vite se o hospodárské pomery v Rus
O Petiletce vyšla již v Nemecku celá odborná li
pomerum v Rusku jsou venovány prednášky
universitách, ale predevším na odborných a o
školách a v tisku jsou informace do Znacné m
tivní a kritické. Naše verejnost pak je ve svém

Ptftomnosf..,
a výhradne na poIiticko-tendencní zprávy
munistické listy vychvalují nám Rusko jaciální eldorado, ostatní pak listy opetne
e sUny a nezdary a jsou plny pesimisticvedí do budoucna.
dobe vedoucí deníky ríšsko-nemecké, jako
latt, Frankfurter Zeitung a VQssische Zeiobsáhlá pojednání od nemeckých prumyslv§tlvili Rusko a informovali nemeckou veÚklade císel a fakt. Jejich cesta byla ciste
jejlm výsledkem bylo ujednání prumyslovek do Ruska, garantovaných
nemeckou
výše 300 mil RM, tedy približne 2~ miMagazin der Wirtschaft, nejvýznamnejší
• hospodárský týdeník, v císle z 13. dubna
je, že pouze tato dodávka umožní Nemecku
mestnaných zaraditi do práce aspon na
. Podobnou dodávku Nemecko se zd arem
ilo do Ruska v roce 1926.
Nemci Rusku dodávat? Hlavne stroje, vaotivy a lodi. A Nemecko v tomto smeru
elé. Prumyslové tovary dodává do Ruska
·ka jako Norsko, Anglie.a Francie. Rovnež
alie tlumí nezamestnanost ve své zemi doRuska. 27. dubna t. r. byla podepsána douska ve výši 350 mil. lir do 75% garantovaná
tem a opetne v seznamu tovaru, jež Italie
uska dodávat, vidíme uvedeny lodi, elektrické
automobily, letadla, optické nástroje, loko• Samozrejme, že tyto dodávky nejsou bez
ika, jako obchodování vubec. Rusko pri své
odArskévycerpanosti a investicní politice abpjaté do velkoryse budovaného prumyslu a
neplatí prirozene hotove, nýbrž v delších
lhutách, které dosud vždy presne dodržovalo.
n Nemecko a Italie, ale i Finsko, Norsko,
a Velká 8ritanie poskytují cástecné státní
mu prumyslu na dodávky do Ruska, ponee vidI, že temito zarizovacími dodávkami se
jich prumyslu v dnešní dobe hospodárské
odbytište, jejichž spotrební síly slibují dalekoosti do budoucna.
u nás se stále ješte tvrdí, že 160 milionu obyo státu jakožto spotrebitelé jsou vyrazeni
o konsumu a stejným duchem se lící nebezo dumpingu, plynoucího Z jeho plánovite
industrialisace. Ovšem industrialisaci Ruska
iti, stejne jako nebylo možno zabrániti snaIastnfm prumyslu v Japonsku, Australii, Kaých donedávna výhradne zemedelských zeustrialisaci Ruska provádel již pred válkou
·str Witte, ovšem ne tak plánovitým systélflišnene americkým tempem, jako je nyní
v rámci Petiletky. Avšak obavy pred prukonkurencí Ruska jsou ješte na desítiletí beze, nehot Rusko nebude tak brzo vyrábet kva• A až rozsáhlé Rusko vybuduje si svuj stanmysl, bude umožneno exportnímu prumyslu
ým vnitrním tržištem, které se musí predeediti na výrobu specialisovanou a kvalitnejší,
lefitá kvanta svých tovaru do Ruska.
musí zindustrialisovat, má-li být pro jeho
vo a celý svet náležite využito jeho surovin
ch pokladu, má-li být zintensivneno a zmoderruské zemedelství. Petiletka chce zavést mody a predevším stroje do primitivního ruského
I. Zavádí ve velkém podle amerických metod

a za pomoci amerických agronomu pestení dobytka,
výrobu mléka a sýru, spojuje drobné a strední sedláky
v nákupní, strojová a prodejní družstva. V plánu hospodárském je obhospodarovat 12 milionu hektaru dosud
panenské a nezorané pudy, z cehož 8 milionu hektaru
leží v evropském Rusku. V roce 1930 bylo z toho již
1,200.000 hektaru zoráno a oseto. Samozrejme je k tomu
treba traktoru a proto ten chvat v zakládání vlastního
težkého prumyslu. Industrialisace Ruska pravdepodobne
zabrání dosavadnímu zemedelskému dumpingu, nebot
cílem celé hospodárské rekonstrukce Ruska je zvýšiti životní úroven jeho obyvatelstva. V Rusku by pak bylo
daleko více zemedelských produktu zkonsumováno prumyslovými delníky a moder'1ími zemedelci než dosud.
A tak celá industrialisace Ruska muže zameziti dosavadnímu pred- i poválecnému zjevu, aby v Rusku lidé
hladem umírali a pri tom ruské obilí bylo exportováno
pod svetové ceny. Muže vbrzku nastati situace, ž~
z této zeme, bohate zásobené surovinami, budeme mocI
za naše kvalitní prumyslové tovary odebírati levnou
naftu, železnou rudu, výborný len, levné gumy atd.
O významu vnitrního trhu v Rusku jsou zajímavé
vývody anglického národohospodárského
publicisty
Michaela Farbmana v jeho spise "Petiletka". *) Farbman
napsal: "V carském Rusku nepovažovalo se 120 milionu
sedláku za vnitrní trh, nebot ruský kapitalismus ve svém
tehdejším prvotním stadiu usiloval pouze o dobytí ~izích
trhu. Vnitrní trh nedal se zvetšiti bez pokusu vyrešiti
pozemkovou otázku, to jest, bez konfliktu se šlechtickými velkostatkári
nebylo možno mysliti na zvýšení
kupní síly zemedelského obyvatelstva. Stát, velkostatkári a meštanstvo snili pouze o dobývání, O expansích
a o volném prístupu k mori, ponevadž se domnívali, že
jakmile dobudou dostatecného poctu cizích trhu, nebudou se již musit zabývat stavem svých mužiku."
Tato situace samozrejme je válecnými a poválecnými pomery zmenena, ruské zemedelství do budoucna
znamená velké tržište pro domácký prumysl a velkého
odberatele nejen textilních tovaru, ale i zemedelských
stroju, traktoru,' nákladních automobilu, chemických
hnojiv atd.
J e p r a v d e pod o b n é, ž e s e
dne š n í for mys tát n í h o pro voz u v p r umys 1 u i v zem e del s tví v dne š ním r o zs a h u n e u drž í, j a k o sej i ste z men í cel Ý
p o 1 i t i c k Ý r e ž i m v R u s k u. T r val e n e I z e
též
u drž e t dne š n í g r li n der s k é tem p o.
Z toho všeho vzniknou podstatné obtíže a poruchy.
Avšak pri vší reservovanosti a skepsi k dnešním politickým a mocenským pomerum v Rusku je jisto, že
z dne š n í hor e c n é h o s pod á r s k é o f e nsivy
zustane
tu navždy
rada
nových
vel k o rys Ý c h p r u mys lov Ý c h pod n i k U,
miliony
hektaru
dríve
nezpracované
pud y, n o v é m e t o d Y v P r u mys I u i zem edelství.
Dnešní
režim
v Rusku
již
P o li z e n e bor í, ale též s t a v í a ucí d r í v e'
n e h y b n é h o muž i k a j n ten s i vne p r a c 0vat
v prumyslu
a zemedelství.
To vše
bud e mít pro
R u s k o a s vet o v é h o s P od á r s tví
t r val Ý v Ý z n a m. Tyto nové zmeny
v hospodárské psychologii a strukture Ruska jsou našimi hospodárskými ciniteli a politickými kruhy prehlíženy, ponevadž místo objektivní kritiky mnozí vy*) Farbmanova
zajímavá studie vyšla puvodne v londýnském
týdeníku "Economist",
nemecký preklad vyšel nedávno v nakladatelství Fischer, Berlín.
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Ptítomnost,
slovili nad soucasným
Ruskem
politickou
klatbu
a
každé takovéto církevnictví
zavazuje k nevidení a tím
k sebepoškozování.
Nemecko potrebuje
nejen odbytište
pro své zboží,
ale též nová pusobište
v cizine pro své nezamestnané
inženýry a kvalifikované
delníky.
A ponevadž
obojí
usilovne hledá, dopracuje
se opet jiste svého predválecného hospodársko-mocenského
postavení.
Rusko
pak potrebuje k provádení své industrialisace
techniky,
konstruktéry
a kvalifikované
delníky.
V roce 1930
bylo v Rusku 300.000 inženýru,
"Petiletka"
jich však
vyžaduje
1,200.000. Stejný nedostatek
je kvalifikovaných delníku, kterí jsou cviceni v kursech a školách,
kde ucitelé vyucují
ve dvojí smene, aby bylo více
absolventu.
Oboje
Nemecko
Rusku
rádo
dodává.
Rusko jest obsazováno
na vedoucích
místech nemeckými konstruktéry,
techniky,
dílovedoucími,
strojmistry,
kterí vedou
industrialisaci
Ruska
a budou
mocným pojítkem
nemeckých
a ruských
hospodárských vztahu
a zajistí
Nemecku
dodávky
do Ruska
na dlouhou budoucnost.
Tito nemectí kolonisátori
nebudou mít pro svoji materskou
zem v Rusku pouze
velký význam' hospodárský,
ale i politický.
Uvedu pouze jeden z významných
dokladu tohoto
exportu hospodárských
exponentu z Nemecka do Ruska:
Ve Frankfurte
nad Mohanem
byl reditelem
mestské
stavební
akciové
spolecnosti
architekt
Ernest
May,
pod jehož rízením bylo vystaveno
12.000 levných malobytu ve forme celých osad rodinných
domku kolem
Frankfurtu.
Byl pozván nedávno ruskou vládou, aby
vystavel
v Sibiri nekolik velkých mest, v celku pro
300.000 obyvatel. Mezi jiným jest mu sverena stavba
mesta Magnitogorsk
pri vznikající ohromné huti Magnitostroj na Urale, která má roku 1932 vyrobiti již 3 až
4 miliony tun litiny rocne a nové mesto Kuznek, jež
se má státi strediskel1). uhelno-prumyslového
rayonu
ve Strední Sibiri, který má zásobovati
strední Asii,
zejména bavlnené plantáže
Turkmenistanu,
prumyslovými výrobky.
Pri své nedávné návšteve
v Nemecku
slyšel jsem z úst známého
profesora
architektury
na
berlínské
technice,
který
si mi stežoval,
jak težce
umístuje
nyní v dobe hospodárské
krise v Nemecku
své absolventy,
že May jen jemu již vzal do Ruska
asi 20 žáku - mladých architektu;
z úst pak Ernesta
Kahna,
známého
frankfurtského
národohospodáre
a
redaktora
casopisu
"Die Wirtschaftskurve"
jsem se
dovedel, že za architektem
Mayem jen z Frankfurtu
a okolí odešlo již na 3000 delníku ruzných stavebních
oboru do Ruska, kde samozrejme
budou dílo- a stavbyvedoucími. Tito nemectí odborníci a kvalifikovaní
delníci neodcházejí ovšem do Ruska s nijakými politickými
ilusemi, nýbrž jsou si vedomi, že jdou do nových,
primitivních
a kvasících
pomeru,
kde však pro sebe
a celé nemecké
hospodárství
mohou
velmi mnoho
získat. Od nás naproti tomu do Ruska odcházejí ojedinelí komunistictí
snílkové, kterí pak, ve svých ilusích
zklamáni, ztroskotají
a hledí se opetne vrátit.
Nedávno ješte prohlásil a napsal Dr. Kramár, rusofil
predválecného
ražení, že jsme meli po válce Rusko
vojensky osvobodit a nepotrebovali
bychom nyní Panevropu. Celá dnešní mladá generace ruská a všichni ti,
kdož vidí v dnešní industrialisaci
a plánovitém
hospodárském
budování
Ruska
možnost
po prechodném
odríkání
rychlého
prechodu
k vyšší životní
úrovni
širokých vrstev
a z toho jiste plynoucí
i politické
demokracie v Rusku, budou právem videt své osvoboditele v nemeckých
konstruktérech
a hospodárských
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instruktorech,
kterí pomáhají
vybudovat nové a t
nicky dokonalejší
ruské hospodárství
a ne v t
kdož postupují
bez objektivity
a popírají a odsuz
šmahem vše nové v Rusku, trebaže jsou Slavjanofilo
Je v tom kus trpké ironie osudu, že mezitím
fašistická
Italie snižuje svoji nezamestnanost
pom
dodávek do Ruska a mezitím co Nemecko soustav
obsazuje svými hospodárskými
exponenty Rusko, Ces
slovensko zásluhou strany, která se nazývá nejen cesk
ale i slovanskou a která má zastupovati zájmy ceský
prumyslníku,
neuzavrelo
s Ruskem dosud ani rádn
obchodní
smlouvu.
Neprojevili-Ii
v této veci d
iniciativy
ti, kdož odpovídají
za vedení našeho p
myslu a exportu, je litovat, že i socialistické strany
z antagonismu
vuci domácí komunistické strane
neprojevují
více energie.
Cel á ta top
o I it k
je ku škode
našeho
exportu
a zames
n a n o s t i n a š e hod
e I nic t v a, k u š k o d
naší
hospodárské
prítomnosti
a s
t r vám e - I i n a t é t o I i n i i, i k u š k o d
n a š í h o s pod á r s k é bud o u c n o s t i. Jed
se o to, aby stát se 14 miliony obyvatel neprojevo
u srovnání s jinými státy hospodárskou
pasivitu v6
blízké zemi se 160 miliony obyvatel, vuci zemi, Id
. bude hrát tak velkou roli v hospodárském vývoji C
Evropy.
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Pavel Spiess (Paríž):

Život moderního cloveka.
Motto: Co se nám muže stát? Vždyt
dráhy, radio, telefon a aspirin.

O proto,
Španelsku
že

se bude všeho
nyní hodne
nej
události
druhu psáti
zavdajíovšem
rozman
podnety
všem mužum pera a psacího stroje, ale t
a hlavne snad proto, že tato jedinecná revoluce v d
jinách Španel a Evropy vubec postaví do popredí z
jímavou figuru evropského
dejište, již je Španelsko
jeho staro-nová
zeme. Není nejmenší pochyby o to
že revoluce, již bych rád nazval evolucí (ne pro
slovní hrícku, ale pro její opravdovost),
uvolní síly, j
jsme dosud jen tušili a o nichž sami Španelé nem
nejmenší potuchy, nebot ti z nich, kdož ji mohli mf
presunovali
ohnisko svého pozorování na pole doc
jiná a hledali svoje "já" v cloveku mimo-španelské
což vyneslo národu sice velkou radu literátu a intelekt
álu svetového formátu,lale
osamotnilo ho a porušilo
jeho rovnováhu
'pri hledání nejakého svérázného
stoje, který by zároven na sebe soustredil pozorn
mezinárodní
orientace. Metafysika španelských mysli
lu podškrtávala
príliš silne jakýsi humanismus, abstr
ní evropanství,
jež zabehlo do slepé ulicky samolibý
nauk a hypernáboženských
soustav, které nudily
hodilé zájemce o veci španelské a jiné laiky, kd
odborník a znalec se skepticky
pozastavovali
nad p
zralými spekulacemi
okcidentálních
a tradicí zatížený
mozku, od nichž necekali oplodnení vlastních myšlen
ani nedoufali
v ovlivnení
vetšího komplexu jedin
o celém národe ani nemluve.
Je jisto, že vlny nového veku, jenž ve Španelích zacl
legálne vlastne ted, povznese na povrch muže a myslitel
již sice radu let pusobí na verejný život španelský,
kterí byli dosud méne posloucháni, nejen ve vlastní ze

i

Prítomnost,
rok konecne není nikdy prorokem, ale také na
se "ocenuje" nebo nikoliv; neocenuje-li se, cítí-li se
odnlm foru. ješte pred 100 lety by byl Ortega
"jako všichni ostatní", a to bez nejaké hruzy nebo
t býval prorokem, naše demokratická doba
neklidu, máme co ciniti se clovekem davovým.
Naopak
ucinila universitního profesora. jeho velké zkuhledá-li nekdo merítko pro svou osobu, pro své schophlavne zahranicní jsou jakousi ratifikací nanosti, pro svoje nadání, i shledá-li treba, že je nadán
ch cinu ve vlasti a prispejí práve proto k jeho
jen prumerne, je pres to clovekem mimo dav, mimo
u. Dnešnl revoluce se nám zdá býti jakousi:
masu. To je práve nový zjev v dejinách; dríve byly
ratio jeho filosofie a mystiky, ovšem promítaná
všechny sociální funkce vykonávány nekolika privilejného života, jejž on zase zachycuje do svých
govanými jednotlivci, jakousi kvalifikovanou menšid. Ac sotva padesátníkem založil už školu, nejen nou (která se casto kvalifikovala sama), kdežto dnes
ale také de facto a jeho myšlenky si dnes razí
tyto menšiny jsou nahrazovány davem, jenž se bez
daleko pres hranice Španelska, jež se stávalo
ostychu žene a tlací k moci, trebaže ani na okamžik
alým pro tak široce založené koncepce; dnes se
neztratil vedomí své vulgárnosti a své duchové druh 0a rozširuje a proud ideových pocinu, jenž už
radosti. Je to jakási legalisace prumernosti. Ovšem
pretékal do cizích prehrad, vrací se pomalu do
nutno priznati, že tento dav dnes vládne silami jež
zeme, kde jiste vzroste bohatá žen pod jeho
dríve byly výsadou recených minorit; má k disposici
m tokem.
jakýsi "životní repertoir" což vyvolává "vzestup viy Gasset nefilosofuje po prvé o posledních
tální úrovne", v nemž Ortega vidí zdroj všeho dobra
cloveka, jež se u neho stávají vecmi predními,
a vší zkázy naší doby. Výslovne však zduraznuje, že
ými, ba prímo naléhavými a palcivými. Svou
tento vzestup není vlivem nebo snad dokonce výsledkem
založiljiž dávno a bude úkolem soucasníku tyto
amerikanisace; každý snadno chápe proc se této myšrebati. jeho teorie o "Španelsku bez pátere" je
lence tolik brání.
; dnes se k této myšlence vrací a hájí svou dokChápeme také hrot proti romantismu (nejen merárJiž našel pri svých prednáškách v Buenos Aires,
nímu, ale i politickému) ríká-li, že opravdová životní
oje idey nesl do jižní Ameriky a zpet. Seznanápln není v uspokojení, v úspechu nebo v dosažení
ás dnes znovu s ideou: organické nauky modernejakých ideálu; již Cervantes napsal, že "cesta
je
vota; hlavním znakem toho života je mu nastovždy krásnejší
než hospoda".
Když tedy nejaká
lAdy davu a jeho sociální funkce. Škoda, že
doba, nejaký vek naplnil a ukojil všechna svá prání,
e nenl výrazu pro "dav" bez príchute ménecennezustane mu už nic, co by si prál a po cem by toužil;
ebo dokonce príhany nebot tak bychom museli
ona nápln se stává jakýmsi uzáverem, konecným bodem,
ati onu ideu, již podsouvá pod definici novoteckou. V dusledku toho pocitovali muži, již náleželi
cinitele, jemuž bežne ríkáme: kolektiv, masa,
takovému veku všeobecného uspokojení, ve své duši
becenstvo,což však vše nevyjadruje ješte zdaleka
jakousi zvláštní
melancholii.
My ovšem dnes tau nás uci skutecnost, je to ona moc, jež vy tryská
kový smutek nepocitujeme, naopak jásáme nad neslcenl sil (nikoliv jen jednotlivcu) a spolecného
císelnými možnostmi, jež nám dnes život ukazuje
vule. Ríká tomu "vzpoura mas", v jakémsi
a nabízí. Budme
optimisty,
a nemysleme
si,
nim, vyšším, ideálním smyslu. Co ho dnes nejže svet je ztracený
protože
nekterý
fabrikant
vuje a zneklidnuje, je ono hromadení lidí, nápln
dýmek z morské peny prohlašuj
e konec
sveta,
v§ude je plno lidí, ulice jsou plny lidí, hotely,
když vidí, že se jeho fajfky
už nekupují.
y, dráhy, biografy, divadlo, všude plno lidí.
Pro cloveka už tedy není ani fysické ani duchové
svetliti tento fenomen? Tyto masy prece se
samoty. Ale práve vymoženosti naší doby, rázu ciste
li pres noc, z niceho nic? Zejména po válce bymateriálního, vyloucily a znehodnotily vzájemné záyU cekali spíše úbytek lidstva, ale není tomu tak.
vazky bývalé soucinnosti duchovní, která sloužila ke
ivcí, kteri tyto masy tvorí, existovali vlastne
sblížení jednotlivcu hmotne od sebe vzdálených ·a žijíe, ale neexistoval práve ten "dav". Dríve žili
cích namnoze životem zcela odlišným. Pohostinství bylo
mocenenebo v menších skupinách, neshromaždodríve posvátnou povinností i vuci cizincum, ba dokonce
jejich vystupování bylo sporadické. Nyní se zlocincum. Dnes ona hierarchická zvyklost žije toliko
Jednouzmenilo, tvorí se jakési aglomerace, shrov krajinách rídce obývaných, kde jednotlivec je odlouli pred válkou ješte, když dav nekde vystupocen od svých bližních. Dríve si lidé navzájem sverovali
si ho nikdo nevšiml, nyní zacíná hráti prim;
své nehody a drobné starosti, neb nepocitovali tak silne
dffve nesoumerne rozdelen v pozadí sociálního
jako dnes bezprostrední konkurenci svých druhu. Dnes
vytlacil se dnes do popredí a stává se sborem,
tomu tak není, neb rozmanitost vzájemných vztahu
o statisty stal se mluvící a jednající sbor, je!]žlidí
všeho druhu, dovoluje rychlou výmenu a zmenu reodpovldá na jednotlivé fáze sociálního dení. Ze lací, hlavne osobních, umožnuje revisi kontrahovaných
u oprávnen, snad vysvítá už z pouhého císel·
smluv a usporádání vzájemné odvislosti. Lidé tím získali .
tienl jeho duležitosti; kdosi vypocítal, že obysice volnost pohybu, ale ztratili nárok na posilnení
o Evropy za 1.200 let (od V I. století do r. 1800) a útechu.
neprevyšovalo pocet 180 milionu; za pouhých
Konkurence mezi jednotlivci stává se dnes tak rozod r.1800 do r. 1900 vzrostlo na 465 milionu.
manitou, že i zisky zcela hmotné ztrácejí puvabu pro
y byly prlmo vydupány ze zeme a vhozeny
sebe; blahobyt není už cílem nýbrž prostredkem.
ckou a historickou scénu; nebylo lehkou vecí
Zdá se to na oko paradoxnl, ale pri bližším zkoumání
riechny tyto jednotlivce tradicionální kulturou.
vidíme, že opravdu i získané bohatství neušetrí jednotce davu je rázu psychologického, totiž mužeme
livci solidaritu hospodárskou s jeho druhy, nevyloucí
ti eloveka davového aniž ho pozorujeme tam,
ho z kolobehu sociálního dení, naopak prinutí ho k ješte
Jevl jeho davová vlastnost, v davu samém.
vetší cinnosti, ostražitosti, chce-li svuj blahobyt a své
jednotlivce mužeme zaraditi do kategorie bud t získané statky udržeti nebo rozšíriti. I kdyby se takový
ebonedavové, podle toho, jestli ten jednotlivec . "zbohatlík" úplne odloucil od sveta, jeho titry, jeho
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Prítomnost,
kapitál, akcie atd. podléhají prece i nadále vlivum trhu
a závisi na hospodárském dení nejen jeho zeme, ale
vlastne svetovém. Nemuže zustati necinným, odpocinouti si' na "svých vavrínech", neb to by melo vzápetí
velká risika pro neho a jeho statky. je tomu s jedinci
jako s celými národy: i národní statky dnes prospívají
toliko v míre, v jaké nám slouží, jak jimi vládneme
a z nich težíme, jinak receno podle práce,
kterou
k jejich
hodnote
pripojujeme.
Nekterí národohospodári tvrdí, že na pr. krise anglického hospodárství
je práve v tom, že Anglie od konce války príliš duverovala svému neplodnému bohatství, že se príliš povýšene dívala na své statky a že ztratila takto souvislost
s novodobými hospodárskými vymoženostmi, takže národy mladší než ona ji dnes predcily.
Ortega, .zkoumaje tento vzestup vitální úrovne (životní neboli spiše "životové" úrovne) dokazuje, že
moderní objevy a vymoženosti ucinily cloveka universálním, svetovým, udelaly z neho opravdového všudybyla. Ale toto všudybylství
není duležité samo pro
sebe, nýbrž spíše pro ohromné a nedozírné možnosti,
jež pred námi otvírá. Že se mužeme rozhodnouti pro
to neb ono, že jsme ve svých rozhodnutích úplne neomezeni a volní, v tom vidíme nejvetší pokrok dnešní
doby. Ale clovek pred tímto dilematem žasne, tone v nem,
je otrokem
vlastní
svobody,
vzniká úzkostlivá
otázka: co s tím vším? Odpoved je opravdu težká,
nebot vidíme, že clovek prumerný se dnes nestará o nejaké zásady, že nijak nehledá formule pro svuj životní
determinismus, že nechce definovati, klasifikovat, urovnávati, že nehledá žádné místo ve vecnosti a že si nechce
ani na zemi zajistiti urcité místo pevne stanovené. Naši
dnešní vudcové intelektuální rídí se podle zásad, jež
jsou staré nejméne dobré století, Ortega je prirovnává
velmi vtipne k "hrubým sedlákum, již mozolovitou
rukou chtejí uchopiti špendlík na hladkém stole."
Všeobecne receno schází nánl smysl historický, vlastne
i smysl "prítomnosti", aktuality. Z toho chaosu v našem
mozku, z této krise pak vznikají nestvury takové jako
fašismus a bolševismus, které nejsou nijak novými
neb originálními ideami nýbrž spíše dávno vyzkoušenými, ba archaistickými metodami spolecenského usporádání; clovek ve své dnešní nervosite je vyhrabal ze
starého haraburdí, jak cinívají lidé, když se mají stehovati a've svém shánení najdou na pude nejaké dávno
zapomenuté relikvie u nichž se nepomerne dlouho zdrží
a vzpomínají. Ale zrovna tak, jako se clovek rychle
odtrhne od techto neplodných vzpomínek, zanechá
i lidstvo tyto jalové myšlenky, nebot je nutno "svou
minulost ztráviti
a nikoliv se s ní dáti do boje". Tyto
primitivní formy spolecenské (komunismus, fašismus)
stonají na iluse všech našich "anti"; neb ten, jenž prohlašuje, že je na pr. "anti-Novotný"
ríká zároven, že
je stoupencem a hlasatelem sveta, v nemž "Novotný
neexistoval, vrací se tedy k veku neb dobe, jež predcházela "Novotného"
a jež muže velmi
snadno
"Novotného"
znovu
privésti.
Ortega se v této
souvislosti ptá: proc Evropa chce vyúctovati se svým
liberalismem místo aby si "nan sedla"?
Dnešní clovek z "lidu" príliš duveruje své minulosti,
možno jej prirovnati onomu zhýckanému synáckovi,
jenž promarní statky svého otce, Ortega ho nazývá
"jemnostpána
Spokojeného", jemuž stací vedomí, že
minulost pracovala pro neho. A pak stát? Co je stát?
To je dnes stroj úžasne složitý v nejž clovek slepe verí
a duveruje. Puvodne byl stát stvoren, aby lidé žili
bezpecneji, byl nás t roj e m spolecnosti, pomalu ale
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se úlohy zvrátily, dnes žije spolecnost pro stát.
se stal pánem cloveka, strašlivý Golem, jenž v
zurivosti snad ješte vše znicí, místo aby poslušne
a sloužil podle predpisu svého stvoritele. Kdo dnes
ne vládne? Nutno si napred uvedomiti cemu
vládnouti; to není jen pouhé ukládání své vule j
ale jakýsi souhlas ovládaných.
Kdosi rekl N
novi: Sire s bajonety mužete uciniti vše, jen se
si na ne nemužete! Vláda není u chopení moc'
klidné a nerušené vykonávání
její. Vládnouti
mená tedy "usednouti",
až už na trun, kreslo
dentské nebo ministerskou lavici.
Ortega byl dlouho velkým zapiracem, jeho
bylo prodchnuto silnou negací všech stávajících h
rekl jednou o svém vlastním národe: Ve Spa
máme jen dav (lid)! Myslíme, že hodina prišla pro
vysloviti také nejaký klad, strízlivý ale opra
klad. jeho poslední knihy jsou sice ješte silne pr
filosofickými a metafysickými
spekulacemi, alf
zorujeme prece, že zacíná videti reálneji, než pf
že sestupuje se své výše, aby se priblížil k tomu
v nemž nutno spatrovati nejen pole filosofické
mentace, ale zdroj rodící s~ nové generace.
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O klepetárovské generaci.
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Trebaže
vystupovali
vedeli
toho
komunistictí
marxistépoliticky,
o marxismu
pramálo.
méne znali marxismus básníci a umelci, kterí byl
komunismus získáni davove, skoro bez výjimky.
z mladých literátu a intelektuálu vubec odolal t
první a nejmocnejší vlne komunismu valící se Evr
Vylícil jsem posledne, co znamenala radikálne 50
tická orientace pro nás, kterí prožili národní p
bez politické prupravy.
Ujasnení a cástecné
kretnení naší osvobozenské touhy a širokého pr
republikánského, vedle toho však i posílení negat
položek našeho dedictví z války a prevratu.
o kterých jsme mluvili v predcházející kapitole,
žeme sledovat ješte lépe v ovzduší komunisujícl
tury a umení.
je to kapitola, která muže nejvíce priblížit KI
i ostatní v jeho generace, pokud meli body op
spolecné. je to kapitola, z níž se naší generaci
mnoho odpustit a dá mnoho pochopit, jen se za
a nezapomínat na to, co bylo teprve pred ne
málo lety. I to, co se janu Klepetárovi z doká
precinu vytýká nejvíc jako to nejšpatnejší, co pr
fingovaný snatek Vorosmartyové v místnosti II
ztrácí ráz soukromé zvrhlosti, uvedomíme-Ii si
souvislosti s literátskou neodpovedností a zro
sovaným apacstvím té doby.
Zmínil jsem se již o nekterých vudcích, jimž rev
byla nediskutovate1ným dogmatem a kterí tímto d
tem mlátili hlava nehlava každého, komu se zd
to prece jen není tak jednoduché. Ke kapitole o
prorocích s peticípou hvezdou na cele mám in
politicis, jednu neodbytnou poznámku: kdo by
že jsme našli príklady málo zárivé jen se strýckfl
a dedu v levém tábore, zmýlil by se v rozpoctu.

Prítomnost,
lY méne
levé i docela
pravé dojde, zamlceli
bylo by
vé,
kdybychom
pri retrospektive
ost za vyucování neoduvodnitelného
komf, bezcharakternosti,
politického
obchod 0nictvf, nepocestnosti, úplatkárství
a jiných
ot našeho nikoliv levého života politického
vubec. Venoval-Ii jsem nejvíc místa táboru
'mu a komunistickému,
bylo to proto, že
e jsme prese všechny otevrene
vyjádrené
nejvíc a že nám dosud na nem nejvíce
k pro jistotu, aby se to nikomu nepletlo.
h literatury a jiných umení se darilo komuagogii nejlépe, kvetla tu zcela nespoutane
k ideálních. Hlavní prícinu toho vidím ve
, která nebyla nikdy dosti zduraznena
v doto mohlo ješte úrodne pusobit, ani pozdeji,
6stává jen smysl theoretický.
Komunisující
ntelektuálové neznali vubec z vlastního
beznázoru svet, pro který horovali a pro jehož
ochotni každého úchylníka
poslat na rudé
Neznali predevším hybnou sílu nového sveta,
nlka jako skutecného cloveka z masa a kostí,
konkretní lidskou jednotku, z jejichž souctu
e skládá jimi favorisovaný
mystický pojem
", lépe receno "proletariát".
Delník byl pro
raktum, než je pro církevníky pojem "Buh".
nali, delnictvo - proletariát
však byl pro
chvályhodných
vlastností,
jimiž bude svet
po zítrejší revoluci.
Rozpor
mezi jejich
vynášením proletariátu
a neznalostí
deldráždit zvlášte ty, kdo delníka opravdu znali
fecenovali jejich hodnoty ani nepodcenovali
ostatky, posuzované s perspektivy
spolecenobrody.
álové zklamaní
Moskvou
nebo Karlínem
ni mnohem pozdeji než bylo nutno, nepriém ústupu pravdu tem, kdo dali v pochybdnost svému svedomí a rozumu pred kopsychosou. Zjednali jsme jim posledne aspon
etami zadostiucinení
v retrospektive
politace od prevratu. Je na míste zjednat v dnešní
avedlnost také tem, kdo místo bezmezného
básnení o proletariátu
mezi delníky a deldeti šli, stýkali se s nimi, podle svých sil
ovali a hledali mezi nimi své pravé místo.
kdo veril, že nejenom mladí (i starší) prímunistické intelektuální
elity do delnického
dli, delníka neznali a nijak se nesnažili tuto
chybu napravit, ale že dokonce kritisovali
práci mezi delníky venovali a dosáhli v ní
lných výsledku, a že pokud mohli, házeli delolupracovníkum klacky pod nohy. To je fakt
Ý jen tehdy,
pripustíme-li,
že komunisuektuálum vlastne na delnících certa záleželo.
se to vzdálenejšímu
pozorovateli
muže zdát
e to celkem pravda. Jak by jinak bylo možno,
pili, že cesta k delníkum vede jedine tudy,
kem a spoluprací? Je možno lišit se v názoru
detaily, v síle radikalismu,
v rámci jedné
lasti, není možno rozcházet se v zásade, že
aby delníci znamenali neco pro nás a my pro
poznat je zblízka. V tomto prípade bylo nad
hybnost jasné, že je to jediná možná methoda
v tom smeru nikdo z komunistických
intec nedokáže.
kavárenských
stolku, o nichž bude ješte
rudl básníci, výtvarníci
a jiní theoretikové

i

I

I

i

s netajeným podcenováním
na ty, kdo jezdili za proletári
na velkomestskou
periferii i do venkovských
míst porádat prednášky,
kursy recnictví a literatury,
loutková
predstavení,
ctenárské
besedy pro velké i pohádkové
besídky
s diapositivy
pro malé. Tato popularisující
osvetová cinnost, o jejíž vadách by se dalo mnoho psát,
byla hlavní a témer jedinou možností, jak mladí intelektuálové
mohli pro delníky neco znamenat.
Nac se
s tím namáhat,
ríkali skalopevní marxisté v kavárnách,
to je ohlupující cinnost reformistická,
to je malomeštácké otravování
studní, kalení cistých proletárských
pramenu. Teprve po revoluci bude možno ...
Nesmyslnost
tohoto
nadzemského
stanoviska
jsem
si uvedomil nejplneji na prípadu tríleté spolupráce ve
Svazu 'delnického
divadelního
ochotnictva.
Z dlouhé
a neobycejne poucné historie tohoto velikého kulturního
hnutí delnického (skoro 400 jednot s mnoha tisíci cleny)
chci vypíchnout
pro ilustraci jen nekolik zajímavých
bodu: všichni ti divadelní ochotníci, at sociální demokrati nebo komunisté,
chteli ve své naprosté
vetšine
nové umení jen theoreticky,
jako v májových výzvách
stylisovaných
sekretári
politických
organisací
se volá
po novém živote na zemi. Ve skutecnosti
všichni tito
mne nezapomenutelní
lidé, mezi nimiž jsem nepotkal
ani jednoho
revolucionáre
podle predpisu,
toužili po
umení
meštáckém,
malomeštáckém,
tedy po umení
úpadkové,
hnilobe propadající
trídy. Delnictí ochotníci
sami v sobe nemeli tolik nových hodnot, aby mohli
vytvorit
vlastní nové divadlo, novou nápln, nový styl.
Ponecháni
sami sobe nemohli dospet k nicemu jinému,
než ke špatné nápodobe úpadkového
umení meštáckého.
Práce mezi nimi byla možná dvema zásadními smery:
budto dát jim ne to špatné a nejhorší, ale to nejlepší
z té kultury,
která tu je. Pro ten smer se rozhodli vyznavaci
okamžité
drobné práce, se snahou
vybírat
z existující již kultury hlavne to nejbližší budoucnosti,
t. j. lepšímu príští, v než je treba verit a pro než je treba
pracovat:
pripravit
výberem toho, co došlo, nejdál pudu
prechodu
k tomu, co bude nejbližší. Druhý smer zastával stanovisko,
že se s takovým
reformismem
nic
neporídí, a predpokládaje
ke své cinnosti revoluci, nedelal vubec nic. Tyto dva smery zápasily od komunistického rozkolu o cleny delnického
ochotnického
hnutí
divadelního.
První smer znamenal
aspon nejaké kulturní obohacení delníku. Smer druhý, ortodoxne revolucní, znamenal
jen po1itikarení.
Jak' to musilo skoncit,
uhodnete:
delnické divadlo se nedostalo o krok dál, nic
revolucního
se nestalo,
ale Polbyro zapsalo k dobru
svého úctu nekolik set nových duší. A ješte jeden rys
typický
pro pomer proletárských
intelektuálu
k proletárum:
páni vzdelanci,
napojení
marxismem
a deklamující
o trídním
revolucním
umení, delníky jako
kulturní
složku plne podcenovali
a nebrali ji v úvahu
pri svých dalekosáhlých
projektech
nové kulturní výstavby.
Režisér Jindrich
Honzl se o delnických ochotnících vyjadroval
s despektem,
který bych pochopil
u meštáckého
estéta, ale ne u komunistického
divadelního theoretika.
Pro delnické ochotníky nehnul pro své
revolucní
zásady prstem.
Spokojil se vznešeným
odsouzením práce, kterou pro ne obetave a poctive delali
proskribovaní
reformisté.
Jak se tohle rýmuje, vedí jen
neúchylne
ortodoxní
komunisté.
Vedle nich vypadal
clovek bez legitimace jako ubohý tvor, který by se mel
stydet za svou existenci.
Pomer ke komunistum
byl pro intelektuály
- zvlášte
pro opravdové
básníky - pomer k nejpotlacenejším
a nejvíce štvaným, k tem, kdo jsou vysmíváni a persekvo315

Prítomnost,
váni - to nebyly agitacni výmysly komunistu!
Pomer
ten byl také u mnohých obnoveným výrazem víry v predelání sveta, konkretnejši
možností prevrátit
republiku,
o což v podstate naše generace usilovala. Bylo by zavíráním ocí pred skutecností a okleštováním
pravdy, kdybychom neuvedli také práve naznacený
motiv, který
privedl ke komunismu
mnoho premýšlivých
a hlavne
citove jemných lidí.
Krome toho však byl komunismus
- pravdepodobne
pro vetšinu mladých intelektuálu
móda, literární
móda, jako jiné literární
módy predtím,
na príklad
dekadence.
jako zázrakem
vyrustali
pres noc v radách mladých podivuhodne
sectelé a zanedlouho
nato
i vážené autority ve všech otázkách, v nichž marxismus
souvisel i nesouvisel s kulturou.
Ponevadž
jsme tyto
mládence osobne znali nebo jsme aspon vedeli, kolik
je jim jar a co asi tak mohou a hlavne nemohou vedet,
cetli jsme jejich manifesty
a jiné projevy s patricnou
neduverou.
jejich clánky a hrozivé výzvy se hemžily
jmény, která jsme zcásti nikdy neslyšeli a o nichž jsme
si myslili, že je i jejich autori slyšeli nebo videli po prvé
pred napsáním clánku. Bylo tech jmen tolik a nekterá
tak težká, že je nejlevejší frontovníci
neumeli všechna
ani porádne vyslovovat.
Vypadalo to bájecne, kdo byl
dobré medium, byl brzo zhypnotisován,
ale kdo se s tou
náhlou uceností nemohl bez údivu smírit, hledal její
prameny, a jeden takový neverící Tomáš je také našel,
mluvím o jediném prípade, ale byla jich rada nekonecná:
oposicník jménem Tomáš listoval jednoho roku devetsilovské slávy francouzskou
revuí "Esprit
Nouveau"
a s radostí muže, jehož diagnosa se potvrdila,
shledal,
že jistí komunistictí
kulturní theoretikové
z této revue
opisovali doslova nejenom celé pasáže, ale celé clánky
nekdy i s titulem, avšak beze jména puvodních
autoru,
za než se podepsali samii
Autorské právo bylo v tech dobách den ze dne hrozící revoluce
jedním
z tech malomeštáckých
práv,
jejichž nepatrnost
nestála za povšimnutí,
jako za ne
nestála rada jiných malickostí.
O nekolik roku pozdeji
nejeden z tech, kterí nebyli zapleteni do stY$U se Sikorským a Michálkem,
se vyjadroval
s ostrou kriticností
o povrchnosti
a nezodpovednosti
Klepetárova
literátství. V komunisující
epoše našeho písemnictví
se najde
k vysvetlení Klepetárova
prípadu dostatecný
pocet korenu - a nedá se poprít, že tu jde o prípad generacní.
Co záleželo na nejakém tom plagiátu, které slovo bylo
dosti silné a kdo by si byl dal tehdy práci s vážením tíhy
slova, merením jeho dosahu?
Takovými
starostmi
si
nikdo hlavu nelámal a pred tiskový senát tenkrát nikdo
nerukoval, vždyt neexistovala
ješte ani tisková novela.
Kdyby se dnes mluvilo, prednášelo a verejne psalo tak,
jako po roce 1920, soudilo podle dnes ustálených
zvyklostí všechno, co se mluvilo, prednášelo
a verejne psalo
od roku 1921 do 1925, sedela by naše intelektuální
generace doživotne ve vezení.
Komunistická
vlna znamenala
znehodnocení
slova
hlavne tím, že byly povýšeny agitacní fráze na samoúcelnou hodnotu. Mužeme ríci na základe dukladných
zkušeností z komunistického
verejného
života i literatury, že postupem doby se mohlo slovo uplatnit jenom,
pokud bylo šlágrem z partajní inventury.
Kdo mel príležitost pracovat
se slovem psaným
nebo mluveným
a poznávat, jak úzce souvisí slovo jako nástroj myšlení
s psychologií
doby, jejím dením a celým organismem
života, pochopí, ža takové znevážení slova, samo výraz
a následek vnitrních
prícin, nemuže zustat bez dalších
následku v živote. V tom smeru ani filologie ani literární
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historie není dosud docenena, hlavne asi proto, že ne-;
umela tuto spojitost
mezi slovem a životem názornej
ukázat a životneji dnešku priblížit.
Kdejaký
zelenác, zarazený
pod prapor s kladive~
a srpem, házel tehdy slovy tak težkými, že by je dn
neuneslo nekolik silných mužu, kdekdo se cítil povolá
kacerovat
oposicníka,
sesílat na neho kletby jméne
revolucních
principu, o jejichž podstate a smyslu mál
kdo co porádného vedel, kdekdo byl autorita, jen kd
se prihlásil do strany nebo se aspon držel u žerdi. Kom
nismus byl náboženství
a Marx s temi ostatními b
duch svatý, skrze nehož sestupovala
všestranná moud
rost a netušené schopnosti na každého verícího. Dokud
s nimi jsi nebyl, nicím jsi nebyl, jakmile však ses stat
jedním z nich, hle, pocals pozorovat
svou rychle rostoucí duležitost a zároven ti bylo dopráno vedomí, že je
to ve svete všechno daleko jednodušší,
než ses predtlm
domníval ...
To byla také jedna málo známá a nejslabší - nebO
nejsilnejší,
chcete-li
stránka
jejich kolektivismu.
O kolektivismu
jako o novém hospodárském, sociálnln(
a také umeleckém principu protiindividualistickém
bylo
v té dobe napsáno
mnoho krásného, dobrého i nedobrého, ale nebylo nikdy dosti presvedcive ukázáno, fe
kolektivistický
princip znamenal
pro vetšinu intelek
tuálu
jakýsi
óchranárský
systém,
prospešný hlavn
v tom smyslu, že vypadali vedle nekolika osobností jako
osobnosti lidé, kterí osobnosti zarucene nebyli. Bylo t
vzájemné neomezené rucení silných za slabé, kterí chráneni spolecnou firmou nezmeškali príležitost dokazovat,
že jsou silní.
V dílech básníku proletariátu,
které cas neúprosn6
prosel, pokud jde o básnické hodnoty, a vyhladil, pokud
jde o proletárství,
byl základní rozpor: na jedné stran6
je charakterisovala
docela krestanská
pokora, srdce by
s každým byli za úsmev pouhý rozdelili, osudu svému
težkému se poddávali
ciste lyricky, rousseauovsky, to\.
stojovsky,
v podstate
romanticky,
methodou, formolf
i obsahem. Na druhé strane hlásali positivní výbojnost,
krvavou
odplatu
a nesmiritelnost,
opreni o materialistický marxism. Ty dve složky nemohly jít nijak dohromady,
jedna potírala
druhou, ale toho si mládenci
nevšímali,
tomu nerozumeli.
jejich literární komunismus byl založen predevším
na srdci, v marxismu však
vládnou slepé, mechanické
zákony, které jim byly ve
svém celku i vetšine jednotlivostí
tajemstvim, a proto
také se nemohli v komunismu
positivne nikam dostat.
I jejich Iyrismus, u nekterých tak ryzí, sugestivní a sp'
sovatelsky nakažlivý, byl pochopitelný z doby. Po kafd'
válce se 'jde k individualismu,
k nemuž vedou zadnl
dvírka romantismu
a který v generaci klepetárovsk
vykrystalisoval
v poetismus.
V podstate nešlo o ni
jiného, než o reakci proti odpovednému a prisne vázan
mu poslání poesie, jak vyplývalo z kolektivistického poj
marxismu,
o reakci proti zaprahování
barevných, v
ných a nezkrocených
slov do težkých proletárských val
níku, o reakci proti podcenování
jednotlivce za války,
kdy neznamenal
nic, než cástecku v mase, kapku
v mori.
Aby bylo v proletárské
poesii ješte pestreji, uvedU
tam mladí básníci neocekávane
Pána Boha a všechny
svaté. Verše se plnily jako podle receptu libozvucným
jmény svetcu a svetic, kterí se rychle aklimatisova
v novém svete, takže bylo casem dosti nesnadno pre
stavit si stoprocentní
proletárskou
básnicku bez Pann
Marie nebo svatého josefa. Pán Buh mezi bolševiky, t
byl nový direkt, který zasadili básniví intelektuálov

Prítomnost,
o marxistické ideologii, ale nikomu to nevadilo,
6m z cechu bylo vše dovoleno, oni se nemohli
mýlit.
neomylnost komunistických literátu! Rekl-li nekdo
luce", "Rusko", "proletariát",
klobouk
dolu a
p'fátelé, na tom terénu nelze diskutovat,
ani krok
nedostanete. Jako kneží jménem Ježíše Krista,
munistictí intelektuálové
jménem
jednoho
ze
božstev se ohradili proti všemu, co znamenalo
or, i když to byl názor marxisticky
duslednejší
'ctvu prospešnejší. Ve jménu proletariátu
mohli
na tom, že nevedeli, o co opravdu jde, byli ne( a dostali rozhrešení i za nejvetší hlouposti spáproti duchu proletariátu, jen když se nezapomneli
oletariátem pokrižovat.
do z tech, kterým verili a kterí na ne meli vliv,
odvahu ríci temto jinak hodným mladým lidem,
dali pozor na pusu a na pero, nikdo z vudcu jim
zal - bylo to tak lehké! - jak casto se pletou
pletou, ani jim nepripomenul
možnost, že to
rece je jinak, že to není jisté. Nikdo z tech, kterí
ežisérskou odpovednost,
jim nevyjasnil, že odvonekolik slova pojmu nezbavuje
nutnosti pre, jednat, pracovat. Dovoluji si tvrdit, že tato neshovívavost k radikální mládeži prišla draho neu príslušníku naší generace.
unistické literátství
bylo nebezpecnou
školou
, z nichž nejvážnejší ve svých mravních dusledla komunismem k nám vnesená existence dvojí
. Literáti napojení marxismem, vášniví odpurci
mu, uznávali a pestovali relativismus
školsky
ný: u nás nebo v sovetském Rusku, to je neco
jiného,
se vubec
nedá k posuzovat
stejnými meByla
to to
ideální
výchova
relativite morálky,
nad
plody potom príslušní pedagogové
pokrcí rapo prípade poznamenají
neco o zkaženosti
mlazapomínajíce, že jde o jejich žáky. Jen cvicit
, pánové, uvidíte, na jaké souvislosti
prijdete
te dobrou polovinu svého rozhorcení, které proe tak okázale na lavici soudcu. Pletli jste mladým
hlavu, podporovali jste je v ruzných zpusobech
vednosti, otrásli jste a rozvrátili i tu trochu mokterá nám ze svetové války zbyla, schvalovali
u autoritou reci i ciny pochybné i prímo proti6, a když potom nekdo z vašich vyznavacu
šlápl
dostal se za to do kriminálu,
ani svou spoluruku jste mu nepodali, zapreli jste ho a ješte
rozcilovali. Vám tak natáhnout
trestaneckou
u, to byste se divili, to byste protestovali,
ale
jste neprotestovali,
když jste videli, na jaké
tupuji mladí pod vaší patronancí.
To je podle
zoru spoluúcast a ne príliš vzdálená spoluúcast
upcích, precinech i zlocinech klepetárovské
gena známých i neznámých chybných krocích mlaerí k vám chodili do literární,
spolecenské
a
Ikoly. Jen cvicit pamet, pánové, tyto clánky
prinášejí nekolik vhodných námetu.
ka u nás byla neco docela jiného než stávka
, proti revoluce v obou zemích znamenala
také
ého, kdepak v Rusku, to se nedalo srovnávat
u nás, tam jsou jiní lidé, jiný rád. Nešlo jen
osti, šlo o nejvážnejší otázky lidské, šlo také
smrt: a práve ta"smrt jak se brala na lehkou
komunisující literature!
Krev tekla trebas
verši, za revoluce nelze být sentimentálním,
o jednoho více nebo méne na svete, jak Iho-

stejné
pri revoluci,
pri budování
nového sociálního
rádu! Že z ceskoslovenského
komunismu
krev ve skutecnosti nepotece, to vedeli všichni, kdo znali naše delníky, i ty nejradikálnejší.
Ale nesmí se zapomínat, že to
stálé demagogické
mluvení o krvavé revoluci a verejné
schvalování
násilí,
posilované
nejen
agitátory,
ale
i vzdelanými
a váženými lidmi, musilo mít nejaký vliv
na mladé adepty
víry, predpokládáme-Ii,
že nebyli
z kamene.
Pod tlakem a ozvenou událostí ze sovetského Ruska
se v kruzích proletárských
básníku, literátu a umelcu
pokládalo
za samozrejmé,
že bude musit co nejdríve
v ceskoslovenské
republice Zemrít nekolik desítek, set,
eventuelne
tisíc lidí, to záleželo na aktuelní
situaci,
revolucionárove
temperamentu
a poctu vypitých
absintu. Nekterému
z nich se to v návalu zrádné a malomeštácké sentimentality
zdálo prece jen trochu kruté,
musit cloveka odrovnat,
ale bohužel se nedá delat nic
jiného, krev už jaksi patrí k revolucnímu
povolání.
Na kavárenských
stolcích se již témer válely hlavy
kontrarevolucionáru,
kterí ješte pred chvíli platili témuž
vrchnímu,
bez vnejmenší predtuchy
o krutém údelu nejbližší hodiny. Ze budou meštáci viset na kandelábrech,
vedel i nejmladší clen techto loupežníku,
kterí neumeli
mimo kavárnu prijmout
nebo dát ani nlnu. Každý mládenecek, kterému
proti vám scházely zkušenosti
nejenom s meštáckým,
ale i proletárským
živlem, každý
chlapec, který neumel vzít do ruky ani motyku, ani
pluh, ani srp, ani kladivo a ani pero, se na vás vytahoval
na základe odznaku pred týdnem fasovaného
a mluvil
o krvi, jako by to byla voda.
Zní to jako groteska, ale není obtížné zkonstatovat,
že to byla pravda,
plná, prostá, neupravená
pravda.
A kdo se odvážil pochybovati,
že život cloveka, i když
není komunista,
není statkem tak laciným, byl oznacen
za protirevolucionáre,
sociálp?triota
a individuum krajne
škodlivé lidské spolecnosti.
Zvanení o hrdelním právu
revoluce nebylo de facto nic jiného,
než principielní
schvalování
vraždy.
V Rusku
totiž vražda
nebyla
vraždou,
ale spravedlností
vykonávanou
na škudcích
revoluce. Toto ucení, znamenající
obrácení morálky na
ruby, protože dialektika každé revoluce je zcela neurcitelná, nevypocitatelná
a dá se libovolne zaostrit, prispívalo k matení pojmu,
které nejsou relativní,
ale
vecné. Mohlo se pripouštet
ješte neco horšího a neodvolatelnejšího
než je vražda?
Tím však není pr.ogram
komunistického
literátství
vycerpán. Všimneme si ješte
jiných jeho složek, zvlášte pro naše thema zajímavé
papírovosti
života a náchylnosti
k sociálne pathologickým zjevum spolecnosti,
s nimiž se mnohé literární
povahy proste ztotožnily,
místo aby zustaly nad nimi.
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ceskoslovenským šachem.

Pocátkem
dubna obdrželšachistu)
predseda prípis
Ú. J.kanceláre
C. S. (Ústrední
jednoty mesíce
ceskoslovenských
presidenta republiky, že první muž našeho státu prejal protektorát nad
mezinárodní šachovou olympiádou FIDE (Federation ínternationa!
des echecs), jež bude v cervencí letošního roku konána v Praze,
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Prítomnost,
nebot Ú. J. C. S. si to vyžádala, aby dustojn~ji oslavila ctvrtstoleti
svého trvání. Je to vlastne trochu opoždené jubileum, nebot Ú. J. C. S.
byla založena v srpnu r. 1905, ale na jednom roku konecne nesejde
a nutno se radovati, že k oficielni oslave vubec došlo. Ústredni výbor
naši celostátni*) organisace právem s hrdosti poukazuje na to, že'
je to po prvé v dejinách šachové hry, kdy aktem hlavy státu dostává
se ji takového uznání, jakého se ji dosud nikde nedostalo. Neco takového ovšem tím více zavazuje a ceskoslovenský šach stoji pred
težkou úlohou, aby dokázal nejen ceskoslovenské verejnosti, ale
i celému šachovému svetu, že jest takovéhoto vysokého uznáni
hoden. A tu lze právem chovati obavy, zdali se nám to podarí.
Jak je tomu vlastne s ceskoslovenským šachem? Širší verejnost
o tomto - sit venia verbo - sportu ví velmi málo. Zvykla si císti
zprávy
o vynikajicích výkonech našich footballistu,
hockeyistu,
tennistu, Sokolu, dokonce, diky Nekolnému, i v boxu, ale ceskoslovenský šach na mezinárodním foru v poslednim desitileti o sobe
mnoho slyšet nedal. Aspon srovnáme-Ii s tim, co pred ctvrtstoletim
až do svetové války znamenalo ve svete šachovém jméno Duras,
máme plné právo tváriti se velmi bolestne. Je to opravdu s ceskoslovenským šachem tak zlé? Což nemáme vynikajícich hrácu, kterí
by byli s to nás na mezinárodním kolbišti dustojne representovat?
Nastal snad od dob Durasových takový úpadek šachového umeni
u nás, že se ve svetové souteži s ceskoslovenským šachem vubec
nedá pocitat? Na tyto otázky, jež interesenti o tento kruh duševního sportu casto kladou, je nesnadno dáti jednoznacnou odpoved.
Po pravde nutno ríci, že jsme nikdy predtím nemeli takové množství
dobrých hrácu, jako máme nyní a že ceskoslovenská šachová kultura nepomerne vyniká na pr. nad Francii, což není ostatne nic
zvláštního, nebo nad Anglii, což už znamená více, vyrovná se Rakousku, zejména však Nemecku, což znamená velmi mnoho, a nestojí ani za Amerikou, což by u srovnání s jinými sporty mohlo
nekomu znamenati nejvíce. Kdybychom kteréhokoli z nejsilnejších
hrácu dnešni generace, zvlášte z tech mladých, byli meli pred 25 lety,
byl by mel Duras dustojného pomocníka v representaci ceského šachu.
Po této stránce muže tedy Ú. J. C. Š. s hrdým uspokojením prehlížeti ctvrtstoletí svého trvání. Takovéto vynikajíci hráce nalezneme
nejen v Praze, nýbrž - a to v stejné míre - i v Brne, ba ani tretí
naše hlavní mesto, Bratislava, nestoji príliš za temito dvemi našimi
hlavními stredisky šachové kultury. Prihlédneme-Ii však bliže a
hledáme toho hlavního a nejvýznacnejšího
representanta,
jenž by
nám nahradil nekdejšího Durasa, octneme se rázem v trapných
rozpacích. Není pochyby, že nejtalentovanejším
z mladých mistru
pražských je Flohr. Uvážíme-li, že vynoril se teprve nedávno a již
dovede zatopíti i takovému Dr. Aljechinu, nemuže býti o jeho talentu
sporu. Kyne mu jiste velká šachová budoucnost. Ale, posuzujeme-Ii
otázku naší mezinárodní representace se stanoviska stoprocentního
cechoslováctví, Flohr je cizinec, jehož státní príslušenství ješte nedávno bylo sporné. Ti, kdož -pamatují, jaký mravni význam pro
nás melo, když náš šach mezinárodne representoval Duras, který
se po celé Evrope dohovoríval svou chatrnou nemcinou, jako kdysi
i velký Cigorín, jinak neumel než rusky, nedovedou se tak snadno
smíriti se zástupcem, jehož národnostní príslušnost je urcena pouze
nedávno nabytým státním príslušenstvím. Na druhé strane nutno
však poznamenat, že po stránce vecné, šachove sportovní, lze Flohra
za representanta
našeho šachu nesporne považovati, nebot jeho
pozoruhodný talent vyvinul se v pražském šachovém prostredí
v ostrém zápolení s naší šachovoit elitou.
Pres svoje veliké nadání není Flohr tridou pro sebe, jako byl
kdysi Duras. Má jak mezi mladšími tak i staršímí mistry rovnocenné
soupere. To ovšem není nic divného, uvedomíme-Ii si, že jsme po
válce pomerne rychle dosáhli v šachu úrovne svetové. V dobe, kdy
*) Je to vlastne jen píum desiderium. Ve skutecnosti se dosud
nepodarilo, pres cetné pokusy, primeti nemecké šachisty Ceskoslovenska, aby se v Ú. J. C. Š. organisovali jako celek, takže Nemci
mají svuj samostatný, ale od FIDE neuznávaný Deutscher Schachverband in der Tschechoslowakei.
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vystoupil Duras, tomu ovšem tak nebylo. Tento dnešní ro
je tak úžasný, že nebude od místa podati strucný prehled
vývoje za uplynulých tricet let. Až do pocátku tohoto stoletl
ceská Praha pouze jediný šachový klub, který predstavoval ia
život nejen pražský, nýbrž i venkovský. Byl to Ceský spolek
chovní, založený v letech osmdesátých, který exístuje d
žije spíše již jen slavnou minulosti než prítomností. K jeho
znamenitejšim clenum patríli dr. Jan Dobruský, velmistr a
datel ceské školy úlohové, Jan Kotrc, nejsilnejší praktlckf
ceský tehdejši doby a rovnež vynikajíci problemista, a dr. Jan
cala, pražský advokát. Do Prahy obcas zajiždel tretí nejsilnejI!
ceský, P. Karel Traxler, farár v Dubu u Vodnan. Tito tri, ~
dr. Kvicala a Traxler, predstavovali
koncem let devadesátýcll
kvet ceského šachu v praktické hre snad v celé oblasti histori
zemí. Všichni meli nesporne silu místru a prvni dva to i na m
rodních turnajích (Kotrc ve Vidni 1910 a dr. Kvícala v Praze I
byt bez pronikavejšího úspechu, dokázalí. Velikých zásluh o
sení šachového života ceského si vedle nich ziskal i znamenitý
natel spolku a redaktor ceských šachových rubrik, J. Moucka.
s Traxlerem založili r. 1896 též první odborný list ceský, ceské
šachové, jenž vycházel po šest let. Když Kotrc r. 1900 od
Vidne a Moucka zemrel, byla to pro ceský šachový život vel
hroma. Tehdy prevzal redakci Ces. listu šachových J. V. Štefan
v nemž dostalo se ceskému šachu nového organisátora, zejména
jedinecného šachového redaktora, jejž co do schopností dosud
nepredstihl a málokdo se mu vyrovnal. Pres to nepodarilo se mu
borný list, ac byl skvele redigován, udržetí. Zanikl náhodou V
roce, kdy založením druhého ceského šachového klubu "Dob
(zal. r. 1902) vstupuje do šachového života ceského nová gen
jíž dostalo se cestného údelu vybudovati ceský šachový ži
širší basi a vytvoriti tak predpoklady k dnešnímu rozvoji. Y,
zásluhu o to má prední dlouholetý cinovník tohoto klubu, z
V. Kautský, jenž nemel sice takového rozhledu a vzdelání jako
Štefany des, za to však vyníkal nezdolnou energii a úžasnou
vítostí. Možno opravdu ríci, že propagaci šachu zasvetíl celý
život, a stojí-Ii ceský šach organisacne i kvalitatívne na dnešnl
je to jen a jen jeho zásluha. Kautský neomezil svou cínnost
Prahu, nýbrž zasáhl organísacne í na venkov, ba až na Moravu.
vázal rozsáhlé styky s cizinou, zejména s Vídní a Berlínem,
se o založeni Ú. J. C. S., obnovil odborný list (Casopis ceských
1906-1926) a nevynechal ani jediné možnosti, které se dalo k
voji šachového života použití. Ac dovedl vždy zachovati, ba
strici prestiž a primát svého klubu, necinil tak na úkor klubdj
nýbrž podporoval zdravou konkurenci, pomáhaje horlíve pri
dáni klubu nových a nových. Má-li dnes Praha celou radu v
ných a silných šachových stredísek, jest to také jeho zásluh
Témer v téže dobe, kdy zasahuje Kautský tak pronikave do
nisace ceského šachu, vycházi z nejstaršího stredíska pražs
chového žívota, Ceského spolku šachovniho, nejslavnejši rep
tant ceského šachového umení, Oldrích Duras. Jak situace
zdá se ukazovati, bude jediný zásah ceského ducha do
na šachovém kolbišti mezinárodním j'ešte dlouho spojen se j
Durasovým. Léta 1906-1912 jsou nejslavnejším obdobím
šachu. V nejsilnejších soutežích mistru královské hry, jaké
tehdy možny, dobývá Duras trikráte druhou cenu (Norimberk
Víden 1907, Hamburk 1910), tríkráte první cenu (Viden 1908
se Schlechtrem a Maroczym, Praha 1908 spolu se Schlechtrem,
slav 1912 spolu se Schlechtrem), v Petrohrade 1909 je za Las
Rubinsteinem
spolu se Spíelmannem tretí. Pod dojmem
úspechu dává mu í nemecký tisk titul "Grossmeíster", jak
jen Laskra, Tarrasche, Schlechtra, Maroczyho, Rubinsteina a
ješte jen Capablancu. Fenomenální jeho nadání nevyjadfujl
jenom tyto jeho vnejší úspechy. Je to také kvalita jeho h~
jej radí k nejprvnejším z prvních. Rada jeho partií stala se sl
v šachové literature, byvši p,octena t. zv. cenou za brilancl, t.
nejkrásnejší partii. Duras má všechny ony vlastností, jež naši
generaci mistru chybi. Tito dovedou sice partii správne
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nedovedl), predcí jej snad presnejší znalostí teorie
s teorii na štíru), nemají však oné neobycejné ho uJYtrvalosti a chladnokrevností, bez níž se opravdový
neobejde. DL1rasbyl každému í nejsílnejšimu souperi
ho tahu partie nebezpecný a také se ho všíchni báli.
bAle, neztrácel ní kdy hlavy a dovedl zachráníti partii,
považovali za ztracenou. jakmíle však dosáhl nejaké
eooper ztracen, kdo v partii s nim se dostal do nevýdafilo jako zápasníku v recko-rímském zápase, když
dvojitým nelsonem: už se z toho nedostal. je mnoho
stál DL1rasšpatne a vyhrál; není nám známa partie,
Dl1ras,maje jí vyhranou, prohrál.

Hochwald. Po odchodu Vankove na venkova
po nedávném presazení Pokorného do Užhorodu - doufejme, že není trvalé - ocitá se
representace brnenského šachu vubec prevážne v rukou Nemcu, ac
vedení organisacní je v rukou ceských. I vynikající moravský mistr
Gílg z Mor. Ostravy je Nemec.

iska ceského predválecného šachu, šachóvého klubu
za doby DL1rasovyješte ctyri nadani hráci, kterí dnes
I generaci naších mistrL1. jsou to prof. Prokeš,
I se svým bratrem Frantíškem a podplukovník Hromezinárodní trídy dosáhl z nich jen Dr. Karel
jši z ních, ale zL1stav jako druzi pouhým amasvl1j jinak nesporný talent privésti k žádoucimu rozo se oddatí cele, jinak nelze v nem vyniknouti.
krome vyníkajících nadání treba veliké odvahy nebo
nezávislosti a proto budeme asi ješte dlouho cekati
. Po válce ovšem rozvínul se ceský šach k výší pred
aet1dené, ponevadž však i svetová úroven se nesmírne
r o nic pro nás príznivejši.

Zjištujeme-Ii na základe tohoto pozoruhodného rozmachu ceskoslovenského šachu jeho podíl na úspechu pri mezinárodním závodení, nemáme zrovna duvodu, abychom byli nejak nadšeni. jak
v turnajích mistrovských, tak í v novejším kolektívním zápolení státu,
jak je v poslední dobe zavedla mezínárodní šachová organisace FIDE,
je bílance naších úspechu dosti hubená. jediný vetší úspech prinesla
nám šachová olympiada v Paríži roku 1924, kdy jsme pri celkové
klasifikaci národu kolektivne obsadili s nepatrným náskokem pred
Madary první místo. Tento úspech však znacne zkaIíl smutný pro
nás fakt, že do vítezné skupiny indivíduálních vítezu se z ceských zástupcu (K. Hromádka, I(. Vanek, j. Schulz a Dr. Hrdlicka) neprobíl
ani jeden a individuálnim vítezem stal se zástupce Lotyšska, Mattison. Bylo to tim bolestnejší, že pri této první olympiade jednotlivé státy
mohli zastupovati pouze amatérí, kdežto hráci z povolání byli naprosto vyloucení, ba dokonce šlo se tak daleko, že byli vyloucení
í mezínárodní mistrí, trebas byli amatéry. Tenkráte právem bylo
lze od našeho šachu cekati více. Prí pozdejších olympiadách byly již
predpisy zmeneny a zápasy jínak organisovány. Každý stát, zastupovaný ctyrclenným mužstvem, v nemž mohli býtí i profesionálové
nebo mezinárodní mistri, utká se se všemi státy ostatnímí v hromadných zápasech a podle celkového poctu dosažených bodu v jednotlivých partiích (ne hromadných zápasech) je klasífikován. Za techto
okolností obsadíli. jsme na olympíade v Londýne (1927) 5. místo
(za Madarskem, Dánskem, Anglií a Holandskem), což opet neodpovidalo naším nadejím, nebot jsme meli mužstvo obzvlášt sílné (Réti,
Gílg, Hromádka, Pokorný, Prokeš), jež bylo všeobecne ocekáváno
výše. A dál než na páté místo jsme to ani ve dvou dalšich olympiadách (Haag 1928 a Hamburk 1930) neprivedlí.

nesporne místrovské síly má dnes Praha tolik, že
ti jich výcet s plným nárokem na úplnost. V poI vedle Flohra Opocenský, Dt. Skalicka a J. Rejfír,
nich ješte celá rada významných hrácu, které možno
atarfich jsou to zejména ješte S. Serý, Chodera, J. Doa Ing. I(rofta, z mladších E. Richter, B. Thelen, Kucký; z pražské školy vyšli také Ing. V. Olexa, Ing.
Schulz a j. Také dva aklimatísovani Rusové, Maximo, a madarský redaktor pražský Dr. Vecsey nemohou
vAni. Ale tím, jak praveno, porád ješte není výcet
li se tento clánek nekomu z tech do rukou, kterí tu
, ubezpecují jej, že práve na neho jsem mysIíl a jen
tfenl jsem jej nejmenoval. Nebot šachové hvezdy,
jsou nesmírne cítlivé a tato cítlivost je neustálým
I pri sestavováni representacních mužstev k ruzným
vnlm podníkL1mpodle síly, jak se to vyžaduje, což
ým svazovým cinovníkum nejednu bezesnou noc.
kou úroven šachové kultury, jíž se Praha jednak
predcí svetová mesta, není jediným strediskem
uchu. V tom s Prahou úspešne souteži Brno, ba
ostí ji dokonce ješte predcí. O vysokou úroven
má nesmírné zásluhy zvecnelý šachový nadšenec
vský to I(autský, znamenitý znalec problému j.
ka. Tem se podarílo už pred válkou soustrediti
lm spolku brnenském výkvet šachového umení
Arodnosti.
Shoda aorganisacní ukáznenost, jež tu
.eckými
šachisty vládne, jest prímo obdivuhodná;
jsou pomery pražské hotovou anarchií. Nejstarším
byl J. Brach, jejž težká choroba, bohužel, dnes
tlvota vyradíla. S ním kdysi o primát Moravy záÝ Dr. Príkryl, jenž se však pozdejí praktické
hry
pri velkém nadání jeho bylo velmi litovati. Ale
netušený rozkvet nastal po válce. Nejprednejším
stal se po Brachovi Amos POkorný, jejž nutno
nejsilnejším ceským mistrum vubec. Vedle neho
,jemuž ovšem vadí, že jest nyní exponován na
musí jen dojíždet. K representantum brnenského,
uchu patrí dnes také ctyri inženýri(!) Olexa, Sibos. Významnou roli v brnenském šachu hraji
fi, ze staršich A. Teller, Haida a L. Burían,
cHich Molisch, Zinner, Pitschak, Kahane a Dr.

Také Bratislava stala se po prevratu významným strediskem ceskoslovenského šachu. jména zdejších hrácu, M. Walter, May, Dr. Kerekes, Ing. AlIerhand, E. Smogrovics, Dr. Zobel, Ing. Weber, Zabodroczky, mají v našem šachovém živote dobrý zvuk. Cíle si vedou
i nekteré ciste slovenské kluby v menších mestech na Slovensku, takže lze ocekávati, že se mezi ceskoslovenskými mistry vynorí záhy
i plnokrevný Slovák.

K správnému posouzení situace našeho šachu jest ovšem nutno
vedeti, které státy jsou pred námi a které za námi. Prihlédneme-Ii
k trem poslednim olympiadám, na nichž, jak receno, zaujali jsme vždy
páté místo, máme pred sebou predne vždycky Madarsko, jež jest ze
všech státu vubec nejúspešnejší, nebot obsadílo dvakráte první a
jednou druhé misto. To je také, co nás nejvíce mrzí, nebot právem
máme za to, že nejsou sílnejší nás, cemuž ostatne zdá se nasvedcovati i to, že jsme je na techto olympiadách jednou porazili, jednou
hráli s nimi nerozhodne a jen jednou jimi byli poraženi. Dvakráte
bylo pred námi také Polsko, a to v Haagu, kde bylo tretí, a loni v Hamburku obsadílo první místo. (V Londýne 1927 Polsko nehrálo.) Ani
prevahu Polska nechce se nám jen tak znáti, nebot v Haagu sice
nad námi zvítezílo, ale v Hamburku, kdy bylo Polsko první, jsme je
porazili my. Dále bylo dvakráte pred námi Rakousko (v Haagu a
Hamburku), kdežto v Londýne obsadílo spolu s Nemeckem za námí
6.-7. místo. I s Rakouskem utkali jsme se pri techto zápasech jednou
vítezne, jednou nerozhodne a jednou jsme byli poražení. Nemecko
bylo pred námi jen jednou, loni v Hamburku, kdy jsme s ním hráli
nerozhodne; v Londýne, kde jsme je porazili, bylo tesne za námi,
v Haagu, kde porazílo ono nás, bylo až na tO. míste za námi. Amerika,
která podobne jako Polsko hrála jen na posledních dvou olympiadách,
byla jednou pred námi (v Haagu, kdy byla za Madarskem druhá),
jednou tesne za námi (v Hamburku). Pri obou techto príležitostech
jsme s ní zápasili nerozhodne. Anglie, která v Haagu nehrála, byla
pred námi v Londýne, v Hamburku obsadíla za námi 8. místo. V obou
zápasech jsme ji porazili. jednou bylo pred námi také Dánsko, a to
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v Londýne, kdy obsadilo druhé místo; v Haagu delilo se s námí spolu
se Švédskem o obsazení 5.-7. místa, kdežto loní v Hamburku bylo
za námí až na 11. míste. I s ním jsme jednou prohráli, jednou vyhráli
a jednou hráli nerozhodne. Ale cerným státem pro nás je Holandsko.
Bylo pred námí sice jen jednou a k tomu jen o pul bodu (v Londýne),
ale po každé nás porazilo tak krute, jako žádný jiný stát. V Londýne
3: 1, v Haagu 2Y2 : 1Y2, v Hamburku dokonce 3Y2 : Yz. Prípad tento
svedci, že i pri techto kolektivních zápasech projevuje se ono povestné turnajové štestí jako v turnajích indivÍduálních.
To jsou
práve ony momenty psychologické, jež pri šachu tak casto rozhodují.
Z velkých státu románských, Francie, Italie a Španelska, ac práve
tyto státy byly kdysi klasickou pudou pro šachové umeni, není nám
nebezpecný žádný. Francie, jež dala kdysi svetu Philidora, Labourdonnaise a neprimo i Morphyho, neznamená šachove od druhé poloviny 19. stol. nic a je po každé daleko za námi; na olympiadách
jsme ji dvakráte porazili, a jen jednou hrála s námi nerozhodne. Také
Italie, která již v 17. stol. mela slavná jména Salvio, Polerio, Giachimo, Ercole del Rio a Ponziani a jejíž mistri již v 16. století se na královském dvore španelském merili s mistry španelskými :v pravidelných turnajich, patrí i se Španelskem -k šachove nejslabším státum
sveta. Toto dokonce na olympiade obsadilo dvakráte nejposlednejší
místo mezi všemi státy.
Pro tradicní indíviduální zápoleni v mezinárodních turnajich mistrovských velkého formátu nemáme po válce, jak již receno, dosud
žádného zástupce, jenž by ceský šach tak representoval jako kdysi
Duras. Turnaje tyto byly ovšem vždy koristi profesionálu, a tech my
práve nemáme. Naši amatéršti mistri na tyto zápasy nestací. Zde nezáleži jen na pouhém nadáni, nýbrž je treba i ohromné rutiny a urcitých vlastnosti psychíckých i fysických, jichž lze nabýti jen naprostým oddáním se tomuto zamestnáni a z toho vyplývajícím neustálým cvikem. K tomu se ovšem málokdo odhodlá. Naši amatéršti
mistri, pokud se v poslednim desítiletí nekterého významnejšího mezinárodního mistrovského turnaje zúcastnili, nedosáhli pražádného
úspechu. jediné Dr. K. Treybal muže se honositi tím, cemu se riká
cestný úspech. Kdybychom ovšem s dobrým svedomím mohli za
representanta našeho šachu považovati Rícharda Rétího, byla by
naše bilance na mezinárodním kolbišti daleko príznivejší. Réti patril
po válce do tridy velmistru a dosáhl úspechu, které zustanou historické. Ale za skutecného representanta
ceskoslovenského šachu
jej z nekolika duvodu nemužeme považovati. Predne je žákem Dr.
Tartakowera a odchovancem vídenské školy šachové, kdež pred
válkou i za války žil. Že je prislušníkem ceskoslovenským, se s pocátku ani nevedelo, pak se zacalo proslýchat, že v cizíne vystupuje
jako Cechoslovák, až konecne r. 1927 na olympiade londýnské Ceskoslovensko i ofícielne zastupoval. Ovšem urcíté vztahy k ceskému
šachu Rétí hned od prvniho svého mezinárodniho vystoupení náhodou mel. Místr Duras a my ze starší generace s nim dodnes vzpomínáme na povestnou remisu z mezínárodního
turnaje ve Vídni
r. 1908, kde Réti jako outsider urval v 8. utkání Durasovi pulku bodu,
která mu na konec chybela, aby dobyl v tomto slavném turnaji sám
prvni ceny, o niž se pak musil deliti s Videnanem Schlechtrem a Madarem Maroczyrrt. Téhož roku pokusil se Réti na mezinárodním hlavním turnaji v Praze získati si mistrovský titul, který však pripadl
našemu Treybalovi. jako prímý clen Ú. j. C. Š. zúcastnil se r. 1913
jejího sjezdu v Mladé Boleslavi, kde s nevalným úspechem hrál v mistrovském turnaji. Tehdy ovšem nikdo netušil, že tento ne zrovna
slicný student matematiky typicky semitského zjevu, jehož dosavadní šachové úspechy byly tak nepatrné, vyroste po válce nejen ve

velmistra prvního rádu, nýbrž dokonce i v zakladatele hypenn
cili novoromantické školy, k níž náleži i dnešní mistr sveta Dt
jechin. A ješte méne dalo se tušiti, že po zániku podunajské m
nahodilá okolnost, že se Réti narodil v Pezinku, kde však snad
nežil, uciní z neho príslušnika ceskoslovenského. A teprve pred
lety když Réti náhle predcasne zemrel, zvedela šírší verejn
chová, že své príslušenství k Ceskoslovensku bral opravdu v
hodlal se usaditi trvale v Praze, aby se mohl cele venovati org
našeho šachového života. Dr. Tartakower, jehož šachovým žákem,
již povedeno, Réti byl, charakterisoval jej již r. 1908 takto: ,
studiert Mathematík,
ohne trockener Mathematíker zu sem,
tritt Wíen ohne Wiener zu sein, ist gebilrtiger Alt-Ungar ohne
garisch zu konnen, und wird noch der beste Schachspíelerder
werden, ohne Weltmeister zu sein!"
jaké máme tedy vyhlidky v letošní pražské Olympíade? Ne
rozumno, oddávati se priliš optimistickým nadejím. Dokudn
sestavy cízích mužstev, neni ostatne ani možno odhadovati
cikoliv. Ale my dosud ani nevíme, jak bude sestaveno mužstvo
slovenské. jak se zdá, pomýšlejí povolaní cinítelé vybratí náj
z techto 9 hrácLl: Flohr, Opocenský, Rejfir, Ing. Berger,Dr.
licka, Gilg, Richter, Ing. Gombos a Kubánek. Techto 9 bylo
pozváno do pražského predolympijského turnaje, k nemuž
ješte tri zástupci cíziny: švédský "coming man" Gosta Stoltz,
slovanský nadejný mistr Pirc a varšavský Polák Makarzyk. ~
chom meli výsledek tohoto turnaje vzíti za prognosu, byla by
ceskoslovenský šach nevalná. Obe první místa obsadílí oba
první Stoltz, druhé Pirc, kdežto náš favorit Flohr skoncil za nimi
tretí, byv poražen Stoltzem a inž. Bergerem. jako ctvrtý a pá
requo skoncili oba ceskoslovenští mistri, Opocenský a Rejfír, za
o pulku následující se stejným poctem bodu Ing. Berger a Dr.
licka. Také jen o pul bodu za nimi jsou Gilg a Ríchter, naproti
mistr Prahy Kubánek a Ing. Gombos krute zklamali, zusta
predešlými o celé tri body, tedy o celou trídu. Pomerne nejlepll
sledek má nadaný Rejfír, jenž nastoupil jako rekonvalescent po
nemocí a jediný ve skvelé partii skutecne prehrál Stoltze,
však nevydržel a nepochopitelne jasne vyhranou partií zahodD.
misou. Kdyby se výsledek turnaje považoval za závazný, byl by
ceskoslovenský team: Flohr, Opocenský, Rejfír, Ing. Bergera
Skalicka. Nebyl by špatný, nebot Flohr, Rejfír a Dr. Skalicka
již loni v Hamburku, Opocenský je starý zkušený ínternaci
Ing. Bergrovi, který v tomto turnaji porazil Flohra a remisov
Stoltzem, mohla by se poskytnouti priležitost ukázatí, co uml
v tomto sestavení by nebyla dostatecne zastoupena Morava,bylo
proto záhodno, aby bud Opocenský nebo Dr. Skalicka udelali
ješte jednomu moravskému mistru. Ovšem rozhodnuto není
o nicem, pouze Flohr a pravdepodobne asi Rejfír v mužstvu
budou.

INSERUJTE

Velký
výber
crayonu. zápisníku, soeneeken a pod. psacÍeh souprava podlozek; aktovek
a jinýeh nepostradatelnýeh
pomueek kane. i teehniekýeh má na sklade:
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-==VEDA

SOUHRN SOUCASNÝCH
NAPSALI

o ŽiVOTE

VEDOMOSTí

O ŽiVOTE

A JEHO MOŽNOSTECH,

H.G. WELLS

VYDÁVÁ NAKLADATEL':

1.HUXLEY· G.P. WELLS

FR. BOROVÝ V PRAZE'

-----

"Tomuto dílu se podarilo predI'csti nad ocekávání hmatatelne
pred oci každého inteligentního
ctenáre neulléritelné divy· a tajemství života. Žádný ctenár at
již ví málo nebo
mnoho neodolá, aby
nebyl stržen panoramou, která se tu
pred ním rozvíjí." .

"Nejdokonalejší dílo, jež možno
si predstaviti v obrazové popu. larisaci vedy o živote."
William Beebe
VYCHÁzí
V SEŠIT F.C lJ 0·32 STR A S THOJEAHEV.
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J ames Barvey Robinson
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U všech knihkupcu
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BIBLE MODERNIHO CLOVEKA

e

ceském s.ou bQru del.,
panl

"Colette bylo dáno, aby umeleckým dilem odhalila nevyzpytatelnosti života ženy, a v nejcistšim
ohni poesie vytvorila obraz
fenské duše. Ona je nejlidItej~lm srdcem modernl francouzské literatury."

dosud

MITSOU

O r u h é vyd á n f. -

Frankfurter
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aneb jak dívky dospívají k duvtipu.
Preložil Jar. Cfsar.
Brožované Kc

,
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vázané Kc 36'-.

Zeltung

p,e,~2~!QI~~~í.
Brož.
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OSEN I
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Ke 36-.
P~eloži~
K~rel Toman. Brož. Kc 24"-,

Preložil
Kún,
Brož.
Kc Viliam
30'~,váz.
Kc 42'-.
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RODINU

Velkomesto Vám jiste nesvedcí. Proc tam i byd.
leti, když za pul hodiny Vás zaveze PRAGA
PIC CO LO do puv'Obné a zdravé krajiny.
PRAGl' PICCOLO je elegantní ctyrválec. Celá rodina. v nem muže
pohodlne jeti. Motor-jest naprosto spolehlivý a šetrný. Vidyr je
to PRAGA! Pri plném obsazení spotrebuje na 100 km asi 9 litru
benzinu a trochu oleje. A je to vuz, který Vás skutecne representuje.

P RA G A.

PIC C O L O

-PRINESE

VÁM

ZDRAVI

A VAši

RODIN!

A TO ZA P O U HÝC H Kc 39.000°-

Koupita-!i AUTO PRAGA, koupíte i osv6d~enou AUTOSLUŽBUPRAGA. Sta
odborníku

je pripraveno

Vám poslou:it,

kdekoli jejich služby potrebujete.

