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Nemecko, krise a my.
'1.
"Neco

se musí

státi."

ývojpomeru jak u nás, tak i v jiných státech je tak
neuspokojivý, že se víc a více projevuje mínení, že
musí neco státi. V novinách, na schuzích atd. se
nožístesky, avšak všude panuje jeden velký nedostak: nikdo neprichází s konkretním a proveditelným nárhem, všichni ríkají, že se neco musí stát, ale nikdo
J1evi,co. Drobných léku národohospodárských
príštipáruje velmi mnoho, ale tak težká situace, jako je dnešní,
sotva muže malými opatreními býti zlepšena anebo dokonce odstranena.
Racionalisace

lidská

a nelidská.

Musímesi jasne uvedomiti, že dnešní krise se nedá
wbec porovnávati s krisemi drívejšími, jelikož má príciny zcela j.iné. Je vyvolána jakýmsi šíleným tancem
olemtechnického pokroku, spojeného s nejzazším matetialismem, který nechtel hledeti ani vpravo, ani vlevo,
který s jakýmsi zadostiucinením, aby nebyl závisl~~
l1a lidské síle, a s jakýmsi sadismem nahrazoval lIdi
stroji, aniž by se uvažovalo o tom, co s lidmi.
K cástecnému ospravedlnení a uspávání verejnosti se
užívalohesla: "Zlevnení výrobku" - ovšem zatajovalo
e,že zlevnení, jehož dusledkem je nezamestnanost velké
eástidelnictva, je výhodou velmi problematickou. V zaeátku racionalisace bylo se strany celé rady lidí poukazovánona to, že musí býti provedena plánovite a s ohledem na lidského cinitele, zejména pokud se zajištení
jeho zamestnanosti týká. Této veci ovšem dbáno nebyloa pres hlavy všech techto hlasatelu úcelné racionalisacese provádely veci, které se nám všem zdají býti
naprosto nepochopitelnými, jelikož jsou budto výmyslem dábelským nebo tragicky-hloupým.
Již pred rokem, kdy následky prekotné racionalisace
zacalytežce doléhati na cást zamestnanectva, objevily
se velmi bázlivé hlasy, které žádaly reglementaci technickéhopokroku, aby tímto zpusobem bylo umožneno
stráviti výhody technického pokroku a uciniti je pro
eškeré lidstvo plodnými. Tyto hlasy byly však volánímna poušti, byly považovány ta cernou reakci, zejména v kruzích teoretických, jelikož v tom byl viden
zásahdo myšlenkového pochodu, který se zdál býti pokrokovým. Teprve nyní v dusledku silného volání
Z kruhudelnických zacíná se rozednívati
a ovšem škody
zdenatropené jsou již znacné. Musíme se vlastne divi~i,
ie vec tak jasná, jako je nutnost reglementace techmckéhopokroku, mohla by naraziti na odpor, a že v dobe,
kdynení možnosti emigrace, kdy obyvatelstvo neustále
ste a kdy nová prumyslová odvetví se zrizují velmi
koupe,je jasno, že prekotné nahrazování lidské síly
rojem muže znamenati kulturní záhubu a novodo!Jé
trokárství,neuvedou-li se v pohyb paralelne s techmc'm pokrokem nové metody, které by byly s to, paraysovatinebezpecí nevázaného, tedy chaotického tech'ckého pokroku.

Nemecko
jako výstraha.
Zejména Nemecko je pro nás výstražným znamením,
ba prímo odstrašujícím príkladem, jak státní organisace
vypadati nemá. Obdiv všeho nemeckého tkví v mnohých
našich lidech, zejména starších, z doby predválecné, a
veškerá opatrení v oboru prumyslového podnikání v Nemecku, zejména v ohledu organisacním, byla se strany
urcitého okruhu lidí prijímána s úctou, s jakýmsi pocitem strachu, že nenapodobíme-li ihned tato opatrení,
povede se nám velmi zle.
Pri podrobnejším zkoumání všeho toho, co v Nemecku
bylo v posledních peti letech vykonáno, musíme dospeti k výsledkum prímo tdrcujícím. Nemectí náro~ohospodárští teoretikové, kterí byli volky nevolky ovlIvnováni kartely, prímo žádali zánik malomeštáckých
kruhu, jakožto prežitku devatenáctého století, kte.rý
nemá existencního oprávnení. V pohrdání touto SOCIOlogickou vrstvou byla težká buržoasie úplne zajedno
s komunisty, ovšem ideální popudy byly zcela jiné.
Vrstvy plutokratické videly v malé buržoasii prekážku
. a brzdu pro své koncernové choutky, komunisté z duvodu ideologických videli v ní nejvetší prekážku p~~
vývoj komunismu a zde tyto dva tábory, snad amz
jeden o druhém vedely, se dohodly na tom, že tato
trída musí zmizeti. Boj byl veden zejména proti menším podnikatelum,
samostatným
obchodníkum,
živnostníkum a v neposlední rade také proti menším zemedelcum kterým se neuveritelnou celní politikou ztežuje jejich existence, pri cemž se vyhazují miliardové
obnosy na udržení nerentabilních pomoranských velkostatku kde se hospodarí za pomeru sociálne velmi neprízni~ých a které pres tyto podpory jsou odsouzeny
bud k živorení anebo v mnohých prípadech k naprostému zániku.
Vudcím ideálem nemeckých hospodárských cinitelu
a teoretiku bylo napodobení Ameriky do posledního
puntíku. Chteli napodobiti Ameriku v prumyslové
výstavbe, životospráve,
filmech, kulture, literature,
odevu - a konglomerát, který na konec z toho vyšel,
je hnusný. Velké prumyslové podniky kontrahovaly
za hranicemi velké zápujcky a posedlé mocenským pudem skupovaly z~vody konvkurencní, ~pojil~ se s ni~!,
aby je pak zarazily a zamestnance pnpravI1y o pracl.
Velkoobchodní domy se neustále rozširovaly, stavely
skvelé paláce a prichátely s takovými ~en.a~i, ys ni~iž
menší obchodník nemohl konkurovati, jelIkoz budto
skupovaly zboží zkrachovaných fabrik, nebo jak? v p~~pade Karstadtove, pracovaly s; ztrá.~ou. T~k~vych pnpadu byla celá rada a bylo by malo ~~jlmavéje jm~novat,
jelikož by mnoho stran na to nestacllo. Probuzem z toho
šíleného snu bylo pak hrozné; zahranicní úvery se staly
tíživými, jelikož expanse závodu dlužníku bxlya jako
mýdlová bublina, ovšem natropené chyby se jlZ sotva
dají napraviti.
Koncernové
velikášstvÍ.
Teprve nyní se ukazují v pravém svetle ohromné
ztráty, zpusobené tím velikášstvím a nicením hod~ot
jak hmotných, tak lidských. Tyto koncerny zabily
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statisíce drobných samostatných existencí, priprávily
statisíce zamestnancu o chleba, otrásly celým nemeckým
financním hospodárstvím,
ohrozily znovu nemeckou
menu, tím také úspory milionu lidí a jejich vyhlídky
na sociální rentu a pensi.
Zkoumáme-li, které podniky nejlépe vzdorují krisi,
pokud bychom nevzali v úvahu podniky kryté kartely,
nebo které mají výrobní monopoly, jako prumysl chemický, vidíme neco, co se úplne prící "m ode r ní" hospodárské theorii. Nejlépe obstojí podniky, vedené
budto jednotlivcem nebo akciové podniky, které ješte
organisacne nerozrostly do nemožných velikostí a kde
je nekolik lidí, kterí jsou si vedomi své odpovednosti
vuci podniku. Nejvíce jsou pocuchány velké akciové
podniky, o kterých se vždy tvrdilo, že jsou novodobou,
pokrokovou formou podnikání a že je jen otázkou krátké
doby, kdy úplne vytlací podniky vedené skutecnými
podnikateli.
Je zajímavo sledovati sociální pomery v techto dvou
formách podnikání.
Nemuže býti dnes nejmenší pochybnosti o tom, že sociální pomery v akciových spolecnostech velkých rozmeru jsou velmi špatné a že jsou
podobny otrokárství. V techto spolecnostech není vubec
delníkovi možno dovolávati se spravedlnosti nebo pricházeti do osobního styku se šéfem. Tragikomickou
vlastností akciového velkopodniku je, že každý clovek,
zaujímající duležitejší místo, má svého zástupce, ten
zástupce má zase zástupce, jeden se vymlouvá na druhého a není možno obrátiti se na osobu skutecne od·povednou, jelikož pri choulostivých otázKách má vždy
možnost vyklouznouti.
Výhody
"malomeštáctví".
Když v našich podnicích byly ješte pomery "malomeštácké", o nichž naši teoretikové mluví jenom s pohrdáním, zapomínajíce, že velké reservy byly vytvoreny
ve vetšine prípadu práve generací malomeštáckou, vypadaly veci zcela jinak. Každý mel možnost bez velkých potíží dovolati se svého práva, závodní výbory
mohly jednati prímo se šéfy, šéfové podniku byli si ve
vetšine prípadu vedomi své odpovednosti vuci zamestnanectvu, propouštelo se jen v prípadech zcela mimorádných, ovšem investovalo se mnohem méne a merítkem investic byl názor, že teprve konsum si musí zvetšení bourlive vyžádati a ne obrácene. Ve správních radách takovýchto podniku, pokud byly akciové, zasedali lidé zkušení, kterí podniku venovali celý svuj život,
kterí se úzkostlive starali o každý detail. Ovšem politiku a jiných osob representativních,
kterí s podnikem
necítili nebo ho neznali, tam vubec nebylo, nebo jen
málo.
Proc nám se vede lépe.
Že situace u nás je lepší a musím podotknouti, podstatne lepší než v Nemecku, máme co dekovati z velké
cásti práve té staré generaci, která mela veliké zkušenosti a mnoho zklamání a která, jelikož vyrostla ve zcela
malých pomerech, strežila reservní fondy závodu jako
oko v hlave. Bohudíky jsme vubec vždy v praktických
vecech dosti nemoderní, velmi opatrní a neduveriví a
jen tomu máme co dekovati, že naše situace je podstatne lepší než situace v Nemecku.
Hospodárská struktura
našeho národa s hlediska
"p o kro kovéh o n áro d o h os P o dá re" je naprosto zastaralá a prímo "reakcní".
Máme mnoho stredních
a malých podnikatelu, spoustu živnostníku, stredních
a malých obchodníku, spoustu malých zemedelcu,
zkrátka pomer mezi osobami samostatne výdelecnými
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a nesamostatne výdelecnými je ješte velmi
ješte pred nekolika lety považovali naši vudcl
toto rozvrstvení za velmi zdravé, ovšem v posl
dvou letech, v dusledku nových, nesprávných
zacínalo se na vec dívati jinak, dávala se predo
tvorení velkých kolosu, podporovaly se prumyslo
naríkalo se porád, že nemáme v Praze velké ob
domy po zpusobu berlínském (Karstadt, Werthei
musíme odstraniti drobný obchod a více takovýc
je naším štestím, že tato krise na nás doléhá j
a ne teprve za nekolik let, jelikož dnes poznává
nost techto tvrzení a vidíme, že se musíme vrátiti
hám o správném sociologickém rozvrstveni o
Nutno otevrene ríci, že mnozí intelektuálové v delni
stranách se priklonili k názoru, že je nutno od
malomeštácké vrstvy jakožto prežitek staré
ovšem nyní se jim rozbresklo v hlave a vidí to ne
do kterého by mohli zabrednouti. Dukazem zd
obratu je na príklad požadavek, aby firma Bata se
zila na výrobu a prodej obuvi a aby stavu ševco
umožnila samostatný výdelek ve správkárnách.
Jest jasno, že nejzdravejší názory vycházej!
tech lidí, kterí pracují prímo v dotycném oboru,
zory úplne nesprávné od lidí, kterí jsou veci
a jen namátkou se ruznými otázkami zabývaji.
vyplývá diletantismus, který v težkých dobách, j
dnešní, muže natropiti škody, které jsou nedotl
Neinformovanost
o Nemecku.
Vetšina našich vudcích cinitelu si až do nedávna
neuvedomila, v jakém nebezpecí jsme jako pri
sedé Nemecka. Nemusíme se tomu tak diviti, po
vetšina našich lidí mela vždy ohromný respekt
Nemeckem a nedovedla si vubec predstaviti, že
veci v Nemecku mohly vyvinouti skutecne špato
prosto rieuveritelné však je, že až do nedávna vel
našich vudcích nemeckých (severoceských) prum
situaci vubec nepochopila a v momentu, kdy Ne
stálo pred zhroucením, žádala celní unii mezi Nem
a námi. je to opetne dukaz, jak opatrne se musl
povati a jak není možno poslouchati lidí, u oi
možnost, že urcitým predsudkem mohl by se
zdravý úsudek zkaliti.
Dusledná neinformovanost velké cásti našich
které otázce reparacní neprikládaly velké dul
a hrozivou situaci Nemecka považovaly za mané
mecké vlády, aby reparace nemuselo platiti. F
že financní hospodárství Nemecka v poslednlc
letech bylo prímo balkánské, a není vubec pochop
jak tam lidé mohli tak ztratiti hlavu. Dnes ovše
stojíme pred troskami nemeckého hospodáfst
úplne zbytecno delati výcitky, avšak jako prim'
sedé Nemecka musíme si klásti otázku, co bude
jelikož vývoj pomeru v Nemecku má pro nás nes
duležitost.
Jindrich Kol~
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Ano, byla to chyba.
Když vznikla aféra s Perglerovým mandátem, pokusili
varovat, aby nebylo priléváno oleje do ohne. Vycházeli jsme z ti
že tak jako tak už odpurci levice pilne pracují s tvrzenim O
vováni nepohodlných osob. Kde jaký neschopný vyslanec, k
politik nebo padlý Iiterát byli odstaveni, všichni byli vyzdv
štít a vyliceni jako obeti intrik, i ti, kterí sami nedelali nik
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ky. Protože však ve všech tech pripadech bylo možno
t, že tito lidé padli vlastní neschopností nebo vlastní
legendese nijak nechtelo darit. Až prišel den, kdy Perglet mandát, protože nebylo uznáno jeho státní obcanství.
te zacali jsme se obávat, že tomu ani mnozí dobri lidé
et, že tím bude dodána prvotrídni potrava legende a
potloustne. Abychom i své vlastni stanovisko vyjádrili:
nebylo sympatické. Nemohli jsme to uznati za fair play.
by o tom, že v Perglerove státním obcanství byly znacné
ya že volebni soud mel se oc oprít a co citovat, když rval
jeho ruko\). Ale bylo zcela vecí politického uváženi, je-li
vat se volebního soudu a má-li se techto slabin využít,
Ie politické uvážení nedopadlo dobre. Nezdá se nám dosti
t státní obcanství zahranicnímu revolucnímu pracovon sám se o ne formálne nedosti staral a i když se neprás cástí vládnouciho režímu a i když se vyvínul tak nea usídlil se v tom nl'jhorším hnízde. Níjak není popiobcanství mnohých, kterí na ne mají daleko méne morálnež Pergler. Zahranicni revolucionár, bývalý vyslanec a
byl demokratickým hlasovánim zvolen za poslance, má
O faktické právo, aby byl uznán státnim
obcanem, í když
nejaký formulár. Pokud pozorujeme, soudí takto i vetšina
mínení, a nemužeme ji to ani vycitatí, a soudime, že neni
ti se do konfliktu s tímto verejným mínením. Známe
teorii: nemazlit se s nepritelem - ale nekdy je lépe miti
e. Bylo možno dobre vysvetliti, že p. Pergler nebyl vhodncem pro tento stát, ponevadž opravdu nebyl a ponebylo možno doložiti. A také tenkráte krome p. Perglera sao se nebouril. Ale vysvetlovatí verejnému minení, že nejen
vyslancem, ale že dokonce nemuže býti zvolen poslancem
ená tetivu luku cinu prepinati; tomu budou na slovo verit
ejší a nejochotnejši stranici, kteri beztak všemu verí.
dními odpurci nynejší ohyzdné politické cinností p. Perglee dobre, co si máme mysliti o jeho komediantstvi, jež, neU starého mistra p. Stribrného, je nyní dosahováno už jen
Horkým, který vede volební agitaci zpusobem, jako by ješte
zamestnán jako propagacní c10wn v cirku Barnumove; je
o, že na p. Perglerovi neni co chváliti a že je nutno ho na
ziti. Ale práve proto musíme zavrhovati, je-li z neho delán
mucedník a je-li mu dávána príležítost, aby sí pres oceán
s pi Perglerovou sentimentální exulantské
telegramy,
pražská ulice skoro slzi. Musí se pocítat s naší národní psykterá, ponevadž tak dlouho jsme byli cizímí pány proná, dává skoro vždycky za pravdu tomu, kdo je pronásledonic jiného než pro to, že je pronásledován. Byl tedy p. Pergleatrne dodán hezký velký a dekorovaný podstavec, a proodní lize je nestydatost rozšírena jako vší mezi cikány,
bllzka chvíle, kdy si tam budou hrát na Havlícky a kdy buávat Ameríku s Brixenem, a p. Stríbrný dokonce snad
príležitost, aby stavel kríminál na roven Brixenu. Vubec
o, že p. Stríbrnému, jenž je ve známé trapné situaci a jenž
nejistote o svém osudu dává se nekdy hledat už í vlastními
pod titulem "Kde je Jirí Stríbrný?" - žádný politický
nebyl by mohl níc lepšího prokázat nad spískání oné aféry
vým státním obcanstvím. Muže totiž nyní p. Pergler figujistým úspechem jako odlehcující svedek pro p. Stríbrného
vat na svuj osud jako na doklad toho, že u nás jsou lidé
veci odstranováni než pro nepoctívost. A níceho není nyní
ému tolik zapotrebí jako práve tohoto. Nic se mu nemuže
, jako zmízi-li jeho prípad odstavení v houštine v ruzných
padu odstavení, ackoliv ovšem jeho pri pad si zasluhuje naoceného a výjimecného postavení. Pan Stríbrný není
taktik, a proto ješte nikdy se nedržel p. Perglera tak pevne ci.
e za ruku jako nyní. Potrebuje, aby z toho byl udelán
Ý prípad, aby mohl rící: hle, mne se deje neco podobného,
odstranuje nejaká podobná intrika a mocenský nátlak;
vtivote je p. Stribrný ochoten za nekým zmizet: za Pergle-
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rovými zády. Svoluje skromne, aby prípad Pergleruv zastíníl prípad jeho. Nebot to je, na cem záleží: udelat se mimikri, ukázat, že
lidé jsou u nás odstavováni i pro neco jiného, než pro vyloženou nepoctivost, a ztratit se pak v této celkové nezretelnosti. Stríbrný, od·
stranovaný pro korupci, byl by jiste nyni dal aspon polovinu zisku
z této korupce za doklad, že u nás jsou lidé odstranováni z duvodu
politické nepohodlností; a nekterí prišli a dali mu takový doklad zadarmo. Ti jeho neprátelé, kterí mu takto pomohli, jiste ze strategie
eminenc nezaslouž i. Je ovšem pravda, že p. Stríbrný, který nyní žije
z provisí za dodávky, jež jako ministr opatril svému bratrovi, nemuže
býti omluven nicím, co se deje p. Perglerovi. Ale ulice bohužel nerozlišuje tak presne a hodne záleží na tom, co p. Stríbrný dovede nyní
udelat z toho, co se deje p. Perglerovi. Vidíme všichni, že si z toho
vyrobil zástenu, jíž neproníkne zrak lidí lehkovernejších, a že do prípadu Perglerova odívá svou nahotu. Nemá také aní Národni liga
lepší agitacní heslo do voleb nad prípad Pergleruv. At cokoliv si myslime o této politické skupine, agitaci tam rozumejí a prípadu Perglerova využívaji s takovou horlivostí, že je videt, že v nem cítí prvotridni materiál. Pan Horký, který ješte nedávno psalo Perglerovi
s takovým opovrženim jako Pergler o Horkém (tuto vzájemnost
možno lehce vysvetliti tim, že oba pánové se dobre znají), vystridal
to nyni pisklavými tóny nadšeni pro jeho osobnost, a nemýlím-li se,
oslovuje ho ve svých verejných provoláních, jež nyní vyrábí, každý
den aspon jeden kus, už jen duverne: Karle. Už z toho, jak Národní
liga co nejšíre Pergleruv pripad pred volbami roztahuje, melo by
se pochopit, že se stala chyba. Stribrný sám by už mnoho nadšeni nevzbudil, protože z jeho povesti i pro ty nejhloupejši zbývaji jen rozvaliny. Ale nevinne trpící Pergler, muž bez vlasti, fotografovaný
s uslzenou pani Perglerovou - to má docela jinou pritažlivost. Bude-li
miti Liga v obecních volbách pozoruhodnejši úspechy, bude to hlavne
následek nešikovnosti, s níž se jednalo s Perglerem. Napsali jsme tenkrát, že je to jako dodati p. Stríbrnému bednu výtecného agitacního
materiálu. Vidime, že jsme se bohužel nemýlili.

-fp-

Prevrat v Anglii.
Dnes už není pochyby o tom, že to, co se událo v Anglii v posledním
týdnu srpna t. r., byl politický prevrat prvniho rádu. Dá se to karakterisovati jako energický pokus zachrániti kapitalistický systém. Nebylo žádným tajemstvim, že už po dlouhou dobu provádela londýnská
C'ty nejen pasivní resístenci, nýbrž velmi efektivní revoltu proti
socialistické vláde. Dnes ovšem zdá se, že si mnozi z reditelu kampane
pocínají uvedomovat, že zašli ve své katastrofální propagande príliš
daleko, že její úspech je vetší, nežli si sami práli. Cízina mohla težko
posuzovati, je-li situace anglické meny a financniho hospodárstvi
opravdu tak zlá, jak mnozí z tech maliru strašáku prohlašovali,
a dnes možno opravdu mluvit o krisi duvery v anglické financní
hospodárství.
Prvním úspechem propagandy bylo ovšem, že se bankérum podarilo socialisty z vlády vystrnadit. Obdivuhodna byla po dobu krise
souhra londýnského kapitalistického
tisku. Všechny listy skoro bez
výjimky prinášely sensacní zprávy o ztráte duvery v libru, o hrozném deficítu v budžetu a o nekonecné bíde, která prý se prižene na
anglický národ, nebudou-li co nejrychleji provedena urcitá opatrení,
'zejména snížení platu nezamestnaných ucitelu atd. Nadarmo namítali socialisté, že jsou jiné zpusoby, jak uvésti rozpocet do porádku,
než ukládání obetí tem nejnuznejším; nadarmo navrhovali snížení
anebo vubec suspendování amortisace státního dluhu (67 mil.
City vyhrála bitvu. Byla ustavena t. zv. národní vláda, složená
ze zástupcu bývalé konservativní oposice a strany liberální a nekolika bývalých clenu strany Labour, v cele s Ramsay MacDonaldem.
Prvním úkolem této nové vlády bylo sestaviti nový rozpocet na zbývající polovinu fiskálního roku. V tomto rozpoctu bylo získáno
jednak úsporami, jednak novými danemi (hlavni úspora
76 mil.
je na úcet podpor v nezamestnanosti a 10'3 mil. k na škol35'S mil.
ství, hlavne na platech ucitelum, z nichž pres 60.000 bude míti méne
týdne, což je pri anglických cenových pomerech primo
než 3
žebrácký plat). Puvodni rozpocet na nynejší fiskální rok, který koncí
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Pr(tomnos~
30. dubna 1932, pocítal s príjmy 803% mil. .i, rádné vydání 751'3
míl. .i, umorování státního dluhu 52 mil. .i. Rozvrat do tohoto rozpoctu prínesl presídent Hoover se svým moratoríem, které pro Anglíi
znamená cistý úbytek príjmu v cástce 17 míl. .i. Dále se ocekává,
že danový výnos bude následkem všeobecné krise menší o 29 míl. .i,
a konecne bylo náhle pod vlívem t. zv. Mayovy financní zprávy
rozhodnuto, aby do rozpoctu byl prenesen í schodek pojištovacího
fondu protí nezamestnaností v cástce 25 míl. .i, kterýžto schodek
byl dosud uhrazován výpujckami, a konecne asi 9 mil. .i prelíminovaných na nouzové stavby silnicní. Tim vznikl pak celkový deficít
asi 76 mil. i. a na stejném základe byl pak vypocten defícit rozpoctu
1932-33 v cástce 170 mil. .i.
O další budoucností nové vlády není dosud jasno. Jedna cást
konservativni strany s lordem Rothermerem,
majítelem tiskového
koncernu Daily Mail v cele, naléhá, aby tato vláda provedla uzákonení obecného cla na veškeren dovoz ješte v tomto parlamentnim
údobi, kdežto vetšina konservativní strany by radeji ví dela brzké
všeobecné volby, od kterých si pro sebe slíbuje vetšinu. Není totiž
mnohým konservativcum po chuti, že predsedou vlády je MacDonald
a nikolív Baldwin. Naproti tomu líberálové se bojí voleb a hrozí, že
všeobecné volby na podzim by prinesly nový financní rozvrat. Toto
stanovisko se dá vysvetlit tim, že si jsou vedomi toho, že by v nové
vláde asi už nebylí zastoupeni a že by možná i celá budoucnost strany
byla volbami dávána v sázku. Stejne však protestují líberálové
í proti celnímu tarifu, ac mnozí z nich, jako na pr. Sir JOhn Simon
a Keynes, se s ním smírili. Je pravdepodobno, že projednávání rozpoctu a zmocnovacího hospodárského zákona, který na mesic má
dátí diktátorskou moc vláde, a nekterých menších predloh si vyžádá
asi 8 nedel, takže parlament by šel na prázdniny až nekdy v polovine
lístopadu, a pak je zcela dobre možno, že by tato vláda ješte predložila parlamentu na jare príštího roku i rozpocet na rok 1932-33.
Stále silneji ozývá se v tisku i ve verejných projevech polítiku i národohospodáru voláni po fiskálním clu na veškeren dovoz. Všíchní sí
slibují hotové dí vy od tohoto "tarifu". Všeobecný názor je, že clo
budou platít cizí importéri, kteri prý vrhají do Anglie levné prebytky
"nucené" práce zaostalých, méne civílisovaných národu. Tak aspon
to licí lídový patríotický tisk. Oblíbený výklad, proc cizí prumysl
konkuruje s anglíckým, je totiž, že v cizich státech prý jsou dlouhé
pracovní hodíny (ac Anglíe sama dosud neratifikovala Washingtonskou konvenci o osmihodinovém pracovnim dnu), nizké mzdy a nizká
žívotní míra, že se zemestnávaji chlapcí í pod 14 let atd. atd. Jaký
vliv budou mít všechna nouzová opatrení "nouzové"
národni
vlády, je dnes težko rici. Míneni jsou velmi ruzná. Jisto však je, že
prozatim domácí starostí odvracejí pozornost Anglie od velkých
mezinárodnich otázek a že Pf) nejaký cas nebude vlív Anglie tak
patrný pri rozhodování o evropských problémech. Na mnohých
mistech lze pozorovatí silnou žárlívost na Francii, která prý zneužívá
své výhodné financni posice k prosazování politických cilu.

j. H. A.
Kdo umožnil Stríbrného?
Presneji: kdo umožnil Jiriho Stríbrného, kterého brnenský sjezd
csl. socialistu postavil mímo rámec strany? Byla to politická pravice.
Bez jeji úcinné podpory byl by Stribrný dávno zmizel. Namítneme:
mel peníze. Mel. Vyšetrujicí výbor odhalil jejich puvod. Ale peníze
mel také Prášek; pres to zmizel.
Politická pravice podala J. Stríbrnému ruky, když ho csl. socialísté
vyloucili. Byl to "Národ", který hájil Stríbrného pomalu jako národniho mucednika. "Polední líst" stal se duležitým pramenem zpravodajství politické pravice. V "Lidových lístech" byly názory Stríbrného propagovány s vetší svedomítostí než názory msgra Šrámka.
I v agrární strane mel Stríbrný své prátele, kterí bylí pri nem, i když
potíral Udržala a Viškovského. Pravice se domnivala, že v Stríbrném
získá úcinného pomocníka v boji proti socialísmu. Proto byla ochotna
prehlížeti vše, co delal. Pravice šla dále: primhourila obe oci, když
parlament rekl svá slova o Stribrném. Teprve když si polítická pravice spocítala, že už nebudou to socíalístické hlasy, které získá Strí596

brný, nýbrž hlasy pravicových volícu, ozývá se proti Strib
Vzpomíná si dokonce, co o nem rekl parlament. Ozývá se v ni
co zdánlíve vypadá jako mravní rozhorcení nad tim, co delal
brný. Pravíce dobre vedela, koho bere pod svoji ochranu. Proto za
vše, co delá Stríbrný, je odpovedna. Ne celá! Jsou v ni lidé, kterí
kdo je Stríbrný. Ale cást pravice umožnila Stríbrného i po bme
sjezdu. Morálka šla stranou. Stribrný šel proti Hradu a to se líbilo
rodním demokratum. Šel ostre proti socialistum, a to se líbilo
pravíci. Této pravíci nyní ubere Stribrný hlasy. Ale to je malý
Vina pravice je vetší: stála pred rozhodováním: budprvni krokk
našeho verejného života, nebo: krýt Stríbrného. Pravíce rozhodla
z krátkozrakého oportunismu pro to druhé! Címž vzala odpov
za vše, co znamená u nás pripad Stríbrného.
V. a

Loupežní rytíri 20. století.
Dnešní novinárské zakladatele lze, myslim, velmi prípadne
se stredovekými loupežnými rytíri, kterí, odmitnuti spolecnosti
vubec svedeni sklonem a touhou loupiti, usadili se se svými zbro
na neprístupných hradech a odtud prepadali cestujicí. jakou asi
sofíi melí títo bandité? Zajisté že velmi primitivní, snad to casto
jen pouhá chtívost cizího majetku a statku. Jsou však známyp
kdy takový rytir byl odmítnut spolecností. Bud byl odmitnut
kterou chtel, anebo byly mu zataraseny cesty k hodnostem, po
bažil.
Také dnešní novínárští zakladatelé bývají lidé odmitnuti. I
spolecnost odmítla hodností, jichž chteli dosáhnoutí. Preváfni
o hodnost vudce. V naší dobe nelze provádeti banditism stre
podle formule muž proti muži. Skvostný vynález kníhtisku um
že formule muž proti muži byla zmenena na formuli muž proti
lostí a že tato podlost muže býti za urcitých okolnosti demokrati
rádu vynášena jako pravá statecnost a mužnost. Pomocí tisku a
vinárských
lapku muže býtí neuvedomelým namluveno co
každý dareba povýšen na zachránce vlasti a nejzasloužilejšíjejl
nové snížení na úroven otrapu všeho schopných. Stredoveký rú
pr. Stríbrného tisku zejména také ješte je nápadný vecným
mínáním slova hrad. "Proti hradu", "hradní panstvo", "hlasy z
hradí" - to všechno patrí ke kategoriím stredovekého myšleni,
nám je predvádejí romány z dob, kdy byli pouze páni a otrocí. U
v dnešní dobe jsou tyto vecí neklamnými projevy nevylécené
cíny, jak jsme v ní bylí vychovávání za Rakouska. A vskutku,
to tažení cerveného tísku je rádením vzbourených otroku, lidi
bozených bez vlastních zásluh, lídí vnitrne nesvobodných proti
bodným. Je to jakýsi druh prujmu v duchovni oblasti.
Se stanovíska státnich zájmu, t. j. se stanovíska oprav
zájmu nás všech, je rádení zakladatelského tisku vytvárenim
z vlastních rad. A protože se pevnost dobývá ze vnitrku,
nejnebezpecnejši. U nás, bOhudík, je toto nebezpecí podstatne
beno znacnou kulturni úrovní a pak, což je nejduležitejší, pro
jícím se zdravým verejným mínením a stále lépe chápanou
kracH. Dosud dovedl cas odklídití na smetište každý podobný
- odklidí í cervený tisk, ovšem za úcinné spolupráce všech,
záleží na tom, aby se v našem verejném živote uplatnovali
níkolív bandíté péra a huby.
(P. S. Velmí se dívím, že Stríbrného listy dosud nevyužily
hradu skutecností, že v Praze je pres 40.000 neprovdaných žen.
to bájecný zdroj nadávání na hrad, že se nepostaralo ženíchy.
volícek by se tím dalo získat!)
J.

i
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Naši hakenkreuzleri.
Nemecký národne sociální poslanec Krebs prohlásil v t
dnech, že naší hakenkreuzlerí odmítají jakoukoliv ílIegálnl
jako nesmyslnou a neúcelnou; to proto, že jsou na ceste stát se
masovou stranou. Aby dodal svým slovum duraz, prohlásil
jménem své strany, že netrpí žádnou iIlegální práci a že každý,
podníká neco nezákonného, vylucuje se sám z nemecké národlli
cíální strany. Kategoricnost, s jakou Krebs zduraznuje, že
strana chce být stranou legální, vzdálenou jakéhokoliv pod

Prítomnost,
nezákonného, je tak nápadná, že primo vynucuje otázku,
o Krebsek tomuto projevu. Casove se scházi projev poslance
I nezdarem heimwehrského puce v Rakousku. Chtel mit
alibi,že naši hakenkreuzleri jsou hnutím jiným, poklidnejšim,
než heimwehri v Rakousku? Sledoval snad ohlas prázdniagitacníchvýprav našich hakenkreuzleru,
který posilil voúrady si více povšímli tohoto hnuti? Cetl snad zprávy o prokteré našly u hakenkreuzleru zbrane ve znacném množstvi?
kreuzleri o prázdninách vyvijeli zvýšenou agitacni cinopicili se po Hitlerovcích a nekde - ve Stode - rozbijeli svým
soukmenovcum hlavy. Prohlásil-Ii Mussolini jednou, že
není exportnim artiklem, mel pravdu. Pripad našeho fato ukazujevelmi jasne. Ale pri pad našich hakenkreuzleru ukaft hitlerismusjest také takovým artiklem, který nesnese ani
rt na vzdálenost kratší, než jest vzdálenost mezi Rimem
U. Ani hitlerismus neni schopen transportu,
treba to bylo
váni pres Rudohori nebo Šumavu. Pomery u nás jsou zcela
než aby hitlerismus se' u nás mohl uchytiti
a hrál vetši roli
t1ce našich Nemcu. U nás hakenkreuzleri
mohou nejvýše
nekteréjednotlivce od nemeckých nacionálu a také od komualesotva kdy budou tak silnou skupinou, aby se mohla merit
lnounemeckých aktivistu. Použivaji stisnené nálady nemecnacionálu, aby na jejich úkor rozvinuli agitaci, kopirujice
fišskonemeckých hitlerovcu. je-li v hitlerismu mnoho
ého, jsou naši hakenkreuzleri ješte zmatenejší. Po té stránce
porovnat s našimi fašisty. Naši hakenkreuzleri jsou dustojným
em našich fašistu; ty ceské listy, které poukazuji na agitaci
euzlerua svádej i vše, co natropi hakenkreuzleri, na všechny
, zapomínaji, že hakenkreuzlerstvi má obdobu v ceském faa v tech roztodivných skupinkách, které potíraji parlament,
cli, které tvári se radikálne antisemitsky, chválí italský faatd. Již jednou senátor Fahner se postavil proti fašistickým
hakenkreuzlerským; snad projev Krebsuv jest novou
U vystrízlivení. V každém pripade
jest pozoruhodné, že ve
pokusu o heimwehrský puc v Rakousku naši hakenkreuzleri
V. G.
omujírisiko illegalíty.

S cím souhlasíme.
hánet dábla belzebubem.
"Slyšime-li a cteme-Ii, že .listy
ativního tábora nesouhlasi s dnešnim systémem politických
U nás, pozorujeme-Ii, s jakou chutí útocí na parlamentarismus
sne nedovedou potlacit sympatie se zásadami fašistického
, neni jasné, zda uznávaji ješte právni základy našeho státu,
je dala ústava. Proto nebude snad vzhledem k tomuto beztemímu pološeru politicky neúcelné, když pripomeneme
v širokýchkonturách politický obraz života v riši fašistického
t1smu.Ve fašistické Italii se volí do parlamentu podle vázané
tni listiny, ale nejen že tato listina je vázána a nesmi býti
,ale tato volebni listina je jen jedna pro celý stát, a síce ta,
sestavídiktátorský stroj. Všeobecné právo hlasovaci bylo odo a voli jen asi 9'5 milionu tech, jimž volebni právo bylo
O dekretem ze dne 2. rijna
1928 podle zásad stavovského
VelkáRada fašistická sestav i listinu kandidáti'! podle návrhú,
podajíruzné fašistické svazy, vybere 400 jmen ze seznamu, jež
organisacemifašistickými podány. Muže však mimo to kteréhokandidáta, který neni zapsán v techto seznamech, svobodne
ezenenavrhovat a do seznamu uvést. Pociná si zcela liboI neníomezena žádnými predpisy mimo vi'!li nejvyššího vudce.
adž Velká Rada je zcela povolný nástroj v rukou diktátora,
é, že rozhoduje pri výberu poslanci'! konecná vule nejvyššího
ta. Tato jedíná listina jest rozdána všem tem, kteri volí,
mohoujako celek beze zmen odevzdat anebo zamitnout. Ponikdo z tech, kdo listinu takto upravenou obdrží, neodváži
Itnouti nebo zmenití, nechce-li ohrozíti svou exístenci, lze
dnea po pravde prohlásiti, že poslanci v Italii jsou jmenováni
cm. Proc se užívá ješte této formy voleb, která navenek
dlktátorské komando, lze vysvetliti ruznými di'!vody. Dikta-

tura rostla postupne a zbytky voleb byly zachovány aspon v této
bezvýznamné a prázdné procedure volební. Nebylo odvahy úplne
zrušiti volebni tradici, jež se udržela z drivejšich dob liberalismu a
demokracie. Mimo to tato vnejši, prázdná forma byla zachována spiše
pro cizinu než pro vnitrni politiku italskou. jako volby jsou jen
vnejši formalitou, jejíž výsledek je již predem zajišten, tak i parlament stává se dekoracnim ornamentem diktátorské vule. Na denní
porádek parlamentu i senátu smi býti dán jen ten odstavec, který
diktátor schválí. Pripomenme k tomu ješte, že zákon dovoluje
diktátorovi tvoriti materielni právo zcela neodvisle bez parlamentu
svým osobnim rozhodnutím, a máme pred sebou výmluvný doklad,
jak právni stát byl potlacen jednotlivcem. Pramenem práva stává
se vule a libovule diktátorova.
Stejne bylo by lze prinésti serii dokladu, jak i adminístrativa
byla podrobena vuli nejvyššího jedince.
Staci, pripomeneme-li výrok Mussoliniho: "Exekutíva jsem já.""
(Post. K. Moudrý v "Sobote".)

*

Dojem z pnprav
k obecním
volbám. "Mnozi se domnivají,
že termin obecních voleb prichází s hlediska hospodárského nevhodne,
že vnese nový neklid mezi lid, a bylo by bývalo rozumnejší odložiti
volby na dobu pozdejší. Dosavadni prubeh volební agitace potvrdil
tento názor. Dalo se snad cekati, že težká hospodárská a sociálni
situace bude pusobiti na volebni boj, že strany si uvedomi své opravdové úkoly. Bylo možno doufat, že snad proto zájmy ciste stranické
ustoupi do pozadi a že pro obecni volby v takových dobách se politické strany dohodnou na urcitém primerí. Takové ocekávání bylo
však priliš optimístické, a sledujeme-li volebni programy a provoláni,
prostredky boje atd., pak jest nám líto, jaké starosti jsou dnes pro
politické strany hlavnimi. Nelze se zbaviti dojmu, že težké hospodárské a sociální pomery na jedné a postup politických stran na druhé
strane nejsou nikterak úmerny."
("Hospodáfská politika".)

*

,

Návyk
ani revolucni
metlou
nevyženeš.
"Zlobívaji se
sovetští revolucionári a jejich bezvýhradni stoupenci, mluvi-li se
o bolševické diktature jako o rudém carismu. Sledujete-li však kterýkoli úsek sovetského života, všude se potkáváte
se zpusobem
myšleni i jednáni, jak jej vypestily dlouhé veky samoderžaví. je to
predevšim kult vedoucího jedínce. Za bolševického pan st vi vec
se opakovala výrazneji. Uctívaným idolem stal se Lenin. Byl nesporne mohutnou osobností, ale k jeho zbožnováni prispel starý
národní zvyk ctiti jediného cara boha. Tyto staré sklony
pomohly do závratné výše i Stalínovi, trebas neni ani zdaleka tak
velkou individualitou jako Lenin. A zmizi-li Stalin, s naprostou jistotou mužete ocekávat, že jeho místo ihned zaujme jiný hrdina, jenž
bude nejen predmetem úcty, ale zdrojem veškeré autority. Nerozlucným rysem carismu byla servilnost. Kus carského služebníka sedí
ve vetšine sovetských spisovatelu. Byly doby, kdy sovetský literát
nenapsal clánek nebo knihu, kde by hned v prvních rádcích necitoval
Lenina. Bez tohoto udereni celem do zeme pred autoritou Leninovou
neodvážil se zacíti svuj výklad, at šlo o thema politické, o filosofii,
chov ovcí nebo o otázku umelého dešte. Lenin však je mrtev a znakem
carské servilnosti je, že od mrtvých se rychle odvrací k živým nástupci'!m. Na novejší sovetské literature múžete tedy zcela exaktne
zjistiti, jak od nekolika let cítátu z Leninových spisu ubývá. Sovetský
spisovatel zacíná dnes výrokem z recí Stali nových. Výroky jeho se
stávaji rozhodujicími argumenty, práce spisovatelova, tot vlastne
jen rozvedení pravdy, kterou pronesl Stalin. Vezmete si na pr. kterýkolí sovetský casopis, vycházejicí po nekolik let, a mužete tento zjev
zjístiti statisticky. Múžete to ovšem pozorovati i na projevech recnikú na sjezdech bolševické strany nebo sovetu. Odkazy na Lenina,
na leninismus mizejí, zato recníci dOVOlávají se cím dále, tím více
Stalina. Charakteristickým
rysem carismu bylo podlízáni tomu, kdo
byl na výsluní carovy prízne. jakmile upadl do nemilosti, byl takrka
okamžite roztrhán smeckou tech, kdo ho ješte vcera vynášeli. Nic
neznamenaji staré zásluhy. Poražení odpurci Stalinovi, od Trockého
do Bucharina, zakusili na své kuži tuto ochotu carských koštat vymésti veškeré úchylky od toho, kdo má v ruce moc. Tiž lidé, kteri
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s nimi spolupracovali a psali pochvalné referáty o jejich knihách,
závodili o prekot, aby dokázali, jak špatní leninci jsou ti, které Stalin
odsoudil. Prímo odporné byly v poslední dobe prípady Bucharína
a Rjazanova. Pres deset let mladi sovetští vedci psali o nich jako
o nejvetších teoreticích marxismu. Upadli politicky v nemilost a rázem jsou vedeckými brídily. vývoj revoluce prinutil Stalina, aby
leccos delal naopak, než co Lenin nebo sám hlásal a co vy tištená
litera pevne zapisovala jako fakt. Úchylka je tu zrejmá, ale vudce
Stalin nemohl to priznat. Sovetská veda se dá ihned do práce, aby
dokázala, že nový kurs je úplne v souhlasu, co hlásal Marx, Engels,
Lenin. Bloudit a mýlit se muže slabý oposicnik, nikoli ten, kdo má
vládu v rukou. Dochází pri tom k neostýchavému
prekrucování
citátu a faktu, ale to pisatelé, v nichž drimou zvyky ponížených služebníku carových, neuvede do rozpaku. Rysy gogolovských duší ani
revoluce tak hned nevykorení. Carské rysy citite ve zpusobech vedení vedeckého dukazu. Autoritou není veda, ani rozum, logická
evidence, ale výroky Marxe, Lenína, Stalina. Nemohou za prirozenost
bolševici. Po rodicich jsou taci."
(Prot. j. Slavík v "Sobote".)
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Filrth:

Stranické konfese.
PožádaIí jsme radu osob ruzných stran,
aby nám napsaly své stranické kredo. Dnes
uverejnujeme prvni z nich.

(I. Proc

jsem

ceskoslovenským
socialistou.)

národním

Vycházím
této nám
diskusi
nejvyšším
zákonem v jest
všemz predpokladu,
bezpecnost
a že
štestí
ceskoslovenského
národa
a že nebude
mezi námi sporu
o tom, že jeho nejlepším zabezpecením
jest a bude samostatný,
nikým a nicím neohrožovaný
stát ceskoslovenský. Tímto konstatováním
myslim, že dostatecne
vysvetluji, proc ve všem, co následuje, nebude reci o strane komunistické.
jesliže se v této kapitole nezminuji
o vadách strany národních
socialistu,
pak nejde o žádné úmyslné
zatajování techto vad. Prítomnost,
kde neteší se národní
socialisté žádné zvláštní
protekci,
venovala jim dosti
pozornosti, takže by moje vývody v tomto smeru byly
pouhým opakováním
všeho toho, co zde bylo již napsáno. Ostatne mám za to, že chyby tyto jsou spolecny
všem našim velkým stranám
a patrí spíše do statí
s tituly: Stíny demokracie,
Choroby našeho verejného
života, jak jsou financovány
naše politické strany a pod.
Tážete se tedy, proc jsem ceskoslovenským
národním
socialistou.
Odpovídám:
jsem jím proto, že považuji
tento politický smer za nejschudnejší
cestu k dosažení
onoho cíle, který
naznacuji
v úvodních
vetách této
odpovedi: Bezpecnost ~ štestí ceskoslovenského
národa,
bezpecnost
republiky
Ceskoslovenské,
je to za dnešních pomeru strana, která se nejvíce priblížila
ideálu
strany všenárodní
a uskutecnila
tak prakticky
to, ceho
se strana národne demokratická
marne domáhala. Bude
to dobrým vysvedcéním
politické
vyspelosti
národa,
jak brzy prohlédl, že všenárodní tvár národní demokracie jest pouhá maska, pod kterou se skrývají: zloba uraženého vudce a sobecké zájmy podnikatelské.
Vše ostatní, co bylo na tuto stranu navešeno, bylo pouhým lícidlem. Chování se této strany za stávky bankovních
úredníku ukázalo nejlépe, jak jest zde postaráno
o zájmy
gážistu, a také ostatní politická cinnost pozvolna odha598

lovala,

že drobný

živnostník

a malý podnikatel

jes

zde vydánjaký-m
na milost
nemilost "stát
bankovnímu
Výroky,
byl naa príklad:
potrebujekal!itálu.
Zivnobanku, politickou
ale Zivnobanka
osvetlily
pravou
tvár tétonepotrebuje
strany lépe,stát",
než tak
mohli
uciniti všichni její odpurci. jediné, co dnes udržuje
stranu
národních
demokratu
pri živote, jest nenávis
k Masarykovi
a Benešovi, spolecná všem jejím prísluiníkum, maskovaná
prázdným vlastencením a mlhavým
slovanstvím.
Rozklad její uspíší Stríbrného a Perglerova
Liga, jejíž konkurenci
protihradních
útoku, ríkajfclch
všechny národne demokratické
nápovedi na plná ústa,
dlouho nevydrží.
Zustane
po ní v dejinách: sezna
ceských poslancu, kterí nevolili Masaryka presidentem,
v praktické
politice: mladocešství,
kupující si delnick6
hlasy a krivící tak charakter
ceského delníka. Skorem
všechny státotvorné
hodnoty bývalé Státoprávnf demokracie blahé pameti prešly s janem Herbenem, Jaroslavem Stránským
a ostatními
do tábora ceskoslovenského národního
socialismu.
Zde, u národních
socialistu, naleznetenároda.
dnes zastoupeny
všechny
složky
ceskoslovenského
Zemedel"
ského a prumyslového
delníka, verejného i soukroméh
úredníka
a Zrízence, drobného majitele pudy, živnost
níka a stredního
podnikatele,
chybí pouze težký pro
mysl. Zádná z techto složek nemá však dominujfclho
postavení
a fakt, že se zde neshledáváme nikdy s vát
nými konflikty
mezi temito skupinami, mluví o tom
že všechny dovedou podríditi své zájmy necemu vyl-.
šímu. Nevidíme
zde nikde ono nebezpecné sobectv
zájmových
skupin, jaké se vyskytuje v tak hojné ml
ve stranách stavovských.
jaká idea drží pohromade
mohutnou stranu agrárnl
Neveríte-li,
že idea nejvyšších
cen zemedelských pr
duktu a všech možných subvencí od onech na plemenn
býky až po ty na umelá hnojiva, neveríte-li, že id
všech možných prebend pri zemedelských školách, museích, pokusných
statcích,
neveríte-li že idea špatn
delané pozemkové
reformy, pak vezmete na cas této
strane
ministerstvo
zemedelství
a pozemkový úrad,
zaknihujte
rádne prídely zbytkových
statku a uvidlt
kolik lidí zustane verno idei "zemedelské demokracie"
Porovnejte
národní socialisty s druhou stranou st
vovskou:
s politickými
živnostníky.
Obuvníci národn
socialistictí
nežádají,
aby strana organisovala križác
tažení proti Batovi, nebot uznávají, že tento osvíce
podnikatel
zpusobil sice jejich_ živnosti nesnáze, že
tvorí republice velké hodnoty. Zi"nostníci národne socia
listictí neporádají
štvanice na podrízené úredníky bell
ních úradu a správ, kterí konec koncu za nic nemohou
Bojují také jiste proti danovým krivdám a prehmat6
kterých není málo, ale ne demagogickými hesly, nýb
odbornou poradnou.
Všimnete si dobre, že tato stra
nebyla nikdy nejakým
mluvcím vypjatých hospodáJi
ských požadavku
jedné skupiny. Okolnost, že každ
její príslušník
jest nejdríve radikálním republikánem
pak národním
socialistou
a konecne teprve delnfke
úredníkem,
zemedelcem nebo živnostníkem, dovoluje j
zaujímati
k jednotlivým
problémum
stanovisko ne
bližší pravde a zájmum republiky. Muže v dobe zem
delské krise hlasovati klidne pro úlevy a podpory zem
delství, bez nebezpecí,
vyvolá
nespokojenost
svýc
prumyslových
delníku, že
muže
ale také
hájiti radikál
sociální pojištení,
aniž by se bourily její skupiny
mestnavatelu.
Je to jediná strana, která nemusl n
ustále junktimovati
nezbytné zákony jinými, vyhovuj
cími jen jisté cásti obyvatelstva.
Vše jest zde Qob

PrítolnnO
eno a smeruje k jedinému cíli: Všeobecnému
zvehospodárské a kulturní úrovne širokých mas lido-

,

tom také spatruje dnes své pravé vlastenectví.
Zaa svuj predválecný proti rakouský radikalism hesel
tenectví, které ví, že nemuže nic prospeti národu,
prospívá jeho státu, a prizpusobila
tak svuj proI taktiku nejdokonaleji ídei ceskoslovenského
stáe všech ostatních stranách zazníval jíž v urcitých
ých úsecích, kdy republika nemohla dáti vše, co
žádáno, hlas: "Za Rakouska bylo líp". Zde v této
e nikdy. Byly projevy
nespokojenosti
s vládou,
enlm strany, nikdy s republikou.
Ta má zde své
epšl prátele. Je to také cástecne urcitý pud sebeovy, který hraje zde svoji roli. Nebot jen ve svoé republice muže volne rusti a žíti ceskoslovenský
ni sociaIism. Každou z naších stran mužete predo jiného prostredí a bude v trochu zmenené forme
dál. Preložte cinnost národních demokratu
do nema máte nemecké nacionály,
naše Liga s fašisty
neco hloupejší a neslušnejší
Hitlera,
politické
ostnictví a agrarísm tak jak jej provozují
naši, lze
ozovati všude, kde jest dostatecný pocet sobeckých
ostnlku a statkáru, naše katolictví
a sociální demoie jsou prece odvary cizích myšlenek a vzoru. jen
oslovenský národní socialism jest se všemi vadami
ednostmi tohoto národa jeho typickým, politickým
lm znacky: Made ín Czechoslovakia.
opustte prosím ponekud uzdu své fantasii a prede si náš stát vrazený do spojených státu evropských.
hny naše politické smery pohltí more príslušníku
acl stejných hospodárských
zájmu. Agrárníci
dají
prednost své zelené internacionále,
živnostníci rozregimenty protidanových
a protisoci;ilních
armád,
vci a lud'áci stanou se duležitým
úsekem katolické
e, národní demokraté utopí se vám v zájmech nejakéevropského trustu, jejich integrální
a na provokaci
ch národností zarízený nacionalism
pujde prece se
i jinonárodními
kolegy stejné
ráže do musea
iáln! demokracie bude bud poslušným
clenem I I.
rnacionály nebo se roztaví v národním
socialismu.
cesty nebude pro tuto posléze jmenovanou
stranu,
á provozuje se stanoviska
republiky politiku zasluci chválu ne menší, než ona národních
socialistu.
dli ovšem jest v tom, že ciní tak jen s dovolením
'tuce jí nadrazené, kterou predstavuj e I I. internala. U sociální demokracie,
která musela se pred
ou internacionálou objahovati
a dodejme
ihned,
e cestne obhájila z výtek, že na své I. olympiade
aze uctívala sochu Masarykovu,
muže to nemarxisho, jest ceskoslovenský etatism podle jejího prou jen otázkou taktiky delnické trídy, u národních
listu je to otázka života a smrti.
lehni rozumní lidé uznávají, že zabezpecení
trvaléIru jest jedním z nejduležitejších
problému našeho
,který válkou nemuže a nechce nic získat a vše muže
it. Nabízejí se nám dve cesty k této mete: Cesta
internacionály budovaná
na solidarite
delnických
Plán tento ovšem již jednou dokonale selhal a máoto, pri vší sympatii k nemu, právo na urcitou
vnenou skepsi a nad to muže cesta tato vésti do
na nebo aspon pres Berlín se vším nebezpecím pro
národ, jakým jest náš. Bylo by proto neprozrekdybychom sverovali svuj osud pouze mužum
ernacionály, mužum jiste dobrých úmyslu, ale neo porozumení pro takové detaily, za jaké považují
a samostatnost malých národu.
Lze uznati, že

st,

tady jde o vaznou stavbu mostu od nás do Evropy;
bylo by ovšem velkým nebezpecím,
kdyby to mel být
náš most jediný, a také znacnou chybou, kdyby to byl
most nejvetší.
Druhá cesta smerující
k pacifikaci
Evropy vede do
Ženevy a není to žádnou náhodou,
že nás tam pod
korouhve rodící se Briandovy
Panevropy
vede, ovšem
že za souhlasu všech státotvorných
stran, Eduard Beneš,
príslušník národních socialistu. jest jiste zásluhou všech
našich velkých stran, že umožnily
onu všude imponující kontinuaci
jedné a téže línie naší zahranicní
politiky, vybudované
na prátelství
a spojenectví
s Francií,
slavící v posledních mesících triumfy u nás málo docenené, a loyalite k ostatním
státum dobré vule. Ptám
se však. Kdo má nejvetší zásluhu o to, že tento muž
mohl a muže pokracovati
ve svém díle? Kdo stál za ním
vždy a za všech okolností i v dobách velkých zahranicních nebezpecí a nejpustších
domácích
štvanic?
Byla
prece chvíle, kdy i jedno krídlo sociální demokracie zaútocilo na neho prudce pro nejmenování
jejich príslušníka vyslancem.
Kdo smetl svého neverného
vudce,
který vedle zneužití úradu konspiroval
proti Benešovi?
Musíte prijíti jednou do shromáždení
príslušníku strany
národních
socialistu,
abyste se mohli 'presvedcit,
že
Beneš není zde cizí živel, jak tvrdí odpurci a pomlouvaci, že on jest zde doma mezi lidem, který má nejvetší
porozumení
pro linii jeho zahranicní
politiky.
Uvideli
byste oci žen a matek, personifikované
'Ionu
ceskou
buržoasií posmívanou
Zemínovou,
oci dekující
za ono
velké úsilí o trvalý mír. Nalezli byste zde také velkou
úctu a lásku, kterou obklopují
svého vudce Klofáce.
jste na omylu vy všichni, kdož myslíte, že je to láska
nekritického
davu. Pohlédnete
blíže a shledáte, že tato
masa drobného
ceského lidu snad ne tak zcela svým
rozumem,
jako zdravým
instinktem
ocenuje jednání
muže, který celou svoji autoritu a popularitu
dává, jsa
príkladem jim všem, do služeb ne veci své vlastní, nýbrž
zájmum celku. Staví se pred Masaryka,
aby jej chránil
pred slinou najedených
vlastencících
bolševiku,
kryje
Beneše pred útoky uražených politických primadon, vítá
do své strany
Stránského,
nenávideného
všemi korupcním i živly, jako clovek cistého svedomí. Cítí dobre tento
lid, že má vudce, který posiluje v této dobe dva muže
v jejich namahavém
boji zpopularisovaném
do hesel:
Beneše: Aby se do lidí už nikdy nestrílelo,
Stránského:
Aby se nekradlo.

NÁRODNí

HOSPODÁR

R. H. Knickerbocker:

Jak se v Rusku buduje prumyslové
mesto~
Preloženo ze známé knihy amerického žurnalisty: "Rudý obchod hrozi".

Superlativy
jsoujenproprirozené,
dnešní Rusko
charakteristické.
Proto bylo
že "nejhorši
železníce

sveta" vedla
k nejvetšímu svetovému staveništi na úpatí nejbohatšiho nalezište
železné rudy na svete, že americti inženýri pomáhali na podklade
nejvetší smlouvy, jež kdy byla v dejinách prumyslu uzavrena, premeniti toto nalezište v nejvetší plánované ocelárské stredisko na svete.
Zde, v nejvzdálenejší hloubi Ruska, 180 mil ve vnitru Asie, v ocelovém srdci petiletky, kuje se prumyslový osud Ruska.
Investice 800 mil. rublu, venované sovetskou vládou k vybudování
této továrny, vytvárí z ní nejmohutnejší prumyslovou jednotku
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v rámci plánu, a tento nový kolos je ješte 4krát vetší než jiný nejdt1ležitejši podnik, hydrocentrála Dneprostroj.
Magnitogorsk je ruské Gary ve stavu embryonálním. je to velmi
pusobivé embrya, nejpusobivejši ze všech prt1myslových podniku,
jež jsem za své cesty navštivil, dilo, které nejvice nutí k premýšlení
o významu petiletky pro "buržoasni" svet.
Náš starý, slabý "samovar" (autor miní lokomotivu, p. p.) prištrachal se do Magnitogorska ve tri hodiny ráno s llhod. zpoždenim.
Na východe tycila se k nebi hromada kulatých skal. Za tmavými
obrysy magnetové hory vrhaly ranni cervánky modré stiny na bilou
rovinu. Na západnim horizontu byla obklícena step radou purpurových kopcu. Za nimi byla Evropa.
Opravdový

železný

vrch.

Sotva pred rokem nebylo po lidské cinnosti v Magnitogorsku ani
stopy. je naprosto bezúcelné hledat Magnitogorsk na nejaké obycejné mape, nebot vyjma nejvetšich a nejnovejšich map sovetských
žádná neukazuje polohu mesta, jež se má státi za tri krátké roky
nejvetším strediskem ocele na svete, vyjma Ameriky. Nejstarši kroniky udávaji, že cestovatelé nedt1verovali této krajine, nebot zde
náhle kompas zklamal. Což je docela dobre možno v blízkosti ložiska
275 milionil tun 62%ni ryzí magnetické rudy. Žádné hodiny v Magnitogorsku neukazuji spolehlivý cas. Hora jest 3 mile dlouhá, 2 mile
široká a 300 metru vysoká a obsahuje od vrcholu až k základum
nepretržitou
masu magnetické rudy. Cistý kov vykukuje docela
drze na mnoha místech. Velikostí a bohatstvim nemuže se tomuto
nalezišti rovnati žádné.
Dosud nevidel toto misto žádný cizi zpravodaj. V Moskve vysvetlo, vali tvurcové plánu, že je bezúcelné navštevovat Magnitogorsk, nebot
projekt existuje jen na papire.
jeli jsme osadou 35.000 duši. Belhajice se po ceste, která kladla
težkou zkoušku pérováni Fordek, náležejicich agentum spolecnosti,
míjeli jsme veliký tábor stant1 a baráku. Svítila svetla. Zivajici delníci
stáli pred svými chatrnými pribytky. Byla to ranni šichta, jež setrásala se sebe spánek.
Svitalo; když jsme stoupali dále po svahu hory, rozkládalo se pred
námi panorama Magnitogorska. šest mil do dálky a tri mile do širky
táhl se kruh lešení, stanil, jam, cihlove cervene, bile a ocelove modre
nad svetlešedou plošinou tvrdé stepi. Mohl by to být docela dobre
hlavni stan schuze cirkusáku nebo ubytovaci vojenské leženi. Na ti-.
sice stanu, dost velikých pro ubytování celé spolecnosti se strídalo
s nizkými baráky ze sosnových, hlinou obalených kmenu. Zivající
stavebni jámy, lesy lešeni, skladište železnicních pražcu, sem tam
rada cihlových zdi ukazovaly, kde budou státi vysoké pece, ocelárny,
elektrárny, chemické továrny a základy železnic, aby vytvorily
z Magnitogorska ocelové srdce rudého státu.
je to doslovne nejvetši stavenište na zemi, vysvetlovali nám inženýri c1evelandské Arthur G. Mc Kee Company. 19 inženýru s šefem
Max Mc Murrayem bydlí zde v kolonii vesnických domkt1 na úpati
hory v t. zv. "americké ctvrti". Mají všechny výhody, jež muže
Magnitogorsk poskytnout. Strava, byt, topeni jsou primerené, ale
ihned poznamenáváme, že presto vše neni Magnitogorsk žádným prljemným mistem pobytu. V tomto severnim, asijském podnebi jest
Magnitogorsk, položený na holé uralské stepi, jednou z nejbezútešnejšich stanic velkého Ruska. V zime by mohl závoditi s proslulou
trestaneckou kolonií na Soloveckých ostrovech. Pani Mc Murray je
jedínou americkou ženou, která se zde ješte zdržuje po prvnim snehu.
Spolu se svými dvema detmi chce vyzkoušet, jak se tu žije.
Reditelství spolecnosti ucinilo dle možnosti vše, aby vyrovnalo
nevyhnutelnou tvrdost životnich podmínek a zaridilo dobrou kuchyni amerických restaurantu a pohodlné byty. Snídane: roastbeef,
máslo, pšenicný chléb a káva dokazuje, že cízinci netrpí nedostatkem
potravin.
Odpoved

na Mukden.

Smlouva Mc Keeova jest zajímavá nejen rozsáhlostí stanoveného
úkolu, nýbrž je též pozoruhodná pro vývojové dejiny plánu jako
celku. jiste se nebude žádná americká firma domnivat, že by získala
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nejvetší až dosud uzavrenou smlouvu proste proto, že vláda
denská zatkla nekolik sovetských administrativnich úrednlkd
východni dráhy. A prece to byla tato válecná nutnost, která
nila plán Kremlu a vedla k heslu: "Petiletka ve ctyrech letechC(.
zrozeni daleko vetšího Magnitogorska, než bylo zamýšleno. P
magnitogorský
projekt
predpokládal továrnu pro rocní
650.000 tun železa. Mukden zectveronásobil tento plán.
Místo aby provedla tento podnik svými vlastními silami n
s jistou pomoci, podepsala sovetská vláda smlouvu s Mc I(ee
pany, podle které je tato zavázána prevzíti plnou zodpovedn
vybudování podniku, jenž má poskytovat za jeden a púl roku
nost 2,500.000 tun, za tri léta 3,000.000 tun a. možnost
na 4,000.000. Gary v Indianii, nejvetší ocelárské stredisko
s rocní produkcí asi 3,4000.00 tun bylo vybudováno, jak zd
sovetská vláda, za 12 let.
Magnitogorský projekt je pro petiletku rozhodujícím. Na
oceli a železa spocivá celý priští rozvoj SSSR. Nejen pro
význam petiletky, ale také proto, že tento projekt má býti sym
její velikosti a dalekosáhlých snah, jest jeho úspešné proved
obycejne rozhodujicí pro vládu. Proto poživá Magnltogorsk
nostního postavení pri financováni a pridelováni materiálu.
rublu, t. j. více než 1% všech investic za pet let, jest i pro p
slušná cástka. Zahranicni pozorovatelé jsou si vedomi
Magnitogorska jako meritka pro úspech plánu, a proto se pilne
ziskati zprávy o pokroku práce. Sovetské úrady uverejnily j~
zpráv a skepticismus cizinct1 o možnosti úspechu jest všude
vyjma ony zahranicni inženýry, kteri skutecne v Magnlt
žiji, jediné lidi, kteri až do naši návštevy meli príležitost tento
osobne prohlédnouti.
Rekordni

rychlost

dosažena.

Za tech nekolik mesicu, jež uplynuly od pocátku prací v
1930, lze pozorovat podivuhodnou stavebni cinnost.
Prvá dokoncená práce vytvorila rychlostní rekord. Asi za 4
byla reka Ural odvodnena tri ctvrti míle dlouhou hrází, o
40.000 kubických metru železobetonu. Pet set mužÍl, pr
ve trech smenách po osmi hodinách, tedy dvacet ctyri hodiny
podnecováno akordni mzdou, prémiemi a všemožnou jinou
gandou vybudovalo tuto prehradu podle návodu jack Clarka,
cího amerického inženýra, tak rychle a tak dobre, jako k
jinde na svete.
Tato stavba byla uskutecnena jako prvý krok, aby továraa
zásobena vodou. Dokol1cení hráze znamená, že prištím rokem
malá uralská rícka nahrazena jezerem, osm mil dlouhým a plU
mile širokým.
Metody tak zvaného "socialistického souteženi" k podnl
níku v Magnitogorsku lze doporuciti bedlivým ucedníkllm
a ne vedeckého socialismu. Méne úcinnou jest propaganda,
lze císti na 2 obrovských štítech, postavených na obou
reky. Na prvním cteme: "Nejdríve musí být hotov pravý b
a na druhém: "Nejdrive musí být hotov levý breh". Úcinne
stanovené prémie. V den našeho príjezdu objevilo se na titulnl
magnitogorských delnických novin oznámení, že všichni, kd
covali na prehrade, dostali dvoutýdenni mzdu na pridanou a
vyvolených delniku volnou jízdu na Kavkaz, protože dokoncili
podle plánu.
Akordní

mzda

vyžaduje

práci.

Puvodne byla akordní mzda prokleta K. Marxem jako
dábelský vynález kapitalistu a ješte dnes je vykrícena nem. a
komunisty jako jeden z prostredku na vyssáváni delnlck6
Konec koncu jest nejúcinnejší urychlovaci metodou a jest p
bem delnické politiky sovetské vlády pri jejím pokusu p
petiletku. Použivá se jí úplne všeobecne pri výplate a zvlášteu
stavebnich prací v celé zemi. Podle zpráv vedoucího sovets
nýra jest prt1merná mzda na magnitogorské prehrade pet
denne. Ale, vysvetluje dále, obzvláštní pili mÍlže si delnlk
až dvanáct rublt1.

Prítomnost,
e techto vyzkoušených prostredku k zvýšení pracovní výtí využívá magnitogorský projekt co nejvíce všech výhod
isace.Na prehrade byly v cinnosti nespocetné americké stroje.
tunový parní beran, mnoho bagrovacích stroju, stroje na míbetonu,pneumatícké stroje vrtací a ohromná lešení s mocnými
ory,vše nejlepší jakosti, již je možno vubec koupit.
pozoruhodném automobilu s vysokými koly, výrobku AMO, predrkotali jsme se pres cestu od hráze k továrním pozemvyšplhalise na pahorek a živoucí Asie byla pred námi. Bylo
mromáždeno na tisíce Baškircu, Kirgizu, Kozáku a ruských
, aby zde obchodovali s dobyvateli své stepni vlasti. jejich
kárya mongolští koníci zaujímali prostor pred šesti ohromnými
domu. Na bazaru panovalo cilé cachrování masem, mlékem,
a máslem, všemí odmerenými životními nezbytnostmi.
Ceny
valy naše pozorování, že v prumyslových strediscích jest
bohatší a lacinejší než v Moskve nebo jiném vetším meste.
Americká

vrcholná

výkonnost.

us orientálního smlouvání pomalu zmíral za námi, když jsme
lébalidále za kopec a bližili se k ohromné jáme, uprostred níž
zvedalavež. "To je," vysvetloval provázející nás inženýr, "nejstavba, provedená kdy lidskýma rukama v Asii."
Byla to americká vrtací vež, jak se jí obycejne užívá ve Spojených
h prí betonových stavbách. Ukazujíc sedmdesátimetrovým
k nebí, mohla velice dobre býtí tím, o cem nás inženýr
val. Jeji zrízení oznacovalo místo pro hydrocentrálu o výkon236.000 KW, s turbinami,
jež mají býti hnány' uhlím z kuzé pánve a plynem z magnitogorských koksových peci.
2elezobetonovézáklady hydrocentrály byly dokonceny ve trech
ech a do zimy by mela být celá stavba pod strechou. 450 mužu
dvousmenách pracuje na stavbe této elektrárny. I tato práce byla
nána americkým tempem, ackoliv Americané nemají nic spoéhose stavbou hydrocentrály.
Naproti tomu spocivá na jejích bedrech celé vybudováni ohromvysokých pecí. Krácelí jsme podél dlouhého bloku domu, pres
ovou silnici až k centru práve se rodících nejvetších pecí sveta.
ve byly dohotoveny základy a silný proud betonu, 500 m3 denne,
al se z rourovodu moderních amer. automatických stroju na mía delení betonu do šachty. Zde jest stále pri práci 400 mužu,
hodiny denne ve trech smenách a tento pocet bude na pocátku
bližšístavební periody zdvojnásoben nebo ztrojnásoben, tak aby
fljna 1931mohly býti uvedeny v chod dve vysoké pece.
Osm ohromných

peci.

celkumá býti postaveno osm vysokých pecí, každá 33 m vysoká,
pná pojmout 1180 m3 suroviny a vyrobit 1000 m3 železa. V Amejest jen 8 takových vysokých peci.
A ponevadžsovetský systém má 365 pracovních dnu v roce, mohou
pecevyrobit skoro 3 mil. tun rocne.
tejný obraz intensivní cínnosti a nepopiratelného
pokroku ve
vbe lze pozorovat na místech pro koksové a plynové pecí, pro
erování a žárové peci. Plánovány jsou 3 peci Bessemerovy
ochoupro další 4 a dále vyžaduje plán 14 pecí žárových.
Presbidný stav železnic, jenž práve v Magnitogorsku tak prekáží,
zdezásobování materiálem, í když nesplnuje všechny požadavky,
tší než skoro na všech ostatních stavbách. Nejvetší potíž je
nedostatkemdelníku. je stále zrejmejší, že ujištování sovetu o naté likvidaci nezamestaností v celé zemi má solidní podklad. je
ovánaléhavá potreba delníku v celé zemi, a to delníku jakéhokoliv
ru, cvicených i necvicených, že nejvetši trusty provozují v celé
i velkousoutež mezi sebou. Tak na pr. Magnitogorsk vysílá verbíre
celém Rusku a pocítá najatým delníkum mzdu od okamžiku
toupeníí s náhradou jízdy do Magnitogorska a ješte dává hotovost
stravování se cestou. A prece, ackoliv je nyni v Magnitogorsku
.000 hlav, vyžaduje se ješte dalších 10.000.
Hlavne proto zustala stavba nyní za stanoveným plánem. Soké úrady, representované j. Pavlovicem Šmidem, svalují vinu
zpoždeníponejvíce na to, že jim byly pozde dodány plány.
V

Palivo

je daleko.

Velice škodlivá pro Magnitogorsk jako ocelárské stredisko je jeho
vzdálenost od príslušných zdroju paliv. Podle plánu má se odebírat
uhli z kuznecké pánve, vzdálené 1800 mil východne ve Strední Sibiri. Za tím úcelem staví se prímé spojeni Kuznec-Magnitogorsk
a aby se výlohy dlouhého transportu ponekud snižily, mají býti
v Kuznecku postaveny další ocelárské závody, tak aby vagony, prívážející do Magnitogorska uhlí, mohly se vrátit do Kuznecka plné
rudy.
Šmid pocítá, že stavební výlohy továrny budou o 20% vyšší, než
by tomu bylo v Ameríce, kdyby se rubl prepocítal na pari s dolarem.
Ale vysvetloval, že výrobní výlohy železa a ocele budou v Magnitogorsku skutecne menší než ve starém sovetském prumyslu a že se
zde pocítá s cenou 30 rublú za tunu litiny proti 48 rublLlm nynejších
sovetských závodu. Železnicní koleje, vysvetloval, budou así za 56
rublu za tunu proti dnešním 110 rublum a prvotrídní konstrukcní
ocel za 78 rublu proti nynejším 110-115 rublum.
Problém cvícených delníku jest í zde, jako všude jinde u všech
rozmanitých prumyslu petiletky, jedním z nejtíže rešítelných. Šmid
pravil, že od ledna 1931 bylo otevreno v Magnitogorsku
nekolik
vyšších technických škol, jež mohou pripravít nekolik tísíc delníku,
zatím co další tísíce budou vybrány z dohotovených ocelárských podníku a urcitý pocet prvotrídních delníku bude poslán na vyucenou
do amerických továren. Mc Kee Com pany jest zavázána zustati pri
podníku tak dlouho, až jej dá úplne do provozu.
Americtí ínženýrí, kterí pracují na stavbe, nepochybují ani na okamžik, že Magnitogorské dílo bude skoro vcas dokonceno, a že v ríjnu
1931 budou pracovat obe vysoké peci a další budou dány do provozu
v krátkých intervalech, až ke konci petiletky bude pracovat všech
osm. A každý pozorovatel, jenž videl dosud dosažené pokroky, musí
sdílet tento náhled, predpokládaje ovšem, že žádné nepredvídané prípady nebudou prekážet v práci.
jíná otázka, již jenom zkušenost múže zodpovedet, jest, jaké
budou výsledky po dohotovení továrny, jak užítecne a produktivne
bude pracovat pod ruským vedením.
Dlouho pred tím, než naše návšteva míst a osob v Magnitogorsku
byla skoncena, padl soumrak na step. jen uralské hory chránily si
ješte namodralý odraz zapadajícího slunce. Naše chronometry byly
úplne poblázneny magnetickou horou, ale bylo tak asi osm hodin.
Okolí Magnitogorska zasvítilo náhle stríbrným leskem. Šedesát
pokusných stanic rozsvítilo na noc svetla, aby svýmí díamantovými
vrtacími stroji zaryly se ješte hloubeji do srdce hory za dalším tajemstvím. Reflektory na prehrade a na stavbách kreslily zárívé skvrny
na temném meste; nocní zmena zacala.
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F. Tetauer:

Divadlo trí velkomest.
(Nekolik

poznámek
o západoevropském
divadle.)
1.

Divadlo

a film.

Krise,ve spojení
toto nejbežnejší
soucasné
u nás
se vším, hodne
ve slovo,
spojeníslyšíme
s divadlem,
o nemž se mluví jako o necem zastaralém, co podléhá
novému živému umení, filmu. A tak divadelník, který by
této povere propadl, mohl by se cítit podobne jako clovek,
který se dal k dostavníkum v dobe zavádení prvních
lokomotiv. A prece je nepochybno, že i nejdokonalejší
film, doplnený prirozenou reprodukcí zvuku a treba
i barvy, nemuže nikdy divadlo nahradit. Film je nové
specifické umení, které nemusí a vlastne nesmí zustat
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Prftomnost,
omezeno na reprodukci
hereckého
projevu, jeho možnosti jsou soucasne menší a vetší než divadla, jsou tedy
zkrátka jiné. Kvantitativne
film proti divadlu má prímo
neomezené pole pusobnosti,
nejen lidi a jevištní materiál, ale všecko ostatní, zeme i nebe, atelier i príroda
jsou mu k službám. A nejen to: je tu možnost ptací
i žabí perspektivy,
zázraky detailu, close-upu i odstupu.
Kvalitativne
však nemuže film nikdy divadlo nahradit.
Zustane - pokud jde o herecký
projev - vždycky
jednorozmernou
reprodukcí
neceho skutecného,
co už
není, bledou náhražkou života, hrou stínu. Krome toho
je film omezen ješte ve volbe hereckého
materiálu:
nefotogenický herec nikdy nedosáhne na plátne toho úcinu,
jehož snadno dociluje na kouzlu prístupnejším
divadelním jevišti. Intimita divadelního
jevište, kde možno vše
vyhrát a každého uchvátit
vnitrním
bohatstvím,
umeleckým fondem dosti neodvislým od fysických prostredku,
je ve filmu nahrazena
bezohledným
exhibicionismem,
který váže úcin na vnejší dojem. Cyranové, na divadle
tragictí, stávají se ve filmu komickými,
a Roxanám
nikdy nesmí být ve filmu 40 let. Pro to všecko dobrý
film bude se vzdalovat
od divadla vždy víc a více. jsou
to dva druhy umení, které mají spolecné východisko
a rozbíhavé dráhy. Film, puvodne nic nežfotografovaná
odnož divadla (špatného),
má však tu výhodu,
že je
nový. Až si na nej zvykneme jako na divadlo, budeme
videt, že poskytuje
požitek a uspokojení
úplne jiného
druhu než divadlo. Lidé si uvedomí, že jsou to dva ruzné
druhy umení a zábavy a že není možno jeden nahradit
druhým a myslet si, že máme oba. Z toho záver zdánlive
paradoxní:
cím bude film lepší, tím méne bude divadlu
konkurovat.
(Protože
bude úplne neco jiného než divadlo.) Dnešní špatný film divadlu hodne konkuruje
(u tak zvaných prostých
divákú - to jest u 90% návštevníku).
To však neznamená,
že film divadlo nahradí nebo vytlací. Ve filmu kouzlo slova a myšlenka
básníkova
(pokud tam vubec mohou být)
zustanou
podrízeny
technickým
a optickým
kouzlum
režisérovým a operatérovým,
kterí si básní mimo text, protože jejich nástrojem už není slovo, nebo jen slovo, nýbrž
nová, nevycerpatelná
hra svetel a stínu, hra živé i neživé hmoty.
V dobe nepopiratelné
filmové expanse, která u nás
má zvlášt nepríznivý
vliv na divadelní návštevy,
v západoevropských
velkomestech
už film zevšednel do té
míry, že se cítí potreba
zpestrovat
bežný filový program císly varietními,
tanecními a hudebními.
Filmové
obecenstvo je presyceno prumyslovými
výrobky filmovými a žádá si doplnení
programu
vložkami,
které
ovšem musí hovet vkusu velmi nenárocnému,
jež však
nicméne jsou - nefilmové.
Na rozdíl od toho je obecenstvo divadelní jiného rázu a at už pochází z kterékoli spolecenské trídy, je zjemnelejší,
umelecky nárocnejší, premýšlivejší
a vubec inteligentnejší.
Film (i dobrý
umelecký film) vyloucil ze sféry své pusobivosti
celou
oblast lidského intelektu,
který hraje svou roli i v divadelních hrách neintelektuálních.
Dobrý prubojný
film
bude necím blízkým
oživenému
výtvarnému
umení,
zatím co i zdivadelnené
divadlo spocívá na basi herecké
a literární.
Z prekotného
otvírání
nových biografu a z castých
diskusí o tom neb onom príznaku divadelní
krise mohlo
by se soudit na jakýsi všeobecný
odklon od divadla.
Prícin by se našlo mnoho: láce filmového vstupného,
predvádení
výrobku
vyrobených
nákladem
desítek
milionu v nejlépe vybavených
strediscích
filmového
prumyslu,
zhotovujícího
vlastne totéž zboží pro celý
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svet, pomerná
jalovost
a lehtivost filmového
hovícího "nejširšímu
obecenstvu"
a j. Hraji-li s
v Berlíne klasici pri témer vyprodaných
domec
v Londýne težko dostat lístek na hru ze života bá
Browningové,
která se hraje nepretržite pres dva
docilují-li
v Paríži literární
autori stopadesáti
slušne navštívených
repris (o Pagnolových seri
nemluve), pak to asi nebude s divadelní krisl tak
je ovšem pravda, že divadelní návštevy všude pon
poklesly (nejen u nás), ale to souvisí s celkovou h
dárskou situací snad více než s filmem. Videl jse
druhé polovine cervna a v první cásti cervence na
advacet predstavení
ve trech západoevropských
v
mestech. jediné z nich bylo skoro prázdné, a to
v pondelí, vedro, koloniální výstava a hrála druhá
nitura hercu (premiéroví
predstavitelé
byli už v D
ville), pri ctyrech byla divadla témer z poloviny
plnena (to byla odpolední "matiné"); zbývajíclch dv
predstavení
bylo více méne vyprodáno, a co vlc:
kojene, ba až nadšene prijímáno.
Ne, film divadl
zatlací a hospodárská
krise je nezadusí. Vydeláv
ponekud méne, tot vše.
Tri

divadelní

styly:

Berlín.

Rusové i Americané ríkají, že nejlíp na svete se
v Berlíne; u nás, odkud je do Berlína tak blízko, to
dávno. než
Berlínské
je zázrak práce
méne
slavnostdivadlo
vynalézavosti.
Nemcia disciplin,
se dlvajl
básníkuv text jako na pouhé libreto, které se mu
divadle pretvorit
v neco nového, specifického, v
vadlo o sobe. Dobré berlínské predstavení je proto
vÍCe než rukopis, který mu byl podkladem. Vedle
rova textu a vlastne i nad ním beží divadelnl dej
mický, hlasový a technický.
Pri vší úcte k básni
slovu jde se nad ne, nespokojují
se prirozeným od
vením textu a zahráním toho, co je v nem nazna
nýbrž jako by cítili, že i nejhutnejší
text je prlliš
pro jevištní prostor, doplnují jej hereckými hrlc
umocnují
každý
výkon natesnanou
charakterist
Vedí, že mohou nejen mluvit, ale hvízdat, prozpev
sycet, foukat, že mají krome úst a mimických
i ruce, o než možno se opírat, a nohy, na nichž m
nejen chodit, avšak i vyskakovat,
vzpírat se, ho
válet, zdvíhat. Text nemuže je neustále zamestnat
plno. Uvedomili si, že clovek obycejne delá nekolik
najednou,
že jeho údy a jeho mysl se mohou sou
zamestnávat
ruznými
cinnostmi.
Proto nábytek
jen židle k sedení a stul k oprení, ale je to vlastne n
k malým akrobatickým
výkonum. Divadelní prostor
plno místa pro cinnost autorem nepredvídanou a n
žadovanou,
která však ho muže illustrovat, dopln
umocnovat.
Berlínský
herec slouží autorovi doko
má však pri tom porád kdy, aby uplatnil sebe, posl
režiséra, aby využil scény plneji a dokonaleji, n
umí žádat autoruv
text. Místo prostého, priroze
prednesu a více méne realistického ilustrování casto
kusé predstavy
autorovy,
místo cekání, až prijde
tová plnokrevná
figura, v Berlíne se soustavne po
cinoherní
libreto tvurcí obrazností
režisérovou a
covou na dokonalejší
a živejší organism. Do ci
cinoherního
útvaru se tak zcela organicky vnášejí p
hudební,
tanecní,
sportovní,
jevište se hýbe znás
ným životem, z figur autorových
jsou tu spoluauto
spolutvurci.
je to zdivadelnení
treba i za cenu jist
zoperetnení.
Vkusné odríkávání
rolí ustoupilo op
dové hre, hraní, divadlu. V Berlíne se hraje nejmo
neji nejen proto, že mají nejlépe technicky vybav

Ptítomnost,
adla, nýbrž proto, že tam pristupují
k realisaci doého textu s nejvetším
uplatnením
vlastní
tvurcí
aznosti herecké a režijní. Divadelník
se nespokojuje
ením cizímu prvku, nýbrž žije svým životem, který
ede zvednout a vyhrát kus i tam, kde je mezera
textu (a v básníkove predstave)
anebo kde je text neažený, práve tou intensitou
scénického
projevu,
dividuální hereckou intuicí, režijní imaginací,
nervti, tota1itou fysiologického
a psychického
úcinu.
Je pravda, že takto zdivadelnené
divadlo vidíme jinde
vnež, že se všude najde dost moderních hercu a reži., kterí chápou své herectví a své režisérství funkcioistickya autora dotvárejí.
Rozdíl však je v tom, že
Pariži a v Londýne a ovšem i u nás nejsou to všichni,
elto na dobrých berlínských
divadlech
je to témer
avidlo, systém. Blíží se to až divadelní dresure, toto
pražení tvurcí obraznosti
herecké a režisérské.
To
ortovité chrleni vet, to úžasné tempo, ta strojová
fesnost, to je neco specificky nemeckého. A jde divadlu
duhu.
V Berllne, jak známo, se nejlíp hraje u Reinhardta.
elisér Reinhardt je také divadelní podnikatel.
V cervnu
v cervenci nebude v Berlíne hrát Shakespearových
gedil, Goetha nebo Schillera, ba ani Brucknera
ne,
tbrž
vecného
letošní cervnová
režie
l<rásné
Heleny"Offenbacha.
(v poradu jeho
už nekolikátá),
s vtipným
em upraveným
Friedlem,
který hrál Merkura,
a
ssmannem, byla rekapitulací
reinhardtského
stylu,
Inodechá, vkusne hýrivá, oslnujíci, bezpecná (a passé).
edle této klasické operetnosti
je. parížská
Opera po
ránce divadelní nic. Nové
Reinhardtovo
divadlo
Kurfiirstendamm", na nejkrásnejším
berlínském bouleardu téhož jména, je malá, príjemná
luxusní budova
uhového tvaru s jevištem protaženým
po obou strach prosceniem ve tvar mesícního srpku, do jehož vyutiny zasahují obloukem rady parterových
kresel, ohra'cených kolem dokola od jednoho konce proscenia ke
hému prízemními lóžemi. Ackoliv jevište má znacnou
loubku, Reinhardt použil ho jen pro vlastní dej hlavních
ob, rozmnožených o episodisty v príslušných
scénách,
tlm co bohaté, nádherne kostymované
komparsy rozložil v obou polokruhovitých
cástech proscenia.
jako
dy u Reinhardta, i toto scénování "Krásné
Heleny"
e predevším podívaná.
Urostlý sbor výrazných
hlav
obre doplnuje predstavitele
hlavních úloh, z nichž pro
Dásnejzajímavejší
premiérového
obsazení byla v roli
eleny pí Jarmila Novotná, která mluvila svou neminu s klidnou plynností, zapadajíc
bezvadne do vybraého rámce. Jejím chotem Menelaem by.l sešlý židovský
kret v podání Hanse Mosera, bezvadného
siegfriedového, trochu dekorativního
Parida dodal Gerd Niemar,
oeodolatelným augurem byl ponekud rašilovovský
Otto
Wallburg, který pretékal humorem a štavou i v pasivlch partiích své role. Pak ovšem nádherný, vervní balet
se zázracnou, oslnivou primabalerinou
(La jana).
NašenÍ obecenstva takové, jakého nikdy nemuže dosáhout premiéra filmová. A na zacátek ovšem režisérský
ip: holé jevište se dvema bednami, z nichž dva berInští kommis v pantalonech
a košilích pohvizdujíce
si
cnou vytahovat panáky a panny ve starých reckých
ojích v taktu hudby, která prejde pak v ouverturu.
pak už starý Offenbach s novým aktuálním
textem,
ory, nástupy, vše v prudkém
tempu a v naprosté
recisnosti.
"Hejtman Kopnický",
"nemecká
pohádka"
od Carla
uckmayera v Deutsches Theater, prvním z Reinhardových divadel, je úplne jiná záležitost. Zatím co Rein-
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hardt na Kurflirstendamm
oživuje v luxusním novém
divadle nádhernou
klasickou operetní revui pro bohaté
Berlínany
a rafinované
estetické
požitkáre,
jeho znamenitý režisér Heinz Hilpert hraje ve starém divadle
v Schumannove
ulici chytrou, bezohlednou,
byt trochu
rozvleklou satiru na pruský militarism,
kus svým zpusobem revolucní,
kus pro nové republikánské,
demokratické a nebohaté
Berlínany.
jestliže Reinhardt
syte
maluje, Hilpert ostre kreslí, prudce vyrývá, energicky
stínuje. Tradicní
amfiteatrální
studna Nemeckého
divadla má dokonale vybavené jevište, takže spousta scén
Zuckmayerovy
hry odbíhá témer bez prestávek.
Na
této cisté cinohre je možno prímo studovat
hlavní pružinu vysoké
úrovne
berlínské
divadelní
reprodukce:
dialogický trysk. Vety se sice mluví, avšak také vystrelují, sdelení se chrlí, raporty se rinou, a to v prirozene
intonovaném,
byt zrychleném
spádu. Na jevišti jsou
jen herci (i v episodách) a nikdy ne statisti. Pojem episody v našem slova smyslu se tu ztrácí, protože jsou to
casto práve episody, které se mocne vrývají do pameti,
ponevadž je udelal celý umelec herecky naplno. Zuckmayerova
drasticnost
je podána autenticky,
jeho rozvleklost, epická ilustrativnost
je vyvážena
naprostým
jevištním
prepodstatnením.
Dobrý,
úrodný materiál
plne využitý.
Revolucní duch satiry je plne ocenován,
obecenstvo
dobre se pamatující
na dny staré militaristické hruzy souhlasí, baví se, cítí s sebou.
Po Reinhardtovi
následuje v berlínském
divadelním
podnikání
reditel
Robert
Klein. "Soukromý
život"
(Private Lives) od londýnského
nadanejšího
a hlubšího
Guitryho
Noela Cowarda,
který se hrál v Deutsches
Klinstlertheater
pod názvem"
Intimitiiten",
byl školní
príklad nádherného
velkomestského
stylu moderní spolecenské komedie. Autor svou hrou o dvou dvojicích milencu, jedné plnokrevné
a druhé mdlé, vytvoril nový príklad bezpecné
úrovne anglické
hry konversacní;
komedie pri tom ukazuje k velikým anglickým
vzorum,
kterých ovšem všude nedosáhla.
Zázrak však je práve
to, co z této hry udelali u Kleina Eckelsbergová
a Riemann. Režisér v. Mendelssohn
naplnil tri akty komedie
takovým
množstvím
nápadu,
herci provádeli
mimotextové hrícky s takovou vervou, že obecenstvo buhvíkolikáté reprisy nevycházelo
z padšení. Druhé a tretí
jednání této Cowardovy
hry se odehrává v pokoji soukromého parížského
bytu. V "Deutsches
Klinstlertheater" si ten pokoj zarídili v dokonalém stylu Bauhausu,
rozložili pokoj do nekolikeré
úrovne, dali tam úcelnou
spoustu krásných záclon a nábytku.
Ten nábytek tam
však nebyl proto,
aby delal reklamu
nejaké
firme,
anebo proto, aby ~se proste líbil; ten nábytek tam byl
proto, aby hrál. Zidle, otomany,
polštáre, stul, okenní
rámy, to všecko Eckelsbergová
se svým partnerem
vystrídala.
Beze zdání úmyslnosti,
bez tlaku nejaké abstraktní
poucky vytvoril
tu režisér s temito dvema
herci scénický herecký koncert, o nemž možno právem ríci,
že to bylo odpoutané
divadlo, aniž se hra zmenila v cirkus. Neodolatelný
puvab dvou roztomilých
modernÍCh
lidí se tu spojil s režisérskou vynalézavostí
v opravdový
ohnostroj
hereckého
umení, které se inspiruje
stejne
textem jako výpravou
a jejími možnostmi.
Protože v cervnu byla Volksblihne
zavrena a Piscator už také nehrál, je nutno tuto prehlídku
skoncit
ješte zmínkou o veleoperetním
Chagallove šlágru" U bílého konícka", který už byl také na ceste do londýnského
"Collisea".
Ostatní
predstavení,
at to byla pustá a
hloupá fraška "Služba zákazníkum"
se strhujícím
komikem Curtem
Boisem v Reinhardtove
"Komodii"
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vedle divadla Kurfilrstendamm,
nebo Dum zlomených
srdcí, ci Schwengels a j., možno dobre zaradit k jednomu
ze trí typu divadelní produkce,
o nichž byla zmínka.
Všecka ta predstavení
vetší ci menší merou ukazovala
k tem .trem predstavením,
ve kterých,
ac to byla jen
prumerne
výborná predstavení,
se jevila obdivuhodná
a težko dosažitelná
úroven berlínského
divadelnictví.
Hraje-Ii se v Berlíne tak znamenite
(ovšem že se
všecko tak nehraje, protože každá hra Berlínu nehoví
a ponevadž také berlínští režiséri a herci mají své idiosinkrasie: výmluvné po té stránce jsou berlínské osudy
her O'Neillových),
není divu, že atmosféra
tamních
divadel je plná spokojenosti,
zájmu a pochopení.
Herci hrají pro obecenstvo,
které jde ssebou, a autor
(který je na tom znamenite
u obou stran) zustává v pozadí. Literatura
(i špatná) stala se tam znamenitým
divadlem.
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Beneš:

184:8 a 1918.
IV.
Pres obecnou nepripravenost,
strmý prechod od absolutismu ke konstitucnímu
zrízení udál se r. 1848 aspon
u nás hladce, bez krveprolití.
Nicméne i tak situace nejiste balansovala
na samém ostrí nože. "Celá Evropa
hledí nyní na nás, ukážeme-Ii se hodni svobody, nebudeme-Ii užívati
svobody
nerozumne
ke zlému.
Dokažme, že jsme byli již dávno pro duševní samostatnost
dozráli!" (Pražské
noviny.)
Takové a podobné výzvy,
jež se znovu a znovu objevují v tisku, prozrazují,
jak ti,
kterí cítili zodpovednost,
vší silou podpírali hroutící se
stropy klidu a porádku. Ale podpírali je marne - o svatodušních svátcích
se labilní stavba konstitucní
zrítila.
V celé tehdejší žurnalistice
jasne se obráží krecovité
úsilí Iiberálu, odpoutat
se co nejrychleji
od minulosti a
jejich zápas o zachování
a upevnení
nového
rádu.
Bylo-Ii naší poprevratovou
devisou "Odrakouštit
se!",
bylo heslem r. 1848 nad jiné naléhavým:
setrást se sebe
dedictví Metternichovo.
K. Sabina ve V cel e uvažuje
o tomto ohromném
úkolu ne beZ skrývané
úzkosti:
"Kolkolem
spatrujeme
smutné pozustatky
ztroskotané
soustavy, i ve svete
našem
myšlenkovém
jeví se
trosky predsudku
a náhledu nepravých.
To vše odstraniti se musí ... Mnoho však máme co delati, než odstraníme, co škodné jest a úcelum našim prekáží; práce ta
jest neprehledná.
jaké boje ješte jest nám prestáti,
než
ostríháme všecky copy, než hrubým
a hrdým
autokratum tvrdou mysl vyrveme z hlav, ba než my sami
sklonené své hlavy vztycíme
a rovne choditi i jednati
se naucíme."
Nebyla to však jén minulost, s níž bylo bojovati práve
tak liberálum r. 1848 jako vítezné revoluci r. 1918; byla
to také neduvera
k novému rádu, rozcarování
spekulantu, kterí místo ocekávaného
hmotného zisku, musili
se spokojiti jen ziskem pomyslným,
což arci na ne pusobilo tak nelibe, že potrásajíce
hlavami vzdychali
po
starých
lepších casech. Známe tyto skuhravé
hlasy
dobre z vlastní zkušenosti - znejí za všech dob stejne:
dnes vzpomínají
na Rakousko,
tehdy vzpomínali
na
Metternicha.
"Casto se setkáváme
s lidmi, kterí s podivuhodnou nevinností se nás táží: co z toho máme, že nastala svoboda?"
píše Sabina ve Vcele
~ odpovídá:
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"Každý chce míti užitek Ze svobody, hmotný,
užitek. Ve skutecnosti
jest svoboda sama o sobe
hatstvím,
úplným,
všestranným
bohatstvlm,
pro toho, kdo jí použíti Zná. již tím národ n
mnoho získal, že sám rozhodovat
muže nejen v
tostech politických,
ale i spolecenských."
Tehdy jako dnes práve tito lidé byli, at již vedo
nevedome,
nejúcinnejšími
podporovateli
onech
akcních proudu, jež krísí k životu každá nenadálá
lucní zmena politického
nebo spolecenského rádu
se ukrývají
v hlubinách
jako studené vody p
hrátou hladinou,
cíhajíce na vhodnou chvlli, ab
vrely na povrch. A v tom je další podobnost i spo
mezi rokem 1848 a prítomností.
Tehdy jako dnes
v ostatní Evrope trval houževnatý
zápas mezi
lu~í a reakcí, zápas, v nemž bohužel zvítezila
která pak politický vývoj Evropy stocila na kolej
se koncily
v prázdnu
nad propastí svetové y,
Havlícek venoval této cudne zahalené, ale bdelé,
né a vytrvalé
snaze po reaktivováni
minulosti na
pokrokových
idejí nekolik rádek v Národnlch
v in á c h, jež zrovna v dnešní dobe nabývajl nové
vosti: "Konstituce
se mnohým dokonce nelíbl, let
starých casu na útraty svých utištených spolUQ
dobre a pansky žili...
Ponevadž jest reakce v
nebná, nikdo zajisté se neprizná sám, že je rea~
Tak jako falešní hráci si na svuj dum nevyvesf
"N. N., falešný hrác", tak také žádný reakcion'f
rekne,
že si preje reakce, nýbrž bude vždy h
chytrým výmyslem spoluobcany své o jejich nováp
svobody obelstíti, aby to napred sami ani nepozor
a pak, když zpozorují, ani již moci nemeli, oprlti se
svým utiskovatelum."
jinou, nemenší obtíž prinesl stav selský. Je op
zajímavé práve pro nás, kterí takrka denne mám
ležitost cítit na svých poplatnických
a konsumen
zádech rány stavovsky krátkozraké
a egoistické
politiky,
že už r. 1848 politická svoboda dala
vznik tíživé sociálne hospodárské
preponderanci
delského stavu, dokonce v takové míre, že samy H
kovy Národní
noviny
se odhodlaly k prímému
útoku. V clánku, jehož pisatel se podepsal šifrou X.
me žaloby, jež jsou tak cele dnešní, že nic neprot
jejich staré datum:
" ... Než bohužel, pochová
starou aristokracii, novou, a to mnohem surovejšf ft
V posledních casech prevratem politickým a prlch
tak neocekávané
svobody stal se sedlák až prU
vážlivým
a na okamžité uskutecnení požadavku
zhola nedbaje,
pravé-Ii, ci nepravé jsou, tak u
doléhá, že kdyby bývalé vrchnosti a úrednictvo
stejne bylo nal<ládalo, veru by jim ted celý svet
reat!" volal." Clánek vzbudil po venkove takovou
nevole a na Národní
noviny
snesl se takový
protestu, že sám Havlícek byl nucen vystoupiti a ve
se jeho autora ujmouti.
S konstitucními
svobodami prinesl rok 1848 také
bodu tisku. Prímý dusledek této zmeny byl týt
r. 1918: hotová novinová záplava. Takrka všecka
ratura se prestehovala
do novin, s nimiž nepolitické
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pisy
vubec obec
nebyly
schopny
konkurence,
ctenárská
rázem
prorídla,
po prípade protože
se úplneJI
plynula. Pred rokem 1848 vycházely z nás jediné
noviny-vládní
Pražské
noviny.
Vr.1848nap
však Roubík jen v Cechách 100 casopisu, u nichf
41 ceských, 59 nemeckých,
66 pražských a 34 ve
ských; ale již r. 1849 zacalo jich ubývat - byl to.
sledek nového, reakcního tiskového zákona -. a! Y

Prítomnost,
tých letech za Bachova absolutismu
zbyly na žurIistickém bojišti zase jen jediné Pražské
noviny.
baže, jak již receno, dnešní úroven tisku nelze ani
leka srovnávati s úrovní tehdejší,
prece brzy po
olnení tisku zacaly se
tenkrát
ozývat hlasy proti
O zneužívání k osobním
útokum a k šírení nepravdich zpráv, a zároven se objevila v nové forme otázka
ury jakožto instituce povinne hájící záj my a proh státu, a tím i otázka tiskových
deliktu.
Pokud
souditi z obrazu, který poskytuje tehdejší žurnalisa, verejnost stála celkem na mnohem pokrokovejstanovisku, než dnes. "Muži velcí," píše na príklad
a W. (Vávra?) ve V cel e, "kterí
pravou
láskou
dobru vlasti plápolají, nikdy se svobody myšlení a
ni nebáli. Dobré vláde neškodí nižádná
mínení a
e není strelného prachu, tam bezpecne
mohou lidé
dýmek kouriti. Není nic slušnejšího,
než aby škoda,
erou zneužitím svobody tisku nekdo zpusobil, rychle
odsoudila, aby spravedlnost
utrhání,
odbojnictví
zápetí krácela. Nebot kdyby ti, kterým na cti utro bylo, pouze v dlouhých
soudech
spravedlosti docházeli,
tu by svoboda
tisku
veškeren
orádek zrušila.
Svobodu tisku krotit a ji rušit není
dno. Pouhé zneúžití není ješte duvod, aby se mela
oboda v reci a psaní zapovídati.
Proti zneužívání
sku není prostredku lepšího než odpovednost.
Censura
estojí naprosto za nic. Ona je tam, kde dve strany proti
be stojí, v ruce jednoho proti druhým pouze nebezecná zbran. Kdekoli censura panuje, tam mínení vejné jest zamezeno, ve svých výrocích nejisté, a tak
usl všeobecné duvery pozbýti. Soud censurní a zapovíáni knih jsou dukazy, že u vlády nechybí látky k hanení,
odávajít se tím úrední cestou celému svetu na odiv."
Ovšem my se svými zkušenostmi
s úšasným, zvlcením
'sku zvlášte v posledních letech nemužeme jen tak beze
eho prijímati pisatelovy názory. Teoretická téze, že cenSUranestojí za nic, muže mít praktickou
platnost jen
predpokladem, že nebude tisku zneužíváno
ne ve znaeni boje o ideové hodnoty - tu by nikdo nemohl
ravedlive censurních zásahu obhájiti - nýbrž ve znaení osobních zájmu a prospechu
mravne neodpovedných, po prípade prímo zlocinných jednotlivcu,
spekuluIclchs nicivými vášnemi a nejhrubšími
pudy, jak bohuel práve dnes jsme svedky v takovém rozsahu, o jakém
se nesnilo ani nám, natož pokrokové generaci z r. 1848.
Ostatne už i autor citovaného clánku Zrejme kolísal mezi
jasnou teorií a spornou praksí, když vedle tvrzení, že
censura nestojí naprosto za nic, dovedl postavit tvrzení,
le svobodu tisku krotit a ji rušit není jedno, nebot zaomnel povedet, jak provádet to krocení - bez censury.
e skutecnosti censura - ne ovšem v té forme, jak se vetlinou praktikuje dnes - nemusí smerovat jen k libovolnému omezování svobody; muže a má mít také a vlastne
fedevším funkci výchovnou, nutíc obcanstvo neprímo
tomu, k cemu by se samo dobrovolne nikdy neodhodlalo. Také velká vetšina zákonu má takový výchovne
onucovací význam - na pr. zákony danové, zákony o
metení cepování lihovin, zákony prohibicní a pod. Arcit
censure takto pojaté máme stále ješte velmi daleko.
Ale se stanoviska verejné morálky žalostný stav naho tisku má ješte jinou prícinu. Byla to velká neproetelngst, že jsme odnali tiskové delikty porotním souum. Ríkalo se sice, že se tak deje v nejvlastnejším
jmu tisku - pro jeho ocistu, výsledek však byl práve
acný. Nejen že ti, "kterým na cti utrháno bylo, pouze
dlouhých soudech spravedlnosti
docházejí,"
nýbrž
okonce ti, kterí byli prícinou
nejvetšího
pohoršení,
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spravedlnosti
unikají. Bohužel pri diskusích, jak zvýšiti
úroven tisku a ochrániti
jej od sudicské epidemie, na
zrušenou kompetenci
porotních
soudu se již docista zapomnelo. To Havlícekr.
1848v Národních
novinách
byl docela jiného mínení. Neuškodí, bude-Ii pripomenuto:
"Ministri,
presidentové
a jiní úredníci proti odpurcum
svým a jmenovite proti oposicním novinám nechut mají
a nejradeji
by je potrestali
a odsoudili. Zapotrebí jest
tedy, aby soudce nebyl stranný, aby úredníci nesoudili
sami urážky jim ucinené, sice nebude pravá svoboda
nikdy v zemi pruchod míti. K tomu cíli nejlépe jest moc
soudní zcela vzíti úredníkum,
jako jim odnata jest moc
zákonodárná.
Ve všech duležitejších
vecech musí výrok
dáti porota neb soud prísežných, t. j. jistý pocet k tomu
vyvolených
svobodných
obcanu,
kterí vyznati
musí,
nalétají-Ii
skutecne
na obžalovaném
onu vinu, kterou
úrady udávají.
Bez takového
soudu
prísežných
jmenovite
by nikde
neobstály
svobodné,
neodvislé
noviny,
ponevadž
by jin.ak úredníci vždy
redaktory
jejich pronásledovali
a odsuzovali k trestum
penežitým
i do vezení."
Nebyla
generace,
žijící pred
osmdesáti
lety, v této veci rozumnejší,
než naše?
V.
Trvalo by dlouho, než bychom vycerpali všecky analogie mezi rokem 1848 a 1918 a vy težili. odtud všecka poucení a všecky výstrahy,
jichž nám poskytuje jen žurnalistický
materiál z té doby. Ale dve veci prece ješte
si vynucují
naši zvláštní pozornost.
Je to predevším
otázka ceskoslovenské
jednoty, jež
se r. 1848 vynoruje,
ac ovšem pomery. nedovolily, aby
prakticky
prekrocila
hranice pouhého kulturního
sourucenství. Její vedomí se politicky neprojevilo a ani nemohlo projeviti jinak, než protesty proti Košutove nacionalisticky
nenávistné
koncepci
velkomadarské,
jež
z Uher vytvorila
pseudodemokratický
stát, bijící do
tváre všecky tehdejší snahy o novou Evropu, a u jednotlivcu více méne romantickým
a dobrodružným
úcastenstvím
na slovenské
branné vzpoure, vedené HUfbanem a Hodžou, která pomáhala bojem proti národní
revoluci madarské
nejen Vídni zachránit
Rakousko od
hrozícího
rozpadnutí,
nýbrž
i absolutistické
reakci
zvítezit nad demokratickými
idejemi roku osmactyricátého. Veru, tragický
kon flikt!
Tyto pomery byly asi prícinou, že pozornost,
venovaná v našich casopisech
Slovensku,
príliš se drobila
na pouhé informacní zprávy o situaci v Uhrách a o postupu boju proti Madarum,
pri cemž ovšem nechybelo
projevu nadšených sympatií pro Slováky, jejich utrpení
a zápas, a že skoro nikdo nepomyslil na systematickou
žurnalistickou
propagaci
ani kulturní,
ani (tím méne)
politické ceskoslovenské
jednoty,
což tím více bije do
ocí, všimneme-Ii
si, kolik místa je v tehdejších
casopisech venováno propagaci mnohem teoretictejší
a mlhavejší myšlence slovanské vzájemnosti.
Vedomí jednoty
sice žilo, ale jen jako neurcitá
a ciste citová nálada,
dokonce ani ne všeobecne rozšírená a sdílená - vždyt
v té dobe i jednota ceskomoravská
byla ješte velkým
a svízelným problémem,
s nímž vídenská vláda dovedla
úskocne operovat, aby ztížila, po prípade úplne zmarila
jednání o ceské politické požadavky.
Nesmí se také zapomínat, že tu jiste velmi silne pusobila i nedávno provedená Štúrova odluka od spisovné ceštiny, které v Cechách nebylo namnoze správne porozumeno.
(Ostatne
dodnes ne všude správne se chápe.)
A tak v casopisech z r. 1848 nalézáme všeho všudy
jen dva projevy, jež svým velkorysým
a celkovým chá-

I

605

Prítomnost.,
páním ceskoslovenského
pomeru zachovaly si sílu vecne
živých slov. je to predevším
Havlíckuv
projev v N árodních
novinách,
jenž dnes pusobí prímo prorocky:
"Nejduležitejší
vec pro zachování
a dustojnost
národnosti naší jest spojení celého národu ceskoslovenského
ve svazek jeden, abychom tak s celou spolecnou silou
svou státi mohli proti neprátelum
svým a proti všelikému nebezpecenstvÍ;"
Druhý, jejž napsal J. E. Vocel
do Casopisu
Ceského
Musea,
je pozoruhodný
také
svým kladným stanoviskem
k slovenské jazykové
odluce, stanoviskem,
jež chápe odluku nikoli jako separatistické
hnutí, marící jednotu,
nýbrž jako nejúcinnejší zbran proti násilné madarisaci
a tedy jako za daných pomeru jediný bezpecný prostredek
k zachování
slovenské národnosti:
"A též i vy, milí bratri na Slovensku, pevne pri nás a s námi stujte! Vy jste od nás
Písmo svaté prijali a proto nemuže a nesmí býti písmo
mezi námi prícinou nesvornosti
a ruznení. Pestujte ku
prospechu lidu nárecí své, neb každý prostredek,
k dobru
národa smerující,
za vec podstatne
potrebnou
uznati,
treba, nicméne pomnete,
jak blízké jest nárecí Vaše
jaiyku ceskému, pomnete, že príbuznost
tato jest nevývratný dukaz jednoty bratrské mezi Vámi a kmenem
ceskomoravským.
"
Prudké a neocekávané
vzkypení
politického
života
r. 1848 nezustalo,
podobne jako r. 1918, bez vlivu na
chápání úkolu naší literatury.
Všichni se pamatujeme,
že po prevratu
v tom smeru vystoupily
do popredí
hlavne dve otázky: otázka reformne sociálních a politických tendencí v literature
(literatura
trídní) a otázka
svetovosti naší literatury,
která mela literaturu vyprostit
z vlivu mimoliterárních
a nahradit
její úzkou a jednostrannou národne buditelskou
orientaci. Pokud se týce
tendencnosti,
stací si vzpomenout
na Wolkeruv manifest. Druhá otázka, jak známo, straší podnes, podnecována hlavne neúspechy naší literární propagandy
v západní Evrope. Samostatný
národ cítí instinktivní
potrebu uplatnit se kulturne,
jako se uplatnuje
politicky
- odtud pošetilá domnenka,
že svetovost
lze v literature vydupat ze zeme rázem, od urcitého data, takrka
na objednávku
a bez rozhodujícího
pusobení dlouhé a
bohaté tradice, která nám zatím docista chybí v porovnání s literaturou
nemeckou, ruskou, skandinavskou,
francouzskou
nebo anglickou.
Rok 1848, který kladl takový duraz na politické vzdelání ("Politické
vzdelání stalo se nyní základním
živlem veškeré naší vzdelanosti
vubec"Sabina v Pražských
novinách),
nemohl ovšem neprožívat
intensivne, byt svým zpusobem také tyto otázky. jako ke
konci svetové války vlna revolucního
socialismu
nastolila v literature vládu proletarismu
v poesii i v prose,
stejne r. 1848 ustupovaly
rokokové
idylické námety
realistickým
látkám z lidového života. Ale nejen to:
Literatura
byla prímo urcena do služeb konstitucního
státu - tedy t. zv. státnost
v literature,
dobre známá
i nám'z nedávných
diskusí. "jedna z predních úloh budoucí literatury
ceské jest, aby tato na politické vzdelání národu pusobiti se snažila, aby totiž svrchovaný
vzor cili ideál konstitucního
státu
do vedomí
lidu
vnikl", píše prímo J. E. Vocel v Casopise
Ceského
Musea. A Sabina ve V cel e dokazuje, že politický prelom,
který nás rázem zaradil jako rovnocenné
cleny mezi
samostatné
národy, musí se obrážeti i v literature,
cili,
že dosavadní merítka musí ustoupiti merítkum vyšším a
prísnejším. Píše: "My, Cechové, zvlášte literature
máme
mnoho dekovati. Ona jediná nám udržela národnost ve
v yšším smeru, ona jediná nás udržela nad hladinou ...
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Duch náš obdržel nové telo a potrebuje nové p
Co by se nám ješte pred týdny bylo líbilo, to n
pod stul hodíme, ne proto, jako by, co dríve dob
nyní za špatné se uznati musilo, nýbrž proto, !e
vatel, stoje nyní na svobodném stanovišti, piedm
jinak pojmouti
muže, jakož i my nyní na plo
rární jinak hledeti musíme. Krmiti národ pouze
turou pro dítky urcenou, jest krmení vzrostl
moucnou kaší."
VI.
Mohli bychom takto probrat otázku knežskou,
církve ke státu, židovskou otázku, otázky delnic
nické pojištení!), otázku politického stranictvl,
slovanské politiky, otázky právnické (trest smrti
forma
manželského
práva),
lidovýchovné a llk
otázku ženskou, otázku demokratisace vojska - a
bychom nalezli, že rok 1848 postavil tyto otázky
jako naše doba a že stejne na ne také odpovídal. O
nic nového pod sluncem - dokonce aní pod s
ceskoslovenským.
Generace podávají si navzájem
Vedomky i nevedomky,
at chceme, ci nechcem
kracujeme v díle svých predchudcu, po prípade je
kujeme, opakuje-li
se podobná situace - ano
jeme, nebot zpíváme tutéž melodii, treba trans
vanou do jiné tóniny a podloženou složitejšlmi a
nejšími harmoniemi.
Lidé umírají,
ale myšlenky žijí - žádná myli
jednou narozená,
neumírá, ani myšlenka nejnic
nebot také pošetilost jest nesmrtelná. Národ, kte
Chmelenského
a Štepánka
v dobe, kdy v sou
meli již Goetha, je národ opravdu mladý a svou kul
tradici teprve tvorí. A což teprve tradici politickoul
nic není zbytecné a hodné zapomenutí, co ji zmD
a košatí, tím méne pak to, co je tak živé, pra
a naléhavé, jako odkaz roku 1848, záznam našich
nich zkušeností
s demokratickou
svobodou s k
tucním zrízením.
Ku podivu, jak my, jimž upri
historismus
casto zbytecne zakrývá skutecnost,
stále ješte málo vyvinutý
smysl pro tradici a jeJl
znání. A prece co jiného než ona muže nám po
odhalovat
smysl národní existence? Národ nenl
úcelný, smysl jeho jsoucnosti netkví v nem, nýbrž
nej, nad ním, je to neco, ceho se treba dobrat, ne
není predem dáno, co treba znovu a znovu objev
v plynulém toku generací. Konec koncu i národy se
a umírají a prežívá je jen to, cím si zasloužily svou
stenci. jen takovým poznáváním
tradice a vedomi
toliko instinktivním
jejím zmnožováním, roste VI
nost, jež je nejpevnejším
základem samostatného
"Svobodu,"
napsal neznámý autor v Pr ažských
v i n á c h pred osmdesáti roky, "nám nezachovajl
ubezpecení, žádná rukojemství cizí; má-Ii státi pevD~
sí základy spocívati v tech, kterí jí mají požívati, a
hlavnejší z techto základu jsou vzdelanost a mra
Nebudeme-li se snažit položiti a upevniti v národu
tyto základy, pak nastane reakce proti svobode v
samých a proti tomu nepríteli nepomohou bariká
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Brod a Pallenberg.
Vážená redakce,
uverejnili jste pod titulem "Dobrý voják Brod, lepši Pan
clánek naplnený nesprávnými informacemi a prekrucovánlm
do té míry, že by bylo nejlépe pripojit ke každé vete, kterou

Pt(tomnos~
lig:"A opak toho odpovídá skutecnosti." Chci uvést na pravou
jen nejnápadnejší veci. Pan dr. Lustig interviewova! Pallena to, co mu rekl rozhnevaný' mim, rozširuje proste v rade listu.
tohoto pána, u mne se neukázal, stará zásada, že pred vysloúsudkumají být slyšeny obe strany, patrne pro tohoto prílíš
ivéhožurnalistu neexistuje.
Lusligpredevším zamlcuje, že jsem Švejka nejen dramatisoval,
jsem ho objevíl pro svet, pro Nemecko. již roku 1923 jsem
první bral Haška vážne; konstatoval jsem v casto pretískoessaijeho geniální a do svetové literatury patrící ironií a dvoji'
azaradíl jsem ho - k všeobecnému velkému údivu - do jedné
Cervantesem a Rabelaisem. Nepotrebují tedy dávat se roku
poucovatpanem Lustigem, že Švejk je "nesložitý clovek", ale
jedinecného,íronického atd. ješte pred svou smrtí cetl zmínenou
Ha!ek, jehož jsem osobne neznal, a (jak o tom píše Longen)
f.e byl poprvé skutecne ocenen. V roce 1931 není umení chválit
Tehdy to byla odvaha a odporovalo to celému verejnému
. Žese Hašek z mého clánku radoval a že z neho cerpal nadeji
ní ve svete, dríve, než zemrel, je pro me potešujíci. Stejne
okojujeskutecnost, že se delím o autorské tantiemy s Haškodedici, kterí dostávaji jednu tretinu, pri predstaveních v jíné
nemecké reci dokonce dve tretiny autorského honoráre. To
o zamlcuje socíalista dr. Lustig, stejne jako nemluvi o míliogážích svého informátora Pallenberga, který se prirozene
ci nedelí.- A dále: revolucionár a filosof Švejk: to byla mo je
A je zcela v rozporu se skutecností, tvrdi-Ii dr. Lustig, že teprve
or a Pallenberg vyzdvihli tuto ústrední ideu.
Piscatorem hrané pojetí jsem plne spoluodpoveden. Vždyt jsem
k vulí Švejkoví trikrát v Berline a pracoval jsem s Piscatorem
é dny na každém slove, každé scéne. - jen kdyby hrál Pallenskutecnc tak Švejka, jako ho hrál tehdy v Berline! Porídii si
pro nemecký venkov malomeštáckou úpravu, aby si nepohneval
listy. Proti tomuto pojetí jsem protestoval. Tedy pravda je
opak toho, co píše tak roztomíle informovaný dr. Lustig.
tvrzení vyznivá tak, jako by byl revolucni Švejk výtvorem
ergovým a Švejk malomeštácký mým. Obrácene, vážený
,obrácene! Dr. Lustig prece nikdy nevidel mé zpracování, které
je jenom jako jevištní rukopis. Prenechávám verejnosti utvoÍlSUdkuo mladém kritikovi, který o díle, jež necetl a jiste
nevidel, piše posudky tak precisní, jako je na príklad ten, že
ím, Piscatorem nezmeneném podání byl zachován a zdurazolluvfolkloristický ráz."
vám panu dru Lustígovi možnost ústupu. Muže znát toto
orem neovlivnené pojetí z predstavení ve Frankfurte, DusselVaršave, Lvove, Krakove, Kodani, Krístíanii a Stockholmu.
to a jiných nenemeckých mestech bylo totiž hráno první neé zpracování Brod-Reimannovo. Ale potom nemuže obhájit
ení, že "proto musíl zllstat bez ohlasu pred neceským obeemu. Nebot ve všech techto mestech melo naše zpracováni
Pa1lenbergaa Piscatora bourlivý
úspech a dosáhlo dlouhé
repris. Nemohu tedy panu Lustigovi pomoci. Na základe
ých informaci padá z jedné blamáže do druhé.
II mezi tímto prvním zpracováním a tím, co Piscator ze hry
neniv tendenci. Ale Piscator udelal z pasívního hrdiny aktivChtel mít epické divadlo, rádnou zápletku. O tom a jíných
b jsem se potom s Piscatorem v dlouhých debatách shodl.
jsem také vubec neprotestoval proti Piscatorovu pojetí, naco nejhouževnateji jsem na nem spolupracoval. Protestoval
proti tomu, že Pallenberg delá ze Švejka šaška a vtípkare. Prose kjeho kníze s textem dostal po prvé teprve v srpnu 1931,
jsem dríve protestovat. Mé podezrení proti jeho zpracováni
bylo vzbuzenosice již dríve, ale byl jsem vždy znovu chlácholen
kem,který (jako na príklad zaslání nesprávné textové knihy)
nazývat sílneji, než ne zcela fair.
viechno však panu Lustigovi nevadí. Interviewoval Pallena verí mu na slovo. Overit si fakta také od protí vné strany, to
žurnalistoví nenapadlo. Pri tom odvážne tvrdí, že v tom,

co Pallenberg hraje, není ani slovo ode mne - pravda však je, že to,
co hraje v Praze, je ze ctyr petin ode mne a Reimanna, a zdvihl jsem
protest jen proti páté petine, která dává postave clownský charakter.
Stejne smele pravi, že jsem dostal na tantiemách 30.000 marek, zatim
co ve skutecností skoro všude, kde hrál Pallenberg, podnikatel zkrachoval. A neni divu, vždyt Pallenberg dostává až 2000markový honorár za vecer. Ze všech mest, kde hrál Pallenbcrg své pomeštáctelé
zpracování, jsem dostal dohromady jen asi desetinu
cástky uvádené panem drem Lustígem. Stejne nesprávné je tvrzeni, že jsem
protestoval protí scéne, v níž Švejk mluvením znici feldvébla; tuto
scénu, kterou doslovne tak napsal Hašek, považuji za velkolepou,
není však žádným záverem dramatu: Pallenberg vynechává další
záverecné scény, a to pokládám práve za neumelecké. Po prectení
všech tech nesprávných dat podareného dra Lustiga se níkdo už nepodivi, když také jeho záverecná pointa, že Praha "odbyla muj protest švejkovským smichem", se zredukuje na prostou skutecnost, že
on sám se pokusil na nekolika mistech inscenovat proti mne v tisku
malé rozhol'cení, které žalostne dopadlo. Naproti tomu dostávám
z celého Nemecka projevy sympatií, které mi dokazují, jak je duležité, že se konecne odvážil autor (trebas v tomto pripade jen upravovatel) vystoupit verejne proti tyranií "vynikajícího"
herce. Zato
v Praze se snížili na nízké niveau, vypocítávat tantiemy - nota bene
s desetinásobnými
císlicemi - mne, o nemž je všeobecne známo,
jak jsem pomohl prorazit celé rade neobjevených ješte umelclt, Nemet"l
jako Cechll. S uvedomením toho, co jsem vykonal, mohu zajisté ocekávat, že útoky takové jakosti, jako je pamflet pana dra Lustiga, se
vrátí na hlavu útocnika.
Max Brod.

Proc nejezdíme rychlíkenl.
Vážená redakce!
Tiskový referát minísterstva železnic odpovedel na naše poznámky
o rychlosti ceskoslovenských rychliku. Nejsme tim nikterak prekvapeni a priznáváme,
že by naše prekvapeni
bylo daleko vetši,
kdyby byl neodpovedel.
Nemužeme si pri této príležítosti nevzpomenoutí na slova básnikova: "Schaffe Kunstler - rede nicht!"
a rádí bychom reagovali na mínísterský prípis "Fahre Schaffner schreibe nicht!", ale mohlo by se nám vytýkati, že se vyhýbáme
diskusi, která, jak známo, patrí k demokracii. Minísterstvo železnic
je presvedceno, že jsme mu ukrivdili srovnáváním jeho rychlostí
s rychlostmi v cizine a uvedlo na jednom míste své odpovedi, že
zejména na tratí Praha-Liberec
a Liberec-Pardubíce
se jezdi dnes
lépe než pred válkou. Vyhovíme tedy ministerstvu železnic a preneseme diskusi práve na ono pole, kde si ji preje mit.
Staré jízdní rády se zpravidla zahazuji. Proto jsme znacne udíveni, vyhrabeme-li náhodou z knihovny jízdni rád, který tam odpocival po celou válku v družném objetí s nejakým starým pruvodcem
a na který se nadobro zapomnelo - což práve bylo rízení osudu.
Nebot kdybychom byli na tento jízdni rád z roku 1912 padli náhodou krátce po prevratu, byli bychom se nerozpakovali hodíti jej
do koše. Rozhodne by se nikdy nebyl stal dokumentem, jakým se
stává dnes.
Vezmeme-li do ruky starý jizdní rád, ovane nás vune starého Rakouska se všemi k. u. k. prívillegierte, s nádražím cisare Františka
josefa, s Nordwestbahn,
s Bohmísche Nordbahn - se vším tím
drum und dran, které je dávno zapomenuto a nikdy se nevrátí.
Listujeme-li sežloutlým papírem, zdá se nám, jako bychom z povzdáli
slyšeli Haydnovu melodii. Ale to sem nepatrí - to jen tak rikáme,
abychom vyvolali v laskavém ctenárí rakouskou náladu, které je
nutne zapotrebi v tomto srovnání.
Necht laskavý ctenár nezapomene, že žijeme v roce 1931 v demokratické Ceskoslovenské republice, ve státe modernim, pokrokovém,
který s sebou prodelal celý ten podivuhodný technický
rozvoj
poválecný, kdy aeroplany jsou s to uletet vzdálenost z Prahy do
Bukurešti za hodinu, kdy cas je opravdu drahý a kdy nevíme, jaký
revolucni vynález nás ceká, až se zítra probudíme. A v této dobe
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cteme jízdní rád železníc starého, povestne neporádného Rakouska,
kde se jen vurtlovalo a jehož pomery byly srovnávány s evropským
"nemocným mužem" na Balkáne.
A tak se tedy podívejme, jak jezdíly
tehdy
vlaky
a jak
jezdí dnes. Docteme se mnoho zajímavého o tom, co se zmenilo
za témer dvacet let. Tehdy jsme ješte byli malé detí. Od té doby se
zmenil náš názor na Žívot. Zmenily se státy, zmenily se vlády a politícké režimy, zmenil se vk!Js v literature, v hudbe, ve výtvarnictví.
1912 - nemylíme-Ii se, to byla doba dekadence a novoromantismu.
Tehdy jsme cetli Moderní Revuí a psali básne. Božínku, jak je to
všechno už dávno!
Také železníce se zmení!y. Z Prahy jel tehdy, podle letního
jízdního rádu z roku 1912, vídenský rychlik v 7'22 hodín ráno a príjel
do C. Velenic (které se tehdy jmenovaly Cmunt) v 10'31 hodin.
Potreboval tedy 3 hod. 9 mínut. Dnes, v léte 1931, vyjíždí rychlik
v 6'27 hodín ráno a prijíždí do C. Veleníc v IO hodin, takže potrebuje na tutéž trat 3 hodíny
33 mínuty,
to jest o 24 mínuty
více! Týž rychlik príjel pred válkou do Budejovíc v 10'28 hodin
dopoledne, dnes vyjíždí rychlík v 7 hodin ráno z Prahy a príjede
do Budejovic v 10'25 hodín. Pred válkou tedy potreboval 3 hodíny
6 minut, dnes potrebuje 3 hodíny 25 mínut.
Z Prahy pres Plzen do Brodu nad lesy vyjíždel pred dvacetí lety
rychlík ve 13'05, príjel do Brodu v 16'44 (jel tedy 3 hodíny
39
mínut), dnes jede z Prahy ve 14'00 a príjíždí v 17'58 (takže potrebuje 3 hodiny
58 mínut).
O dvacet
mínut
víc po dvacetí
letech, to je vlastne jen o minutu hure za rok, takže se prí dobrém
zdraví snad dockáme, že pojedeme jednou o hodinu déle. Hure je
tem, kde jezdí osobním
vlakem.
Pred válkou vyjíždel osobní
vlak z Prahy ve 20'06, stavel v Plzní 35 mínut a byl ve 2 hodíny
v noci v Brodu nad lesy. Dnes vyjíždí osobní vlak - nejlepší na této
tratí - ve 14'10, staví v Plzní pouze 7 mínut a je v Brodu nad lesy
v 21'30. Pred válkou
jel tedy osobní vlak 5 hodín 54 minuty,
dnes jede 7 hodín 20 mínut!
A to ješte pred válkou
z toho stál 35 mínut v Plzní. Ale za to je dnes osobní vlak dražší, než
byl pred válkou.
Na tratí Pardubíce-Liberec
jsme zavedli po válce rychlíky, kterých zde pred válkou nebylo. Ty ujedou trat z Liberce do Hradce
Králové za 2 hodiny 56 minut šilenou rychlostí 46 km za hodínu, ale
kdo jích chce použit, musí platít rychlíkovou prirážku. Kdo na to
nemá anebo kdo sí rekne, že rychlík, který nejede aní 50 km/ hod.,
není žádný rychlík, jede osobním, který dnes vyjíždí z Hradce
v 5'49, je v Liberci 10'40, což znamená, že jede 4 hodiny 51 mínu t. Za jízdy muže vzpomínat na staré, zpuchrelé Rakousko, kdy
tuto cestu urazí! osobním vlakem za 4 hodíny
9 mínut,
v 6·10
ráno z Hradce a 10'19 v Libercí.
Ale to níc není proti spojení,
které maji dnes nejvetší
dve mesta ceského
severu,
Teplice
a Liberec.
Pred válkou
zde jezdi! rychlík v 6'57 z Teplíc, v 11'02 v Libercí, cíli jel 4 hodíny
5 minut. Po válce jsme ten rychlík zrušili a dnes, vyjedeme-li z Tep líc
v 5'18, jsme v Liberci v 11'20, cílí potrebujeme 6 hodin 2 mínuty.
Ale také pred válkou jezdily na této tratí osobní vlaky, a kdo'sí sedl
v 10'20 v Tep licích, byl v 16'15 v Liberci, cíli jel pouze 5 hodin
50 mínut.
Na tratí POdmokly-Praha
jezdí
dnes rychlíky
lépe, než
jezdily pred válkou. Pred válkou jel nejlepší rychlík 2 hod. 20 minut,
dnes jede pouze 1 hod. 55 min. Za to osobní vlak potreboval pred
válkou pouze 3 hod. 20 minut, kdežto dnes potrebuje 3 hod.
50 mínut.
Z Prahy do Plzne vyjíždel pred dvaceti lety rychlovlak v 8'11,
dnes vyjiždí v 8'10 ráno, tehdy stavel na trati petkrát
a prijel
do Plzne v 10'14, dnes stavi na tratí sice jen dvakrát,
ale prijede

v 10'22. Tehdy potreboval k projetí 115 km 2 hodiny 3 mlau
dnes potrebuje 2 hodiny
12 minut. Jiný rychlík vyjíždel
válkou v 6'11, byl v Plzni 8'11, stavel petkráte
ajel tedy pfe
2 hodíny. Náš nejrychlejší
vlak na této tratí v ll'30z
jede bez zastávky
a je v 13'35 v Plzni, cili jede o 5 mla
déle než jel pred
dvacetí
lety rychlík,
který pUkr
s t a v e I! Také dnes máme na této trati rychlík, který petkrát
vyjíždí z Prahy v 6'25, je v Plzni 8'44 a jede tedy 2 hodiny 19
Ale kdo jede osobním
vlakem v 5'40 ráno z Prahy, prijede
do Plzne, tedy za 4 hodiny 3 minuty, kdežto jeho tatínek sl
v Praze v 6'02 a byl v 9'47, cili za 3 hodíny 45 minut na
Tehdy to byla v železnicním systému starého Rakouska v
trat, dnes je to hlavní
transversála
republiky,
tehdy
dvoukolejná jen do Zdíc, dnes je dvoukolejná
až do Rokyca
Z Prahy do Mostu jezdí dnes rychlík pres Kralupy. Pot
2 hod. 26 minut, kdežto pred válkou potreboval 2 hodiny 34 m'
ovšemže jel tehdy jínou tratí. Osobní vlak, který jede stejne,
pred válkou 4 hodíny 7 minut, dnes jede 4 hodíny 22 minuty.
Z Chebu do Ceských Budejovic vyjíždel rychlík v 9'53,
petkrát po ceste, z cehož 5 minut v Mar. Lázních a 7 minut v P
príjel do Budejovíc v 13'56, takže jel celkem 4 hodíny 3 m'
Dnes vyjíždí z Chebu rychlík v 11'32, staví rovnež petkrát, a
8 mínut v Mar. Lázních, 10 mínut v Plzní a 5 minut ve Strako
a príjíždí do Budejovíc v 15'55, takže potrebuje 4 hodiny 23
o plných
20 minut
více než pred válkou. Rychlík z
pres Chomutov do Karlových Varu stavel pred válkou 8kráte a
boval 3 hodíny 56 minut, dnes staví (odjezd 9'15) trikráte a p
buje 3 hodiny 59 mínut. Z Karlových Varu do Podmokel jel p
válkou rychlík 2 hodíny 58 mínut, dnes jede 3 hodiny 3 minu
To máme z toho, cteme-li starý jízdní rád! Kdybychom cli
nad temíto pomery kroutit hlavou, meli bychom ji asi už dá
ukroucel1ou. Když jsme dokázali naším železnícím, že jezdi nej
maleji ze všech evropských státu, bylo nám receno, že rychlé j
za hranicemi jsou rískantní a naší techníkové že prý na sebe tako
odpovednost nevezmou. Nyní, kdy dokazujeme, že jezdíme
než za Rakouska, nevíme, co nám odborníci namitnou. Nej
technikové a mužeme tedy usuzovat jen podle normálního, odbom
vedomostmí nezatíženého rozumu. A tu se nám zdá, že vývoj
jde od desítí k peti. Dokonce velmi rychle. Protože i kdyby
dnes jezdili alespon
tak jako jsme jezdíli za Rakousk
znamenalo by to krok nazpet, protože za dvacet let je nuta
pozorovati
nejaký
vývoj.
Jezdíme-li však ješte hure, je
proste zoufalé
svedectví
nemožnosti
naších železnic. B
by velmi pohodlné hodít vínu na hlavu mínístrovi. Ale za to m
nistr nemuže.
Za to mohou odborníci,
sekcní chefové a
technícký aparát železníc. Je síce pravda, že kdyby v cele žel
stál clovek, který by rozumel své veci (ale nesmel by to být odbo
techník, protože železnice nejsou jen technický problém, nýbrž p
vším problém národohospodárský), který by mel dostatek energl
a prírozene také dostatecnou oporu ve verejnosti
a v polltlc
stranách, musel by bez velkých obetí roztocit železnice alespon
aby dostaly stredoevropskou
úroven. Jednotlivé problémy
však rešít samostatne v rámci svého resortu úredníci, kteri jsou za
placeni a' kteri za to odpovídají. Narážime-li dnes na každém
na podobné nemožností, svedcí to, že celý organismus nail
státních
drah je v rozkladu.
Že zde není spolecného du
a vule, že jsou tu naopak momenty,
které brzdí a znechucuJ
takže se namnoze vedoucí
úredníci
vzdávaji
iniciativy.
Pomery však dozrávají a verejnost se pocíná otázkou našich
leznic zabývat ponekud intensivneji, pri cemž zatím se dosti
k názoru, že se neco musí stát.
Jjfl HtjdJI.

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktický
ocelový nábytek "VÁGNERSTYL",
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
veškeré ostatní kancelárské
potreby od firmy
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Rcd. Kaipar. napsal v Lidových
Listech:
••Takot"é milé stvorení. jako je Pollyanna
je pro lidskou spolecnost
požehnáním.
Naucilo lidi radosti. Vneslo smír do rodin,
Irde manželé nemeli dalel,o k ro:voduu•

"Pollyannln
c.utný dluh" vyšel
v DEVITlKORUNOVCE
SFINX jako lrojI'vazek za cenu 27. Kc, vázaný za 36 Kc.
Ol>drxile jej U kteréhckoliv knihkupce,
práve jako predchozí svazky: Pollyanna
(l8 Kc). Poll)'onna daru"; (27 Kc). Poll)'.
anna se vdala (18 Kc), Pollyanniny l~lenoty
2átlejle
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Vzrušená a tr~gická léta lidstva nalezla v ceském bá·
sníku St. K. Neumannovi vášnivého, ale svedomitého
vykladace. K mohutným freskám vy"oko vzedmutého
deje priložil celou galerii peclive a s láskou kreslených podobízen. Sta vyobrazení v textu a desítky
krásným hlubotiskem tištených príloh doplnují slovesnou cást. V díle jsou otišteny obrazy dosud
neznámé naší verejnosti. Obrazy z kulturního života, facsimíle dopil!u atd., obohacují dilo.
Nad kni~ou
NeumaDflovou. malým misálem, tak chutne podaným nakladatelem, pomysllme si jiste predevším toto: Jak
chudá je Ješte naše ,literatura. Nebot hle, teprve po puldruht'm
století má pro ceského ctenáre knibu, napsanou domacím autorem, ackoli se jedná o dejinné události dosahu svetového, jicbž
pduchovní diisledky piisobí jeŠte dnes, a to nejen pr().Jnárod,
v nemž 'se odehrály, ale také pro nás. Má proto St. K. Ncumann
zásluhu, že vyplnil "mezeru· a jeho nakladatel má It.s Dím, že
mu umožnil, aby tuto "mezeru" vyplnil zpusobem na naše pomery skoro prepychovým, v podobe díla, které liž., syými prí.
vlastky, svými krásnými ilustracemi, svým formátem a peclivým vytisknutím predcí vetšinu' knih, které Isme cetli o francouzské revoluci.
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Nové vvd6ftl tohoto
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