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desátých. Zapomínají, že spolecnost v dobe po válce jest jiná, než
spolecnost r. 1848, ba i spolecnost let devadesátých. Ve svých
pocátcich mely studentské organisace velký význam. V dobách, kdy
se probouzel národní žívot, byl student prirozenou spojkou mezí
mestem - Prahou - a venkovem. Inteligence nebylo mnoho a student
svým nadšením vykonal mnoho. V té dobe - na pr. - krajínské
spOlky mely své velké poslání. Tu má pravdu dr. Kramár, vzpo
míná-li v "Národním Studentu" na doby, kdy studentí bojovali pro
energický nacionalismus, hráli divadlo, porádali akademie, byli hlav
nímí propagátory sbírek na Národní divadlo atd. Dnes doby jsou
zcela jiné než pred padesáti lety.

Mluví se zejména @ krisi krajinských spolku studentských. Krise
tato jest dána tím, že studentstvo v krajinských spolcích stále pred
sebou vidi cínnost studenstva na venkove, jak byla pred nekolika
desítkami let. Dnes i venkov má hodne svých kulturních, politických,
socíálních korporací, vucí nimž práce krajínského spolku student
ského ztrácí se jako kapka v mori. Spolecnost má dnes dosti inteli
gence. Každá politícká strana má radu vudcu, pod vudcu i drobných
dustojniku. Delnické hnuti má svoje funkcionáre. Odborové organi
sace mají kádr svých sekretáru, kádr svých duverníku. Mohl-Ii
student pred padesáti lety hráti slušnou roli buditelskou a osveto vou,
jest dnes jinak. V politíckém, verejném živote nastupují celé masy.
Tu ztráci v tomto verejném živote studentstvo hodne na svých úko
lech. Z tech projevu o úkolech studentstva vyznivá ješte touha: jít
mezí lid. Mesiánská touha. Poucovat, vychovávat lid. Lid r. 1931 jest
necím jiným, než lid r. 1860. Tento lid r. 1931 má tolik svých zájmo
vých, politíckých, kulturních organísaci, že studenstvo nemuže se
na této prácí úcastnit tak, aby jeho práce byla viditelna. Po dobytí
všeobecného hlasovacího práva jasne se konci tato - spasitelská 
funkce studenstva.

Odráží se to í ve vývoji studentského života. Tak vzníká Svaz csl.
studenstva - hlavne pricinením prof. dr. J. U. jarníka - který
svuj program formuluje již úžeji, než jak to delala stará studentská
stredíska. jíž pred válkou vzniká to, co se nazývá studentské odbo
rárstvi, a co si všímá v prvé rade otázek, které bezprostredne souvi
sejí se studentským žívotem. Kus tohoto odborárství dochází svého
výrazu ve Sjezdu Federace vysokoškolského studenstva. vývoj stu
denstva po válce - nehledíme-li k cinností za války - jest ve zna
mení studentského odborárství; myšlenka organisovat studentstvo
co nejpevneji, aby vybojovalo své zájmy - zejména sociálni - vrcholi
v založení Ústredniho Svazu csl. studenstva. Politicky - i jinak
- dochází mezi poválecným studentstvem k naprosté díferenciaci
politícké; socialisté bojují ve studenstvu s nesocialisty; jest to du
kazem, že vnejší sily zasahují do student st va merou sílnejší, než aby
jim mohla celiti nejaká solidarita studentského celku. Založení

"Unie" - po Fochíade - která mela býti pokrokovou, a jeji brzký
zánik ukazuje, že studentstvo nelze udržetí na nejaké obecné, amorfní
základne pokrokovosti.

jest mnoho povrchnosti v úvahách o úkolech studenstva. jest
v tom príliš historismu, který na dnešní funkci studentstva pohliži
z hledíska minulých let. Pokud starší generace mluví o tom, jaké by
melo studentstvo dnešní býti, jest v tom prání: pojdte proste s námí!
Toto lákání bývá provázeno bonbonky o apriorní pokrokovosti stu
denstva, o krásném zdravém, radikalismu studentstva. A to také byl
T. G. Masaryk, který se postavíl proti tomuto povrchnímu, paušál
nimu formulování úkolll studenstva, nabádaje studenstvo, aby od
práce extensívní prešlo k práci intensívní.

Mluví se casto o krisi studentských spolku, o krisi studentstva.
Mnohé by se uvedlo na pravou miru, kdyby se ucinil pokus dívat se
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pozorováni studentského života ukazuje, že studentstvo
sováno,že se mu prikládá poslání, význam a úkol, který
en skutecnými pomery.

: studentstvo jest nositelem pokroku. Necháme stranou
najít mezi pokrokový - nepokrokový: položme si
to pravda, že studentstvo jest a tout prix pokrokové?

studentstvo neni jen u stran pokrokových. Studentstvo jest
skupin konservativních. Meli své studentstvo fašisté, maji

o strany katolické, maji své studentstvo strany agrární,
Má své studenty Gajda, Stribrný. V cizine jest tomu

emecku nacionalistická pravice opírá se o studentstvo.
studenti rozmnožují rady camelots du roi. Má své student
I má své studentstvo pravice. Tvrdí se dokonce, že v po

politická pravice získává mezi studentstvem. Treba to
pfljemný,nesprovodím se ze sveta zavíráním ocí nad ním.

tomu, když procházíme studentskou historíí. Mela své
hnutí studentské", ale mela í chvíle, kdy studentstvo,

cást nebyla v radách pokrokových (na pr. Hilsneriáda).
ctenárský spolek, ACS byl slavným studentským spol

pozdejšíACS to dotáhl tak daleko, že slovo "acesák" bylo
pflhanou. Nelze všeobecne ríkati: studentstvo bylo a jest

Toto tvrzení muže se týkatí jedné nebo více skupín ve
ci studentských. jest tu nutno - s R. Wolfem rozli

I pracovni studentskou minoritou, která nese celý život
ch organisacich, a mezi studentskou masou, která jest

pracovníminorita studentská.
táké, že studentstvo jest radikální. A vyvozuje se z toho
mlstove vývoji spolecnosti. Casto vidime radikálni náladu

u. Byl to však vždy zdravý radikalismus? Studenti,
trovali proti Masarykovi, byli jiste velmi radikální; byl

radikalismus? Byl to ostatne zase Masaryk, který ve svém
atudenstvu projevil*) pochybností, proc práve studenstvo

I výhradni právo na radikalismus. Musí býti jen mladý
emuže býti i starší generace radíkální?
y o úkolech studentstva trpi prílišným historismem.

I na studenstvo v r. 1848, na studentstvo v letech deva-

M. 'v projevu k studentstvu ceských a slovenských vy
1924.:

že mládež je prirozene radíkálnejší než generace starší.
své pochybnosti, ale výklad vyžadoval by delší analysy.

tolik, že student dnes nemuže politicky hrát úlohu, kterou

starší, když v politice veliké masy nerozhodovaly, jak
-ted. V dobe absolutismu nekolik set nadšených mladíku

trovati a zasahovatí i revolucne. Toho postavení v mO

kracHnení a není ho zejména po svetové válce."

o úkolech studentstva.

pIJeo úkolech studenstva; cteme-Ii tyto projevy, shledá
-až na nepatrné výjimky - podobají jako vejce vejci;
e-Iive studentských casopisech, shledáme, že velmi casto

rozdílú v pojetí úkolú studenstva v minulém století
Vidy stále stejné pojetí: studentstvo jako element zdravý,

Jakonositel pokroku, jako nositel zdravých myšlenek, jako
DOvýchsmcrú, jako mladý inteligent, který má jíti vcele
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na studentstvo nejen z hlediska historie, z hlediska toho; jit mezi lid,
ale z hlediska sociologického. Sociologický pohled na studentský
problém by jedine mohl ukázati, kde jest pravémísto studentstva, kde
jsou jeho pravé úkoly, které by odpovidaly vklineni studentstva
v národni spolecnost. Budou to úkoly, skromnejší, menšího rámce.
jejich splnení nebude však o nic méne záslužnejši, než práce pred-
chozích generaci studentských. V. a.

Nemectí námorníci vzpomínají.

Obrázek s timto vysvetlením probehl nedávno denními listy. Byla
na nem zád válecné lodi a na její palube se to belalo radamí kulatých
námorníckých cepic. Posádka stála v pozoru a nad jejími hlavami
ležely hlavne dvou del zadní pancérové veže. Na samé zádi, pod velikou

slavnostní vlajkou ~ "železným krížem", stál velitel. A ta vlajka ne
byla obycejná malá "Sturmflagge", byla to docela jiste veliká, slav
nostni, nová vlajka. To, že to byla náhodou nemecká vlajka a ti
lidé pod ní náhodou nemectí námorníci, jest celkem málo duležité.
Takové obrázky objevi se v novinách cas od casu (jsou to starí známí)
a jsou celkem vždy stejné. Na tom málo záleží, že se jednou nad hla
vami lidí vínou vlajky s "železným krížem"; jindy opet jsou to vlajky
s pricnými, jindy zas podélnými pruhy. Spíše meli bychom si po
všimnouti fakta, že ti námornici na onom obrázku vzpominali.
Vzpominali pri této príležitosti patnáctého výrocí bitvy u Skageraku.
Meli nac vzpomínat! jaké byly vzpomínky tohoto patnáctého
výrocí Skageraku, obrázek nepovídá. Lze si jich však lehce zkon
struovati. Velitel jiste promluvíl nadšenou rec, osvetlující hrdinné
okamžiky námorní bitvy, svedené s mnohem sílnejším neprítelem.
Zajisté vytkl a povýšil obratnost, s níž tehdy nemecké lODstvo
podivuhodným manévrem uniklo pesti britského lodstva. Kdyby
byl stál na jeho míste britský velitel (což se také, jiste, na
jíném miste ovšem, asi soucasne delo), byl by nemluvil tolik
o tomto úniku, a v tomto smyslu, nýbrž byl by se rozhodne pri
držel toho slavného faktu, že onim dnem byla, pred patnácti lety, dík
hrdinství a moci britské mariny, zlomena moc nemeckého válecného
lodstva, které tím dnem prestalo existovat. A oba velitelé jiste podle
programu vzpomneli hrdinných, bezejmených obetí této bítvy. Pod
nimi v posvátném tíchu "pozoru" stály rady bílých cepic. Pochybují,
že mezi temí muží bylo mnoho lidi, kterí videli to, o cem velitel
mluvil, kterí byli pred patnácti lety úcastniky pekla, o nemž mlcel,
nebo musil mlcet. Nebot z tech lidí, kterí to prožili, kterí se tehdy
potáceli poloudušeni v zavrených delových vežích bitevních lodí
jako v ocelových hrobkách, naplnených plyny spalovaných výbuš
nin, rozpáleným vzduchem, šílenstvím lidí, potácejících se z vteriny
na vterinu v perspektive, že jeden plný zásah je pohrbí v techto
prostorách jako v ocelové hrobce, což bude veliteli lodi oznámeno
delostreleckým dustojníkem nejakým "vež C. X nestríli a nikdo
se odtud neozývá", nebo "vež c. X hori", pochybuji, že mezi temi
muži, kterí zde po patnácti letech vzpominali, byl jeden z tech, kteri
to zažili. K obrázku slavnosti patnáctého výrocí bitvy u Skageraku
musili vychom, aby byl obraz úplný, položiti knihu, jednu knihu.
Pak teprve stal by se tento obrázek skutecnosti. Kniha vyšla snad
již pred rokem (snad k ctrnáctému výroci této bitvy?!) a její autor
jest mne neznám, nebot jméno PI uvi us jest zrejmý pseudonym; což
jest moudré opatreni, zvlášte v Nemecku A. Hitlera. Kniha se jmenuje
"Des Kaísers Kulis" a napsal ji normální muž, vzdelaný a vidoucí,
i když politicky stranický, který prožil jako topic na palube jedné
z tehdejších "S. M. S.... ". Ta kniha také mluví, také vzpomíná
a kdyby tu nebyl Remarque, zustal by aspon Pluvius. "Des Kaisers
Kulis" je kniha, kterou mužete otevríti na kterékoli stránce a pocíti
odtud císti. Dostanete ze ctení horecku, než prectete nekolik stran.
Není to román, jen kníha románových fragmentu, nebo jen reportáž,
nebo kniha tendencní, socialistická, nebo komunistická; jak je vám
libo. Mužete ríci, že jest stranická. je-Ii stranická hrL'tza a bída a ší
lenství lidí, uveznených bez své v61e uprostred války, války na
mori. Dovíte se však, co to byly "Himmelfahrtsdampfer". Autor
vám poví, že to byly nákladní parníky vystrojené dely a torpedo
vými vrhaci, naložené nákladem nekolika set min a obsazené námor-
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ním velitelem, který byl v nemilosti u štábu mariny, a
složenou z onoho mužstva vál. lodí, které bylo treba od
nespolehlivé. Doctete se o tajném vypluti techto lodí z nem.
a vyhýbajících se nepríjemnému setkání s nepritelem
Anglie Ledovým morem. A mL'tžetesi myslit cokoli, až prect
vování o puldruhého roku trvající ceste takového parníku,
cího (bez zastavení na pevnine) od Atlantiku až do Indického
kladoucího míny pred Kapským mestem, potápejícího
lodi a beroucího jim napred palivo a potraviny pro svoji
v niž nakonec ke vší beznadeji této nekonecné plavby ve stínu
oprátky se objevuje príšera skorbutu. Dejte si vypravovat
u Skageraku, o nekolik tuctech lidských figurin, nalezených
bitve v jedné pancérové veži jisté bitevní lodi, v níž výbuchla
výbušných látek. Predstavte si obraz zcernalých postav,
ztrnule v posicích, v níchž je okamžik zastihl a které se h
padávají pod dotekem žívé ruky v prach, nebot jsou jen
ustrnulým v maskách lidských bytostí, jakýmí ješte pred
hodinami byly. Tu vám zmízi v techto obrazech všecky
Prestanete myslit v tendencích, rozplyne se jako hradba
názor a zL'tstane jen rozšklebený fantom války. - Nemectí
vzpomínají ... jest opravdu nutno vzpomínat a - neza
na to, cím jest válka. V této dobe více než kdy jindy. NeJd
beznadejné; zdá se, že se množí a vyrL'tstají takové vzpomín
jsou nadejí: Remarque, Renn, Ctyri od pechoty ... Jenže:
nají opravdu ti nemecti námorníci? A anglictí? A jiní? Zdi
vzpomínání nemeckých námorníkL't z onoho obrázku v no
nehodí k temto vzpomínkám. B. SID

Kongres proti kongresum?

K velkému poctu kongresL't mel by se prípojít ješte jeden k
kongres proti kongresum.

1. Referent mluvící pro význam kongresu by uvedl:

jednotlivé kongresy, at jsou jakéhokoli druhu, znarn
ustálé prohlubováni spolupráce mezi státy í národy. Umožnuji
styk, který tolik znamená; diskutuje se na nich, názor stav!
názoru, argument proti argumentu. Pro zeme a mesta, v
takové kongresy konaji, znamenají tyto sjezdy úcínné p
propagacní; úcastníci sjezdu poznávají zemi, mesta, delají sl
úsudek. Takové sjezdy jsou pomerne levnou propagandou.
tal>:ové dávaji možnost poznat cizí osobností, navázat s nimi
práci; jsou pobídkou k práci v širším merítku atd.

Referent contra: nepopírám správnost mnohého, co b
hozeno sub I). Nepopirám význam a výsledky mnohých
rodnich sjezdu. - Ale výsledky mnohých sjezdu jsou
u srovnání s náklady, kterých si porádání takových sjezd4
A jsou to nekdy statisíce Kc. Odkud? Povetšine ze státní
z nejruznejšich resortu. Záleží na obratnosti poradatehl, aby
titul, pro který resort velmi vzdálený meritu kongresu mi

k zdaru kongresu. - V dobe telefonu, letecké pošty, rozhlasu,
velkého rozvoje odborného tisku atd. možno vymenovat
a dospívat k shode v názorech i bez kongresll. Nemlu
kongresum, pokud mají raison d'etre. Ale mluvim proti k
které špatne skrývají chut mnohých se na verejné útraty
do ciziny. Že tomu tak je, potvrzují mnozí úcastníci sjezdtl; pf!
ne lidé, kterí s materií kongresovou meli velmí málo spo
použili však této príležitosti podívat se za cizí penize do
kongresy totiž se porádají vetšinou v mestech a mistech, kt
za to, aby byla videna. Nutno se postavit proti sjezdiim, j
soluce ukazují hubenost celé práce a které jsou jen pláštíc
chuti cestovat do ciziny na státní útraty. V tom smeru by se
rucovalo, aby - na pr. ministerstvo financi - u konkre
padu i osob zjistilo zkusmo, jsou-Ii resultáty úcastí na
sjezdech úmerny financním nákladum, které jsou s tako
gacemi spojeny. - To není jen s kongresy. Porádají se v
studijní zájezdy, komise, a to i tehdy, když informace byloby
si opatrit daleko levnejší cestou. (Výlety do ciziny by O
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je zejména u obce pražské, kde studijni komise jsou velmi
ou institucí.

• I o kongresech lze rici: všeho moc škodí. A také: neni
se trpytí. T. j. nemluvme vždy o kongresech tam, kde

výlety na cizi útraty. Ne vždy, ale casto.

V. vutwírth.

S cím souhlasíme.

11ma ocima se meni svet. "Dva dúležité zákony, jež
e do našeho hospodárského života, poslancúm již roz

G exportnich úverech a osnova o zajišteni obilní sklizne,
ují vládnístrany, zasluhují pozornosti. Oba zákony maji
Ý rys. Dokazují totiž, že v dnešní dobe nevystací ani

pfecevetšinu mají strany stojicí na princípu volné sou
istické struktury, se starými idejemi predválecné doby.

ech vidíme velmi dobre, jak takrka denne pred našimi
hospodárská struktura spolecnosti ve smeru od hospo

ti podnikáni k vázanosti. Tyto znaky jsou zrejmé v zá-
rtnich úverech, jimž je prúmyslovému podnikáni dávána
pti exportu do ciziny. Ne tedy již voláni po naprosté vol

vislostiprumyslu na státu, ale žádost prumyslu ke státní
aby zákonem zarucila pripadné ztráty, to jest risiko sou

podnikánivelkou sumou, púl druhé miliardy korun. Také
Ý zákon, at jej nazýváme zákonem o obilním monopolu,

obilní sklizneci reglementaci obilniho dovozu, nese velmi
ky toho, že jde o rozširení zásahu do hospodárského deni

.A pti tom je všem jednajicím jasné, že je to dnes už jedine
b, toto usmernení výroby i obchodu, regulace se strany

m6žeprínést zemedelství pomoc a vytvorit nutné pred po
zdarnadcházejících obchodních jednáni se sousednimi státy.

.Principy,jež se ozývaji v obou zákonech, razi si ovšem i jinde
teznoucestu. Nejen u nás soukromi podnikatelé žádaji nu

pro cukrovary, to jest rozhodné omezeni zásady volné
écizina a dokonce celá Evropa v jednánich o mezinárodní

. poskytla dtlkaz toho, že od výrobní anarchie sám ka
Je nucen precházeti k jakés takés plánovitosti, vázanosti a

lIoIpodárství.A sotvaže byla dojednána otázka cukru, ozý-
I naléhave hlasy, že také uhelná otázka musí býti v celé
a v mezinárodním merítku všeobecnou dohodou, z niž

organisaceuhelné težby a uhelného zákonohospodárstvi".
, ("Národní Osvobození".)

*
luce proti lenosti. Pracovat! Zvýšit výrobni tempo!

aptedhonit Evropu! V každém císle sovetských novin opakuji
vy, prozrazujici, že ruská revoluce vstoupila do nového

Prvnl fáze byla pomerne snadná. Lehko se delá revoluce,
iirokým vrstvám dáti na pospas majetek tech, proti nimž

povstání. Vyvlasti'lováni však je u konce. Neni nadeje, že
i širokých vrstev zlepši, vezme-li se neco nejaké tríde

vatelu". Revoluce se obrací proti jinému, daleko horšímu
Udu- protí jeho lenosti a pracovní ne dovednosti. Sovetské

Iká dnes zoufalý, v dejinách jedinecný pokus - naucit
at. Snaži se urychlene vydupat kulturu práce, jež jinde
a po staletí. Není to vec lehká, nebot umeni pracovat je
ucení.To zcela správne vyjádril nedávno Maxim Gorkij

listu západoevropským "humanistum"). I naše škol
je dílem nátlaku. Školni návšteva byla státem narizena.

oUzlca,jak daleko mohou nutiti k práci revolucíonári, kterí
v zemi dosud ziskávali tim, že dávali lidu, co se vzalo

". Nucení k práci je vec nepopulárni všude, tim ne
iu temné, nevzdelané masy, na které výzvy ideálnejšího

p6sobí.Nelzepoprití, že v ruské revoluci stoji stále vysoko
Ihochiliasmu. Jsou tam vrstvy továrního delnictva, jež

náboženské presvedceni o svém spasitelském posláni,
Ivámenšina. Vetšina ruského lidu šla za bolševiky z ciste

ckých pohnutek, ocekávajic okamžité hmotné výhody
Videlalék své bidy v rozdelení panské púdy, cekala pomoc

pro sebe v kolektivnich hospodárstvích. Na konec však prostredek
k vysvobození z nouze dostává prosaíckou a velmi neprijemnou
podobu pracovní povinnosti! Pracuj, chceš-li jíst! Pomoc, kterou
bolševická vláda dává, redukuje se na vyucováni práci a pracovní
kázni! Prichází prelomový okamžik, kde se revoluce, trebas ve pro
spech lidu, obrací násilne proti širokým vrstvám. Jde se s donucovací
metodou proti zaostalosti ruského lidu. Rozhodne taženi proti ruské
nepracovitosti je nejzajímavejši etapou bolševického režimu. V po
sledni dobe cím dále, tim casteji se objevují v sovetském tisku pro
jevy, vzdychajíci po lepší pracovní kázni a pracovni dovednosti.
Kéž by ruský zednik dovedl položit denne aspon dve tretiny cihel,
co jich klade zedník nemecký! A tak i v privalu ujištování, že jde
o socialistickou revoluci, ozývaji se tóny, napovidajíci, že se v Rusku
pod rudými prapory doháni západoevropská dovednost pracovni.

(Dr. j. Slavík v "Národním osvobození".)
*

Predvojenská výchova. "Každý ví, jak to je s délkou presen
cni služby v naší armáde. Každý vi, že vojenská byrokracie saboto
vala provedeni zákona o ctrnáctimesicní službe. Vime všichni i to,
že se konecne nabízí zkráceni presencni služby, ale s podminkou pred
vojenské výchovy. Musíme znovu dúrazne pripomenout svým vole
ným zástupcum a vláde, že si prejeme zkracování vojenské služby. Je
to zatracene pekná slovní hrícka: vojenský výcvík a pred vojenská vý
chova. Obcané, pozor! Je v tom malický rozdil, mají-li výcvík pro
vádet vojácí anebo instruktori, má-li být prováden v kasárnách anebo
v telocvicných spolcích. Ale hlavní vec je: Je to povinný a vojenský
výcvik. Zase každý obcan bude muset cvicit, at se mu to libí nebo ne
libí a zase je to výcvik pro armádu. Vojáci svetové války, proc ne
vyjdete všíchni, abyste vypráveli o jatkách v zákopech, invalidé,
proc nestojíte u škol a nerikáte matkám, které cekají na své deti: Po
dívejte se, tohle je válka? Matky, už nepamatujete dny hladu a bidy,
dny front na chleba, na cukr, na všechno? Obcané, obcanky, kdo by
Vám zabránil ve vaši vúli, kdybyste všichni, každý v své strane, žádali
spontánne alespon zkrácení presencní služby bez zavádení predvý
chovy? Neumíte si vynutít svou vuli. Nedovedete to ani, jde-li o Vaše
deti!?" (R. Poustka v "Cínu".)

*

Úkol vyšetrovaciho výboru. "Od úterka do soboty byly
noviny plny zpráv o jednání vyšetrovacího výboru ve veci Jírího
Stríbrného, a zdálo by se, že vec je jasna a že není treba znovu vy
mezovati úkol vyšetrovaciho výboru. Bohužel, v politice se casto
zkomplikuji do nemožnosti i veci nad slunce jasnejší. Nezbývá jiného,
než genesi vyšetrovacího výboru opakovat. Vyšetrovacímu výboru
bylo uloženo, aby vyšetril obvinení, vznesená posl. Stránským proti
poslanci Stríbrnému, a aby o tom podal plenu zprávu. Vyšly-li pri
tomto vyšetrování najevo i jiné skutecnosti, týkající se jiných osob
nebo stran, je to vec samostatná, která za šetrení formálního postupu
muže býti rovnež projednána, vznese-Ii nekdo obvinení a ucíni-Ii
obvinený návrh na poskytnutí zadostiucineni. Vyšetrovací výbor
jako všechny výbory (vyjma výboru Stálého) je pouze pomocným
orgánem plena poslanecké snemovny a muže se zabývati jenom tim,
co mu plenum k projednávání prikáže. Výbor ucinil, co mu plenum
prikázalo, a má nyní prijíti se zprávou, co vyšetril, a zjistil-Ii, že ob
vinení je opOdstatneno, prijíti do plena s návrhy, aby bylo konsta
továno, že obvinení dra Stránského byla opodstatnena a že se vec
predává príslušným úradtlm. Vyšetrovací výbor nemá práva, tím
méne povinnosti, aby pronášel soud o vecech, jejich projednání mu
nebylo uloženo. Výbor nemá také duvodu, aby vec nejak protahoval.
Kdo je presvedcen, že je treba vyšetrováni a cíštení ješte jinde, musí
míti odvahu prijít s obvinením pred snemovnu a podrobít se obvyklé
procedure." ("Národní osvobození".)

*

Odsouzený pacifista. "Ceskoslovenská republika podepsala
Kellogúv pakt, zatracující válku. Nicméne nejvyšši osud tohoto
státu odsoudil do žaláre pacifistu Premysla Pittra, jelikož se ve smyslu
Kellogova paktu odvážil pokusu, oznámíti sjezdové referentce
manífest svetových mírových organisaci, který byl rozšíren bez zá-
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Sport a noviny. "Události, které provázely utkání I
Ceskoslovenska o Davisuv pohár, nepotešily jíste žádného
ušlechtilého tennisového sportu. Toto odvetvi bylo až do n
celkem ušetreno povestného hrubství, které bývalo smutnou
obecenstva a casto i hrácu kopané. Ale dnes už neni žádnému
hráci potešením vystoupit pred pražským obecenstvem. S
zhusta, že obecenstvo tleská, když cizi hrác udelá chybu, ževy
když se mu hrác nelíbí, a vubec se všelijak projevuje pri kdeJ
vhodné príležitosti. Moderní sport prestává být ušlechtilýmd
ním, oním agón, jímž býval v klasickém Recku, a stává se
hrubstvi a zvlášte manifestací nejnižší odrudy zoologického
lismu. Verejnost by mela venovat pozornost zvlášte úrovni
niho zpravodajství nejctenejšich listu. Nebot noviny jsou vÍldcl
tovniho obecenstva. Budiž žalováno, že úroven našeho sport
zpravodajstvi je zpravidla stejne nízká jako úroven sportovnlhO
censtva. Takový redaktor obycejne ani neovládá anglickous
terminologii tak, aby ji dovedl bez chyby psát. Naše stranick6
se nezastavily ani pred pokusy o zpolitisování sportu a o loveni
ve stádech sportovnich fanoušku. Verny své smutné tradici,
užily jakýmkoli zpusobem kdejakého hnuti pro stranické ú
ucinily nic pro výchovu a zušlechteni širokého lidovéhozájmuo
nýbrž vychovávaji i v tomto oboru své ctenárstvo demagogicky.
staly hlavnimi spoluvinníky na nechvalné povesti, jakou pražské
tovní obecenstvo ve svete má." ("e

Vysvetlení. smeru.
v.

Zejména Karel Capek trpel jako pod pontskýmPiIpod nevraživou kritikou literárního romant
toho romantismu, který sám o sobe neví, že jest fO

tismem. Nebot hle autor, který staví na hlavu vš
poválecné predstavy o literární vznešenosti! Do
si popisovati malé veci a obycejné lidi; objevuje
verej nosti bez peny u úst; je dokonce, trikrát
klidný; nepodpisuj e oblíbené protesty intele
proti útlaku proletariátu v Madarsku a v Koci
nehází planetami jako míci v dobe, kdy každé
rámí štene to delá, nýbrž zastavuje se u
faktu a prokazuje jim uctivou pozornost; mim
a to jest asi jeho nejvetší vina, má positi
ducha a nerozbíjí svet, nýbrž skládá jej na konci
katastrofálních románu a dramat peclive a s f
dohromady, když už se každý nihilista tešil, jak d
ne bude svetu natren hrbet. Jaká to maloduchos
muže nekdo nerozbíjeti svet, když je možno na
jej rozbíjeti! Jak lze s takovou libostí prodlévati u
co jest, když ve vzduchu bloudí tolik útržku exoti
snu a když je, aspon pokud jde o literaturu, tak s

Naklada telská krise je prede dvermí a nic ji neodvráti,
svetlující clánky nakladatelu a kritiku, ani to, kdyby každé
venovaly literární kritice trebas dve stránky denne. Je to p
sledek grunderské éry, která prepadla po prevratu náš mlad9
vedla kapitalistický hlad k nadvýrobe tak nezrízené, žeto mus
cit tak, jak to koncí. Grunderská léta jsou mor pro kulturu, p

staví potemkinovské vesnice, které, jak známo, nepotrebuji
kopání základi't; a pravá kultura žádá si základu co nejhlubšicla
malého, dlouho trvajiciho, stálého rLlstu z nich. Grunderská
budou jednou v kronice ceské kultury zapsána cervene,nýbd
cerne jako léta klamu a ilusí." (F. X. Šalda v "Zápisnl

*

vady po celém kulturním svete. Skutková podstata, která tvorí základ
Pittrova trestu, zdá se svobodne myslícímu cloveku neuveritelná.
V Brne mela se konati schi'tze delegátu ruzných mírových spolecností.
Spisovatelka Pavla Moudrá, která mela na schuzí promluviti, obrátila
se na Premysla Pittra se žádostí, aby jí dal nekteré informace o míro
vé práci. Pitter ji v dopise ciní rozlícné údaje a doporucuje jí zároven
resoluci, jejíž obsah s ní v dopíse sdeluje a jejíž opís byl prí náhlé
polícejni prohlídce v jeho byte nalezen. Resoluce pochází od anglic
kých mírových spolecností, byla již publíkována v celém svete, ze
jména ve Francii a v Anglíi, a Pitter ji témer doslova preloží I. Pri
brnenské schuzi pacifistu nedošlo však ani k jejímu prectení, ani
k odhlasování. Polícíe však obdržela zvláštním zpusobem zprávu
o obsahu Pittrova dopísu a následek byl obžaloba a odsouzeni pro
zlocín podle § 15 zákona na ochranu republiky (pokus svádení
k zlocínu porušení subordinace). Trest: dva mesíce žaláre. Nejvyšší
soud v Brne rozsudek potvrdil, ackoli se generální prokurátor pri
pojil k novému, obhájcem teprve pri ústním jednání prednesenému
duvodu zmatecnimu a žádal zrušeni rozsudku. Resoluce nemá' jiného
obsahu nežli souhrn úkolu mírových organisací. Nevyzývá k proti
zákonnému jednáni, nýbrž volá prátele míru k práci pro uskutecnení
urcitých zásad a požadavki't: výchove k míru, smírení národi't, od
stranení vojenského vlivu na výchovu školní mládeže, aby se ne
pripravovala k zabíjení, zrušení branné povínnosti a podstatné od
zbrojení, a dokud branná povinnost trvá, zavedení obcanské služby
pro ty, jímž mravní a náboženské presvedcení zapovídá vykonávati
službu vojenskou. Všecky tyto požadavky a závady nejsou níc jíného
než dle cinnosti pacífistu, kterých však nechtej i dosáhnouti prostred
ky nezákonnýmí, nýbrž jejich uskutecneni chtej i prosadítí v zákono
dárství. Pittrem navržená resoluce neobrací se na brance, vojenskou

službou povinné, a nevyzývá je, aby odmítli vykonávati udelené
jim vojenské rozkazy. Shrnuje toliko hlavni rysy mírové práce, obrací
se na Spolecnost národu, na verejné korporace, jímž náleži rozhodo
vati o zákonech. Že Pitter pres svuj bezpodmínecný a v tomto smyslu
radíkální pacifismus vymítá všecko, co by mohlo prestoupítí zákon,
je nejlépe videtí z toho, že brancum, kterí se na neho obrátili s do
tazem, mají-li sloužíti, odpovedel: "Služte!" Tyto výroky jsou do
konce v soudních aktech výslovne zaznamenány. Tážeme se tedy
s ohledem na tento stav vecí, v cem vlastne záleží Pittruv zlocin?
Pittruv cín - návrh resoluce ucinený v soukromém dopise, který
nakonec nebyl aní precten, aní príjat - predstavuje typickou prí
pravnou prácí pro zmenu zákona. jestliže se stíhá a trestá snaha po
docilení zmeny zákonCt jako zlocín protí státu, pak se znemožnuje
jakýkoli demokratický vývoj." ("Lidská práva".)

*

*

388

Politické strany a jej ich finance. "l(orupcní záležitost
posl. J. Stríbrného, kterou se zabýval vyšetrující výbor snemovny
a s ním celá naše verejnost, naznacila, že prameny, z níchž plynou
peníze pro úcely jednotlivých našich politických stran, nejsou zrovna
nejcistší, že casto nejsou vCtbec ani cisté, naopak, že leckterá strana
neopovrhne ani penízem z pramene velmi kalného. Toto konstato
vání je velmi smutným dokladem o pomerech v našem politickém
živote, kde politická strana prijímá penize, aniž zkoumá jejich puvod
a s klidem jich používá pro sebe. je verejným tajemstvím, že žádné
politické strane u nás nestaci pravidelné clenské príspevky k úhrade
nákladu spojených s vydržováním sekretariátú, porádáním schuzi
a pod. je známo, že náklady voleb jsou hrazeny pravidelne z docela
jiných zdroju, než jsou clenské prispevky a že jsou to sumy milio
nové. Politické strany staly se u nás do jisté míry ciniteli verejno
právními, maji veliké aparáty úrednické a znacná vydání, avšak
otázka financí zCtstala nevyrešena. Posavadni "pokoutní" poskyto
vání milionových prispevkCt budí - a to právem - podezrení, že
celý politický život je ovlivnován temito tajemnými kapitály a musí
budití u prostých obcanu jen neduveru. Zákonné vymezováni po
staveni politických stran a zákonné regulování jejich príjmu jsou
jediným prostredkem, jímž by tato neduvera mohla býti odstranena."

("Demokratický slred.")



Pr'itomnost,

ptáckem, který se vznáší a speje k neznámému!
pek odporuje romantickému literárnímu bon
ledních dyanácti let; sto mladých pisatelu si

o hru, ale Capek je drzý a nehraje s sebou. Jeho
a, jejíž každou píd verejne a se zálibou už ne

te popsal, zdá se leckterým mladým lidem ba
která stojí v ceste duchovní sVobode. Nelze oce
že den revoluce by spatril mnoho mladých
na barikádách; ackoliv horlive pejí o revoluci,
i neosobne, sami jsouce nežnejší povahy. Ale

dyby vec na barikádách byla už rozhodnuta, vy
by se revolucní procházkou do Capkovy zahrádky,
taH by její záhony, jménem proletariátu by
ovali vodotrysk, kaktusy by pohnali pred
vyšetrovací komisi, a pelargonie, které jednou,

p. J. Fucík skoro prohlásil za neprítele lidu, by
rdne postavili ke zdi. Nebot tato zahrádka, která
dohlave existuje ve svete i v literature, jim jde

na jejich romantické nervy. je možno dovoliti,
do, kdo pokládá se za básníka, se tak zdlouhave

kousku reality místo aby protestoval a mani:'
do všech ctyr svetových smeru? Necht radeji

aprotestuje, nebot takový je ted mrav! Bylo by
pokusiti se o omluvu Karla Capka poukazem
ha: nebot je pravda, že Capek nepopisuje zvo
skutecnosti obšírneji než Goethe. Má dokonce,

z dnešní ceské literatury, neco z oné goetheovské
itnosti a vášne díva~ti se, jíti i malým vecem na
Nelze·li zapríti, že Capek venuje až abnormálne

mlsto ve své literární tvorbe otázce, jak sázeti a
ati kvetiny, je na druhé strane pravda, že v ho

Eckermannových s Goethem najdeme na prí
nemýlím-li se v poctu, celých šestnáct stran,
ných otázce, jak udelati luk. To není o nic vetší
sázeti kvetiny, a jestliže kníže básníku se dovedl

k rozpovídati, tedy jen proto, že cítil zdravou
z reality a že se mu skoro sbíhaly sliny na jazyku,

mluvil o zdravém a ohebném dreve, z nehož se
uk, a když široce rozprádal problém tetivy. Ale

asi pripomínám Goetha: to není žádná omluva;
tikové nemají Goetha také rádi, a ti, kterí nej
z neho cetli, ho mají nejneradeji.
el Capek zapadá špatne do literární spolecnosti,
má v podstate exotické záliby, i když se ten exo-

nekdy maskuje jako komunismus nebo jako
realismus velkomestské periferie. Pred sto lety

tikové hlásali návrat k stredoveku; dnes neotre
kádr romantiku z týchž psychologických motivu

cestu do Ruska. jako starí romantictí básníci
ou pastýrku na nivách arkádských, tak mají
romantikové svou holku z fabriky, a místo de
altánu mají dekoraci továrního komínu: v pod

je to táž bezduchá figurina, jen v jiných šatech.10 široko daleko rozvetvenému exotismu prekáží
svým zálibným prodléváním u reality, kteroui mohou hmatat, u reality, která je ješte oby

než holka z fabriky. Tento trpelivý realista
je prirozenou nechut všech netrpelivých ab

Ú, kteri, celí udýchaní tlakem jednoho literár
Dápadu, pojednávají s realitou jen roztržite, ne
a netrpelive.
jsou ti, kdo v ríši ducha se prohánejí automo
a on je ten, kdo jde pešky. V poslední dobe cetl
ikoHk konfesí majitelu automobilu, kterí uzná

zacínají závidet chodcum jejich pomalost, jež
je zastavit se, pozorovat a cítit vuni kvetu; ma
automobilu si kladli trapnou otázku, nemají-li

chodci vlastne více ze života než oni, jimž svet se zdá
jen rychle se odvíjejícím pásem po každé strane vozu.
Karel Capek opravdu representuje princip: zastavit
se a pozorovat. Svedcí nepríznive o duchu doby ta
okolnost, že tento princip není práve oblíben.

Mluvil jsem na pocátku techto clánku o klasicismu.
Žádnou klasicnost není možno naložiti ve vzduchu mezi

nebem a zemí. Potrebuje pod sebou množství roztrí
deného, ovládnutého, dobre známého životního ma
teriálu, což jsou jen jiná slova pro to, že potrebuje pod
nohama pevnou pudu. V kolotoci tisíce a jedné idejí
po válce se všechna pevná puda ztratila; ztratila se
tedy i všechna nadeje na klasicnost, nebot klasicnost
je pevnost, spolehlivost a trvalost. V Capkove me
tode trpelivého pozorování malých vecí a strádání
pevné pudy pod nohama je jediná približná nadeje na
klasicnost, která se po dlouhé dobe zase objevila. Kla
sicnost není možna bez jistoty. Ponevadž ve s~luku
odporujících si idejí žádné jistoty nebylo, utíká se Capek
k realismu malých vecí, které svou existencí prece jen
nejakou jistotu poskytují. Nevím, má-Ii to filosoficky
takto rozváženo: možná, že jest to jen instinktivní.
Romantikové horlive dávají najevo pohrdání _ jeho
malými vecmi, ale nevidí, že tyto malé veci jsou u Capka
zavešeny nad propastí, a že malickosti jak se jim zdá,
které s tak neslušnou zálibou podnecují, jsou vítezové
nad nicotou a kosmickým spleenem. Oni necítí, že tyto
malé, všední veci prošly soumrakem metafysického
nihilismu a jsou nyní ozáreny zárí vítezné radosti ze
života; že každá z nich byla už v noetickém podsvetí,
a že nyní, když se zase vynorily na povrch, zaznívá
z nich základní životní rozkoš z toho, že neco jest, že
neco pevne existuje. Rozkoš, která je plná pochopi
telne jen tem, kdo už sami opravdu byli na pokraji
nihilismu.

Každá kyticka Karla Capka a každý jeho psík jsou
v jistém smyslu vítezi nad noetickým chaosem; jsou
ošlehány všemi vetry moderní skepse. je zá_kladní
omyl v názoru literátského romantismu na Karla Capka:
myslí se, že se zabývá malými vecmi, protože si ješte
nezacal klásti dárky. Ale pravda je, že se zabývá ma
lými vecmi.! proto~e už odpovídá na otázky.

Nekterí Capkovi kritikové myslí, že jest jim jednati
s mužem, který jest neco bud jako Ignát Herrmann
nebo neco jako ovce, tupe spásající trávu v nejbližším
okolí. Ale Capek nikdy nebyl ovce v duchovním smyslu.
V noetickém a filosofickém oboru je to "muž, jenž
mno1.o zlého vytrpel"; ne pozemská krysa, nýbrž plavec,
který po mnohém nebezpecí se vrací na pevnou zemi;
a ti, kterí se práve chystají na svuj první výlet po mori,
vysmívají se mu, že s takovým potešením sedí nyní
pred svým domkem. Ale on už ví to, co oni teprve se
dozvedí. Je pravda, že nekteré jeho knihy koncí zje
vením mírného, dobromyslného pánbícka, nad kterého
je lehko slovy se vyvyšovat; ale ten pánbícek je takový,
jaký jest, nikoliv proto, že nic nepoznal a že nemá
tušení o onech slavných záhadných vecech, které se
vznášejí mezi nebem a zemí, nýbrž práve proto, že
prošel mnohými ztroskotáními a že poznal toli~ my
šlenek jako Odysseus zemí. Cesta, kterou se Capek
dostal k necemu, blízkému anglosaskému positivnímu
naladení, nebyla jednoduchá. Vyšel spíše z francouzské
dekadence, a jeho prv'ní knihy podávají dostatecný
dukaz o tom, že, jestliže blízkost k interesantním_ cho
robám doby zakládá oprávnený nárok na hrdost, Capek
muže se hrde uderit V prsa. Ale dovolil si vystonat
se, a jen proto lidé, kterí nedisponují ani desítinou
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jugoslavie

2.674.3
124.5
48.
88.6
25.5

2.981.5

5.942.4

3.462.0
1.903.4
1.484.7

546.4
277.6
614.4

8.288.5

Madarsko

Madarsko
Rumunsko

jugoslavie

Pšenice
Pšenicná mouka
Žito

jecmen
Oves
Kukurice

Úhrnem cini tedy obilní prebytky všech trí agrárních
37,371.100 q, z cehož menší polovice t. j. 13,396.200 q pri
obilí chlebové.

Prebytky dovozu u R a k o ti S k a cínily v témže ctyri
cích q: u pšenice '2.255.3, u pšenicné mouky 1.471.0, u ti
u jecmene 595.6, u ovsa 827.6, u kukurice 1.609.9. Rak
váželo tedy v úvedeném ctyrleti pritmerne rocne 7,702.
z cehož vetší polovice t. j. 4,669.800 q prípadala na obilí c

Konecpé výsledky zahranicního obchodu obilím u C e s II:

ven s k a jsou tyto: Prebytek dovozu cini: u pšenice 2.518.4j

nicné mouky 1.822.1, u žita 766.2, u kukurice 3.091.3; nap
prebytek vývozu u jecmene 1.190.1 a u ovsa 497.4. Cesk
jež na rozdil od Rakouska je státem vykazujícím Cástecne
(slad zde nepocitán), dováželo tudíž obilí vice než vyváželo 6,51

pri cemž v tomto importním prebytku prevládalo oblU
kvantem 4,106.700 q.

Oba podunajské státy prumyslové dovezly tudíž oblU
vyvezly rocne prumerne 14,213.400 q z cehož prípadalo 8,
na obilí chlebové, zbytek na obilí krmné.

Skutecný prebytek, který bylo nutno umístiti za hranicemi
všech peti státu podunajských - abstrahujíc ovšem od dovozu
tretích, který byl pomerne malý a exportu cukru a sladu z
slovenska - cinil rocne 23,167.700 q z cehož na obili chlebov6
dalo pouhých 5,619.700 q - tedy pouhá ctvrtina, zbytek

ctvrtiny - v kva!1tu 18,548.000 q na obili krmné.

Ke konecné aktuálni hodnote agrárních prebytku celého

dospejeme, vezmeme-Ii též ve zretel ob c hod dob Yt
a m a sem. Pre byt e k v Ý voz u dob Yt k a a
cinil u tri agrárních státu (prumer let 192~1929):

dobytek hovezí vepri maso hovezí v

hlav tísíc q
74.103 162.227 17.8
64.132 346.299 61.6

117.837 291.155 278.4

256,072 799.681 357.9

Zapomíná se, praví autor clánku v Borse, že pres vše
a pres všechna zvýšení celní sazby pet dunajských stáhl
jen ve svém souboru hospodárským teritoriem spjatým
íntensivnejšímí svazky a nejíntensivnejšími obchodniml
jemným!. Nebere se dosti zretele na okolnost, že každý
níme smerem ke skutecnému rešení problému, vyvol!
zmeny ve faktech, kterých dnes použiváme jako konstantnl
kladu. Rozhodneme-Jí se pozorovati problém s náležitým
všechny tyto spojitosti, dospejeme ke konecným výsled
ruznícím od onech, jež jsou bežne kol portovány. Abyc
pripravili na prekvapení, které vyplývá z našich pozorováni,
mu hned predem, že fakta náležite uvážená odporují d
by za normálnich pomeru v obchodnich stycích mezístát
rium peti státu nástupnických ve svém souboru mohlo s
nejaké podstatné zemedelské prebytky pro svetový trii,
existuje zde spíše pravdepodobnost, byl-Ii by celý problém
v rámci pouze onech peti zúcastnených státu, že teritorium
konsumentem pozoruhodných kvant zemedelských výrob
morí.

Prebytek vývozu obilí u a g r á r n í c h stá t u nás
cinil ve ctyrleti 1 9 2 6 - 1 9 2 9 v tisících q

Je agrární krise nutná?
(Podunajské státy mohou zkonsumovat veškeré své obilí.)

Nesná~e,. které ~e. st~ví v c~stu. konecnému ?alezení s?rávnýchsmermc pro resem agrárm knse v podunaJských statech vy
plývají vetšinou z okolností, že statistícké pozorování problému deje
se vetšinou metodami nevhodnými. Podstatnou závadou tu je pre
cenováni relativního významu prebytki\ obilin, s nímž zápasí po
dunajské státy. Na druhé strane se zapomíná, že celý problém nelze
zkoumati statisticky, nýbrž že jedine d y n a mi c k é m e t o d y
srovnávací mohou vésti ke správným výsledkum.

Ve vídenském týdeníku D i e B ti r s e nalézáme clánek, jehož autor
se bere novými cestami a príchází proto k novým a zajisté prekvapu
jícím výsledkum. A prece musime ríci, že vývoj, který pozorujeme
v zemedelstvi podunajských státu, pokud neni zkreslen falešnou hos
podárskou poJítikou, bere se cestami, které naznacuje autor zmíne
ného clánku. jde tu o vývoj zajisté pomalý, avšak jeho zachycení není
proto méne zajímavé.

N Á R O DNí H O S p O ,O Á R
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jeho vynikající inteligence, ale za to cítí v sobe rozhá
ranost, již považují za jiskru z nebe, odvažují se po
kládat sebe za inteligentnejší. Pohrdají jím jakožto ro
mantikové, jakožto sovy, které milují ruiny, a jakožto
zástupci rozšíreného filosování do povetrí.

Tato kapitola o Capkovi patrí do vysvetlení smeru.
Capek sám ješte natolik je blízek teoriím svého mládí,
že by jen nerad pripustil nejaký blízký svuj vztah
k realismu; zdá se mu býti, jak se vyjadruje, v realismu
málo musicnosti. Ale bylo by treba dohodnouti se nej
dríve o významu slova realismus. Byl starý realismus,
který za fakta uznával jen veci ze dreva a z kamene;
svedomite popsal všechny hrnky, periny a ostatní
hmotné veci, uprostred nichž clovek žije, podrobil ana
lyse hrbolky na lebce a myslil, že je takrka hotov se
svým úkolem. Ale je ješte jiný realismus, který také
duchovní fakta uznává, a který na pr. touhu po pravde
nemá za menší skutecnost než patník. Je to realismus,
doplnený o duchovní skutecnosti. Tento druhý realis
mus, jehož také Capek, snad nevedomky, je zástupcem,
vždy si _chceme udržeti jako podstatnou složku svého
smeru. Zádný literární nebo politický nebo filosofický
smer nemuže vykonávati poctivou práci ve svete, ne
ní-Ii založen na znalosti skutecnosti. Filosofování a poli
tisování do povetrí nám neimponuje, nebot jsou to jen
krátké vzlety. V poválecné anarchii, v chaosu idejí,
realita takrka zmizela, ztratila se v mlze mnoha tríští
cích se nápadu. Na to instinktivne jsme reagovali žízní
po realite, touhou, objevovati pevné tvary, pevnou
pudu pod nohama, byt i ze zacátku jen prostrednictvím
malých vecí. Chteli jsme míti pohromade fakta, než
zacneme s teorií. Bez zvládnuté reality, opakuji, není
klasicnosti. Ale kdo chce realitu zvládnout, musí ji
nejdríve mít. Proto velkou cást té doby, kterou mnozí
vynakládali na hledání nejnovejšího literárního smeru,
venovali jsme hledání reality, abychom se vyhnuli ne
bezpecí, že si vymyslíme plán, který žalostne bude
odporovat skutecnosti. Je zajisté možno jíti od rea
lismu dále, k jiným cílum; zabíhání fakt není nejvyšším
cílem lidského ducha; ale vždy je dobre míti realistické
kvality v základech snažení. Vaše krídla mají být tak
silná, že se nemáte obávati zatežkati je podrobnou zna
lostí životní pravdy.
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118.340
34.535

152.875

cinil prebytek dovozu dob ytka
Ob o u státú prúmyslových tato kvanta:

dobytek hovezí vepri maso hovezí veprové
hlav tisíc q

643.178 220.1 135.3
689.691 19.4 17.5

1,332.869 239.5 152.8

edek zahranicního obchodu dobytkem a masem
td byl tento:

dobytka prebytek vývozu 103.197 hlav,
" dovozu 533.188 "
" vývozu 239.535 q,

veprového " " 8.612 "

patmo, že teritorium všech peti státú nástupnických

ým v oboru výroby veprú vykazujic ohromný prebytek
fes pÍli milionú hlav uhrazovaný dovozem z Polska.
ozu jeví se u dobytka hoveziho podstatným kvantem

.000 kusÍl a 240.000 q masa.

11sl nyni maso na hlavy resultuje nám celkový pre
veprÍl v poctu asi 480.000 kusú vúci prebytku vývozu

ytka v poctu así 170.000 kusú. Považujeme-li 4% veprú
Jednomu kusu skotu, resultuje nám konecný vývozní

oboru masové výroby pro teritorium všech 5 státú ná
kvantem maxímálne 70.000 kusú skotu, což je ekvíva-
1,500.000 q obilí. .

tudíž - nebéreme-li zretel na malou pasivitu všech
oboru výroby mlékarské - cel k o v Ý pre byt e k

Ý rob y v úze m í pod u n a j s k é m n a k v a n-
Ý A e 25m í I i o n ú q o b i I í, z cehož témer ctyri
JI na obilí krmné a pouze neco více než jedna petina

f) na obilí chlebové.

pne nyní toto kvantum vyjadrující nám skutecný aktu
prebytek agrární výroby s a k t u á I n í výr o b o u

kou v obou dllnajských státech prúmys
v Rakousku a Ceskoslovensku.

rostlinnou zemedelskou produkci v Ceskoslovensku lze
V ekvivalentu obilního zrna podle výpoctu autora
155.893tisíc q.

aktuálni zemedelské rostlinné produkce u Rakouska
je zemedelská plocha rakouská cíní asi polovici téže
oslovensku, orná puda že cini pouhou tretínu orné púdy

u, že rozloha pastvin je o 10 procent vetší, že hekta
Jsou asi o šestinu menší, a že pocet skotu ciní asi 45

skotu v Ceskoslovensku. Nechybime tudiž, odhadne
rostlinnou produkci zemedelskou v Rakousku asi

produkce ceskoslovenské, což bude tudíž ciniti v obilním
ul 64.000 tisíc q.

tudíž odhadnouti veškerou zemedelskou rostlinnou

obou prumyslových státech podunajských kvantem asi
ond q obilního ekvivalentu. V konfrontaci

ciní celkový prebytek agrární výroby všech podunaj
(25 milionÍl q obilí) p o u h o ude vít i n u a k t u á I n í
e dvou podunajských státú prúmys-

výsledkem této naší konfrontace je poznání, že
Melský prebytek agrárních státú predstavuje kvantum
6 a že n e pre d s t a v u j e r o z hod nem n o ž
I m ž bys i o b a stá typ r ú mys lov é n e

átl rady.
vbk ješte dalši konfrontace: K o n s u m m a s a

ku pohybuje se v posledních letech v hranicích 25
hlavu. Ponevadž nemáme statistik pred válecných, ne
uro ten srovnávati s velicinami predválecnými, ale
osti nás poucují o tom, že konsum ten je podstatne
1pred válkou. Konsum masa v Rakousku múžeme se

vši pravdepodobnosti odhadnouti ješte níže. Pred válkou cinil

konsum masa v Nemecku asi 51 kg na hlavu rocne, v Anglii dokonce
53 kg na hlavu, fysiologická potreba vzrostlého muže odhaduje se
kvantem 84 kg na hlavu. Vidime tudíž, že .konsum masa v prúmys
lových státech podunajských je schopen ješte znacného zvýšení,
snad dokonce zdvojnásobení.

Prepocteme-li sí exportní prebytek 25 milíonú q obilí na maso 
asi 8 kg obilí zkrmeno vytvorí 1 kg masa - predstavuje tento pre
bytek množství asi 3,000.000 q masa.

Pripadalo by tudíž na obyvatele Ceskoslovenska a Rakouska
kvantum asi 14 až 15 kg masa více. Kdyby tudíž veškerý obilní pre
bytek byl zkonsumován ve forme masa, a konsum masa se zvedl
takto asi na 40 kg rocne, ješte by nebylo dosaženo pred válecného
standardu státú prÚffiyslových.

Autor ukazuje obširne, jak obilní cla vytlacují vysoce cenné jiné
zemedelské rostliny. Pripocteme-li k tomu znacný pokles osevu
cukrovky, zavinený konec koncú též z valné cásti premršteným
ochranárstvím ceskoslovenským, dospíváme k názoru, že s o u c a s
nA agrární ochranárská politika ceskoslo
ven s k á a r a k o u s k á vede zemedelství ceskoslovenské k po
klesu intensity již jednou dosažené, k opoušteni kultury rostlin
fysiologicky vysoce výkonných a tudiž národohospodársky vysoce
rentabilních a nahrazování jich rostlinami méne výkonnými 
obilninami prípadne pícninamí.

Nejvýmluvnejši ilustrací tohoto retrogresivního úcinku zemedel
ského ochranárství ceskoslovenského je fakt, že pocet dobytka dosud
neprekrocil pocet dobytka statisticky zjištený roku 1910, zatim co
hektarové sklizne obilín stouply vúci prllmeru let 1907-1911 o plných
25% a pocet obyvatelstva asi o 5%. Konecne tretí bod, v nemž pú
sobí tato politika národohospodársky neblaze, vídime na vzrústa
jicím importu ovoce a zeleniny. Obilní cla mají za dúsledek premrš
tené ceny púdy, ponevadž zabezpecují relativne vysoký dúchod
z púdy i v prípadech nejextensivnejšího hospodarení polarského. Tyto
vysoké ceny znemožnují aneb aspon ztežují prechod pOdy do rukou
onech podníkatelú, kteri by se rádi venovali pestení tech plodín,
k nimž moderní konsum v dúsledku zmenených názorú na fysiologii
výžívy stále ve vetším rozmeru sahá: t. j. zeleníny a ovoce.

V predchozích úvahách opatrili jsme si úplný statistícký substrát
problému ve spojítosti se všemi v úvahu pricházejícími momenty.
Krom toho zjistíli jsme, že hlavním kazimírem úcínné ekonomícké
souhry pozorovaných peti podunajských státú je premrštená agrární
celní ochrana' ceskoslovenská.

Prenesme sí nyní do bližší neb vzdálenejši budoucnosti, kdy bude
mezinárodne priznáno oprávnení p r e f e r e n cní ch cel drobných
státú výrobne se doplnujících, a kdy Ceskoslovensko - uvedomivši
sobe, že jeho celní ochranárství zemedelské nestoji jen v rozporu se
zájmy celého státu, jako státu prúmyslove exportniho, nýbrž též v kri
klavé disharmonii se zájmy vlastniho zemedelce, odstraní ve smyslu
prospechu vlastního zemedelce obilní cla úplne - ponechavší sobe mírná
cla výchovná - tedy postupne klesající - pro svou výrobu živo
cišnou. Tato zmena celních sazeb zemedelských bude arci provedena
jen ve styku s ostatními ctyrmí státy podunajskýmí. Podobne upraví
své zemedelské ochranárství Rakousko, kterému ovšem prechod
takový bude daleko snazší, ježto jeho sazby jsou podstatne nižši sazeb
ceskoslovenských.

Co se stane za techto predpokladú? Predevším poklesnou ceny nej
dúležitejši cástky životních nákladú - potravín - ve státech prú
myslových a ceny prúmyslových artiklu ve státech agrárních. Kon
sumní kapacíta obyvatelstva v prúmyslových státech se zvetší práve
v oborech krísí nejvíce postižených - u delnictva prumyslového, kde
bude konecne odstranena nezamestnanost - v oboru potravin a to
potravin ušlechtilejších a na druhé strane pak se zvýší konsllmní
kapacita agrárního obyvatelstva opet na míste krisi dosud nejvíce
postiženém - v agrárních státech a to na míste nejcítelnejšícho hladu

po zboží - hladu po výrobcich prúmyslových. Snížená cena potravin
povede k zvýšení životní úrovne k zvetšenému konsumu masa a tukú.
Vyjádreme si tuto cifru pouhými 10 kg na jednoho obyvatele ve stá-
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tech prumyslových. Pro všech 21 milionu obyvatel státu prilmyslo
vých znamená to tudíž zvýšený konsum o 2,100.000 q masa a tuku
rocne. Pocítáme-Ii, že z 8 kg obílí vyrobíme zkrmením 1 kg masa nebo
tuku, odpovídá to kvantum zvýšeného konsumu masa a tuku kvantu
okrouhle 17 mílionum q obílí rocne.

Aby bylo možno vyrobíti toto zvýšené množství masa a tuku, je
nutno zvýšiti pocet dobytka. Rovná-Ii se predpokládané zvýšené
kvantum per 10 kg asi 20 procentum stávajícího konsumu masa a
tuku, bude nutno zvýšíti též pocet dobytka urceného k masné a
mlécné produkcí témer () totéž procento.

Žívou váhu dobytka v Ceskoslovensku (bez koní) lze odhadnouti
así na 16,500.000 q, v Rakousku así na 7,500.000 q celkem tudíž na
24,000.000 q. Pri konsumu o dvacet procent zvýšeném bylo by tudiž
treba rozmnožítí stav dobytka o 4,800.000 q živé váhy. Ponevadž
vyprodukováni jednoho q živé váhy vyžádá si asi 5 q obilí neb obíl
niho ekvívalentu, resultuje ze zvýšeného konsumu potreba ínvestic
vyjádrená jednorázovým kvantem okrouhle 24,000.000 q obílí neb
jeho ekvivalentu.

Ponevadž k nove zvýšenému konsumu Úeba zvírectvo aspon
pul roku vykrmovati, resultuje zde ješte zvláštní jednorázová inve
sticní potreba, odpovidající pulrocnímu kvantu zvýšené potreby,
t. j. asi 8,000.000 q obílí.

Celkem tedy vyžádá si predpokládaný zvýšený konsum jedno
rázových - investicních nákladu per 32,000.000 q zrna neb jeho
ekvivalentu.

Predpokládáme-Ii, že zvyšováni konsumu po trvá pet let, než
dostoupí trvalého zvýšeného standardu, rozdelily by se nám tyto
investice na 5let, což znamená zvýšenou rocní spotrebu asi 6,000.000 q
obilí.

Predpokládaný zvýšený konsum masa a tuku vyžádal by si tudíž
bežného nákladu nov~ho rocne 17 milionu q obili a nových investic
na zvýšený stav dobytka, rozdelených na pet let v množství rocne
asi 6 milionu q obílí.

Celkem vyžádal by si ve dvou státech prumyslových tento n e
pat r n e z výš e n Ý k o n s u m m a s a a t u k u - který by
stále ješte stál hluboko pod standardem západních státu prumyslo
vých rocne kvanta asi 23,000.000 q obílí, resp. jeho ekvivalentu.

Konfrontujeme-Ii s touto císlicí vypoctený aktuální prebytek
agrární všech podunajských státu per 25 mílionu q, vidíme, ž e
b y j e h o a k t i v i tab y I a t i m t o cel ke mne pat r
n Ý m p o s u n e m v k o n s u muž i v o c i š n Ý c h v ý
rob k u t é mer ú p I n e v y c e r pán a.

Shrneme-Ii svá pozorováni v krátké konecné poucky, vyslovime
je takto:

1. Aktuální zemedelské prebytky agrárnich
stá t u pod u n a j s k Ý c h P o h Yb ují s e v mez i c h m n o ž
s tví, k t e rám o h o u být i h I a d c e z k o n s u m o v á n a
dvema státy prumyslovými.

2. Prí cin o u v z n i k u a k t u á I nic h pre byt k u a tu d í ž
prícinou krise zemedelské v agrárnich státech
podunajských je hospodársky zvrácená agrární
p o I i t i k a ces k o s loven s k á.

3. Bud e-I i ta top o I i ti k a o d str a n e n a a na hra z e n a

p o I í ti k o u s hod n o u s e s k u tec n Ý m i z á j m y ces k o
s loven s k é h o zem e del s tví, ves poj i s cel ním i p r e f e
r e n c e mi ru e z i stá t y nás tup nic kým i, z m i z í o b i I n í
pre byt k y a g r á r n í c h stá t u byv š e h I a d c e z k o n
s u m o v á n y obe m a stá typ r u mys lov Ý m i j i c h P r e
men o u v e výr o b k Y ž i v o c i š n é.

4. Pri ne o b y c e j ne c i I e fu n g ují cíp r i z P u s o b i
vos ti ces k o s loven s k é h o zem e del c e k n o v Ý m v ý
rob ním for mám, I zem í t i d o k o n c e z a to, že po
naznacených celne-politických zmenách teri
to r i u m v mez i n á rod ním ob c hod e, jev i c i sed o s u d
j a k o ex por t é r, ob jev i sej a k o i m por t éro b i I i.
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Josef Triiger:

Voskovec a Werich v interviewu

Bez nadsázky lze tvrditi, že problémem dního divadla stává se otázka jeho obe
stva. Zatím co ve velkých divadlech je U
necítiti chlad, s jakým sleduje hledište pr
n a jev i š ti, pre k v a p u jeve v a š e m d ivad Ie vz
ne ži vý a cilý kontakt diváku s vámi. M6!
sdeliti neco o svém publiku a o tom, jak do
hujete tak spontanního spojení s ním?

Naše obecenstvo je pochopitelne každého vecera j
je tedy težké vyvozovati o nem nejaké zásadne pl
závery. jisté je, že je odlišné od toho publika, kter6
vštevovalo naše první predstavení. Byli to tehdy
vážne príslušníci intelektuálské vrstvy, o níž se j
dnes omylne tvrdívá, že tvorí základ našich div
Setkáváme se s nimi o našich premiérách. A je to p
kum velmi špatné. Patrne z oficielních divadel pri
si i k nám znervosnující nevzrušivost a trapnou p
nost. Neprichází se baviti, nýbrž kritisovati. V jeho
ri vidíme zlomyslné nebo snad uprímne cítené na
zda naše nové dílo nezjeví už konecne naši vycerpa
a ochablost. Nemá již svou nekdejší svežest a be
strednost vnímání, která vytvárela radostnou a hyb
atmosféru našich pocátecních predstavení. Na št
toto publikum (ani kritika, která se rekrutuje z jeho
nedelá úspech. Nejlepší je publikum nedelních o
lední. jsou to mladí lidé nejruznejších povolání, pri
cíšníci, sluhové, studenti, devcata z obchodu a ka
lárí, publikum opravdu ideální, s jakým se dnes set
už jen na venkove. S tím lze nejsnáze navázati kont
který je nezbytným predpokladem každého živého
vadla.

Divadlo je proste' receno pokoj, v nemž se sešla
lecnost, aby se bavila. Ale nestací jen její spolecná
se smát, je potrebí urcitého impulsu, aby povolil p
tecní ostych a aby se docílilo spojení s jevištem. T
impuls vychází sice od herce, ale musí nalézti pohoto
odf.zVU v radách obecenstva. Nekdy se rozesmeje je
divák, ale rázem strhne i všecky ostatní k smíchu.
kdy však z hledište ciší chlad bud z neporozum
nebo z trpné IhostejnostC Tu se obycejne prestáváme
jímati o obecenstvo a zacínáme se sami baviti na j
úcet. Obecenstvo pochopí, zasmeje se a predsta
oživne. I v tech vzácných prípadech, kdy se ozve sy
(jako treba pri písnicce o smutném gigolovi), vtip
nejjistejší zbraní, jíž lze celiti každému neocekávan
útoku z hledište. Ale vtip nesmí krýti snad vnitrnl
radnost nebo dokonce strach. Musí býti v každé sit
výrazem hercovy prevahy nad divákem. Obecenstvo
vede tohle velmi jemne vycítiti. Tato souvislost
presvedcivostí vnejšího výrazu a pravdivostí Iids
obsahu hercovy osobnosti je težko slovy postižit
a sdelitelná, ale každý divák si ji jasne a urcite uv
muje.

Naše jevištní práce pocítá s divákem jako s tvori
spolupracovníkem. Vedle scén na jevišti, vyrustajl
z urcité situace, kde hrajeme s rekvisitami vlastne clo
ské výstupy, rozeznáváme predscény, hrané pred
nou a s obecenstvem. Tyto scény si nepíšeme. (Ud
jsme to toliko pri Smocking revui a nedopadlo to dob
Máme pripravenu jen zcela slabou kostru a z ní v
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ýstup až s pomocí obecenstva. Proto tyto pred
na premiérách bývají krátké a dotvárejí se teprve
rlsách. Zrodily se docela náhodne pri premiere
pocket revue: príprava scény s parníkem trvala
flliš dlouho, bylo nutno odvésti pozornost diváku
estnati ji nejak. Smluvili jsme se rychle s kapel
,vyšli jsme pred oponu a improvisovali jsme mezi
o níž dnes kritické klišé ríká, že si v ní žonglérsky
e se slovy. Improvisujeme predscény i dnes, a
ecky kritické výtky a domluvy neupustíme od

vlsace, protože v ní vidíme jednu z možností, jak
a uciniti faktortvurcí. Denne obmenujeme a upra

e svou hru a celou revui podle obecenstva. Podle
krtáme nebo zkracujeme jednotlivé výstupy behem
, zatím co jindy je dotváríme z inspirace, vzbu
ykem se žive reagujícím obecenstvem. Do stovky

fedstavení stále vypracovávati, pak se však už tak
rdisuje, že se vymyká jakékoliv další zmene. Ne
stává, že když se zase vrátíme na jevište po výstu-

ostatních hercu, pozorujeme, že kontakt s obe
em se uvolnil, že jeho pozornost je roztríštena.

tfm vinni casto herci sami, treba tím, že se smejí
né úloze. To obecenstvo zlobí, podvedome cítí

é jednání jako svou urážku, zdá se mu, že je kla
,protože ocekává cistou práci.

kává se, že porozumení vašemu predsta-
predpokládá aspon maturitu. Zajímalo

jak vás prijímá venkovské obecenstvo?
becenstvo mezinárodní, které nerozumí
reci?

kovské publikum je mnohem tvárnejší a vníma
než pražské. Naše obliba u neho je pro nás do jisté
zadostiucinením: v mimopražském ovzduší, v nemž
pf ostri všech narážek na pražské kulturní i po-

dení, se ukazuje, že težište našeho jevištního
je v ciste divadelním výrazu, pro nejž mívá ven
é publikum docela uprímné a bezprostrední po
I. Potvrzují tento náš dojem i úspechy, jaké máme

Inárodního publika, s nímž se setkáváme hlavne
jezdech v Moravské Ostrave ci Bratislave nebo po
t, jakou nám venovali cizí herci ve francouzských

rech pri filmování Paramount revue.

soudlte o našem prostredí, o jeho po'=
U k humoru a jevištní komice?

pás není ješte vyvinut smysl pro cistou umeleckou
v takové míre jako u anglosaských národu a ko
I u Francouzu. A tím méne pro smích a humor
absolutní podobe. Neríkáme nic nového, zjištu-

I, že se u nás nedoved_ou lidé smát pro vtip sám.
když si uvedomí, že je 52ech, zesmutní, ne proto, že

, ale proto, aby byl Cech. Naše spolecenské pro
I charakterisované svou prumerností, má skoro

pred prepychem. A i fantasie je mu prepychem.
ejme, že i náš cistý smích a netendencní humor

dá za luxusní. Aby tomu nejak celil a omluvil se
red sebou, že se v našem divadle uprímne bavil,
v nem úporne nejaký ironický a hluboký smysl,

I jej vyložiti suchou cestou formulek a'teoretic-
zduvodnování. V našich vtipech hledají se sati
l1ehy, jak zní otrepaný odborný divadelne kri
ermln. Tyto satirické šlehy boli casto nejvíce nás.

totiž, že urcité vtipy strhnou obecenstvo k po
zcela spontánnímu, ale nikoliv ke smíchu. Di-

okamžite mení v politickou schuzi. je to roze
ujlclm svedectvím, že nebyla pochopena naše snaha

tém, sobestacném humoru. Deláme-li vtip na

Perglera nebo Stríbrného, není to proto, že chceme de
lati z divadla nástroj politické agitace. Nýbrž jen proto,
že na nich postrehneme rysy, které nutí k vtipu. Ale
chteli bychom tento vtip podati tak umeleckým zpu
sobem, aby se mu zasmál i prívrženec Ligy a necítil
v nem útocný smysl, kterého v nem není. Pro tuto ne
schopnost našeho publika nemužeme se s humorem zmi
i'iovati o známých osobnostech verejného života, jak se
to delá treba v Americe nebo ve Francii. Ve vtipu na pre
sidenta videla by se snad neúcta k nemu nebo skrytý
útok a jediný, kdo by se mu záludne zasmál, byl by asi
president sám.

Frejka vám vytýkal v nedávném svém pro
jevu, že si málo uvedomujete spolecenské po
slání svého divadla. V cem vy vidíte jeho
smysl?

Naše poslání je jednoduché: bavit. Že je divadlo dobre
plní, je videt z jeho navštevovanosti. Nechceme delat
kritiku spolecnosti. jakmile se do divadla vetre propa
ganda urcité myšlenky, jakmile divadelní práci zacne
ovlivnovati urcitá tendence, prestává to býti divadlo a
ztrácí své nejvlastnejší poslání, poslání umelecké. Po
kládáme každou takovou službu divadla at spolecenské
potrebe ci politické agitaci za umelecky necistou. Myslí
se pri techto výtkách pravidelne na l\1oliera a spole
censký prubojný dosah jeho divadelního díla. Domní
váme se však, že Moliere byl natolik umelec, že své ko
medie nepsal s apriorním úmyslem spolecensky odsou
diti treba smešné precieusy. Byly mu smešné jako všem
lidem zdravého rozumu jeho doby, proto se jim na di
vadle vysmál. Ale jiste nesledoval tím nejaký vedomý
cíl mimoumelecký. Když jsme se ve West pocket revui
smáli Áckum, byli jsme vzdáleni toho, delat tím spole
censkou revoluci Nebo ocistu. Stejne tomu bylo s realis
tickou scénou: neznali jsme vubec blíže divadlo, Ib
senovo jméno se tam pripletlo cirou náhodou, nebylo
v ní prece nic severského, nemeli jsme v úmyslu popra
vovati realismus, treba jsme to tam tvrdili. Šlo nám o ne
co docela jiného: zesmešniti hereckou manýru, nemožné
šaržírování, jaké nám bylo v divadle vždycky k smíchu.
Ale to nevadilo kritice, aby nám nepokládala snahu roz
bíti realistické divadlo. Nemužeme predvídati, jaké
bude doznení našeho smíchu, v divákovi, ale bráníme
se proti výtce nedostatecného vedomí spolecenské zá
vaznosti. V dobe veskrze necisté (ne ve smyslu cistých
rukou, ale ve smyslu stylové zmetenosti a promiskuity)
máme jedinou ctižádost: delat cisté divadlo. To je, mys
líme, jediná morální závaznost umelecká. Nemravná
je pro nás na divadle sentimentální scéna, špatná hra,
odbývaný a manýrovaný výkon.

je jisté, že spoluusmernujete rust všech
tech mladých lidí, kterí tvorí nejvetší cást
vašich diváku. Nemáte dojem, ž~ váš smích ze
všeho a všemu muže u nich vésti až k desori
entaci?

My sami nejsme, jak videt, nihilisté. Ucíme-li vubec
necemu, pak tedy jiste odvaze k risiku. Ukazujeme, že
se lze všemu smát, že smích dává sílu být nad každou
situací, že jím lze celiti všemu a že všecko lze zvlád
nouti prevahou úsmevného ducha.

Mužete neco sdeliti t techniky své divadelní
práce?

Naší význacnou zásadou v divadelní práci je zásada
dusledne uplati'iovaného kontrastu. Vezení je smrtelne
vážná vec, již se lidé štítive dotýkají. Mluvíme-Ii však
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o klepetárovské generaci.
XI.

Od kaz ot c u.

Nárky na mladou generaci jsou castým zjevem, patrík oblíbenému zamestnání strýcku, otcu a dedu,
kdykoliv se k tomu naskytne príležitost. O tuto službu je
postaráno dobre a bylo by zbytecné rozmnožovat rady
tech, kdo ve svých žalobách projevují vetšinou tak malé
porozumení pro mládí. Výtek dnešní generaci tricát
níku bylo uvedeno v predešlých kapitolách ostatne už
dost a budou s nekterými jinými shrnuty príšte v ka
pitole poslední. Na všechny defektní položky naší gene
race se nenajde krytí v minulých úctech, nemožno vy
svetlit všechno jen neblahými vlivy tech, kdo byli pred
námi nebo jsou okolo nás. Bylo by pohodlné svést všechny
hríchy na jiné a nehledat chyby u sebe, v nás, nedo
statky, za které musíme cítit zodpovednost sami, trebas
patrily do jisté (i znacné) míry k našemu dedictví. Ne
chci si usnadnovat práci prevádením viny Z mladých
na starší, chci zjistit a ukázat spojitosti zrejmé i vzdá
lenejší. Tím se v nekterých prípadech presune vina
skoro cele na bedra starších, jindy se rozdelí nebo je
aspon její pochopení usnadneno príbuzností nekterých
znaku, budto již zapomenutých nebo na první pohled
rozdílných. Nejde o dialektiku, o stylisacní efekty,
které mají život jepicí, ani o útocení na osoby pro

osoby. jde o vystižení skutecnosti, o nalezeni
jejích složek. jde o pochopení naší generace,
odpovedet na otázku, jaká je v nekterých svýi
vách, ne ve všech, ale v tech, které jsou v naše
cenském ráde nejduležitejší, protože práve z
cházejí lidé tvorící nejruznejším zpusobem vefe
není, lidé, kterí pri dnešním systému politický
budou konec koncu rozhodovat o vláde v rep
kterí jsou nebo budou postaveni na rozhoduji
kulturní. jde o pokus najít kus pravdy, a víc n
jí nedobude, i když se zabere širokými brázd
také o pokus odpovedet na otázku, proc je n
race taková, jaká je. Také na tu otázku jsme ul
cásti odpovedeli, ale jen úryvkovite, pokud jd
otcu a stran státotvorných.

Dedictví otcu: do jaké míry bylo kladné, j
noty nám prinášelo? Nebylo nám víc než pat
když zacala válka, práve v dobe, kdy jsme
trochu chápat svet a posuzovat lidi kolem se
tová válka a celé ovzduší, které se pod jejím nes
tlakem vytvorilo, nepusobilo nijak príznive
otce a neukázalo nám je v nejlepším svetle. N
jen válka, byla to válka pod neprátelskými p
vnucená válka po boku tech, kterí byli našimi
šími nepráteli. To znamenalo všeobecnou ko
situace. Naši otcové, presvedcení vlastenci,
protirakousky, selhali podle nekompromisního
mládí úplne v kardinálním bode, rozhodujícfm
další válce: když byly vyvešeny mobilisacní
podepsané nenávideným císarem a ministersk'
sedou nenávidené a vnitrne neuznávané vlády,
hlavy jako chlapci a bez jediného vážného
o odpor, at individuální nebo kolektivní, navl
jenský mundur, rozloucili se doma a spechali n
do armády, která šla bojovat za pravý opak t
bylo jejich programem a snem.

Reknete asi, že to jinak nešlo. Ale nemužete
chtít, abychom tenkrát chápali od svých otcu a
neco tak nesmyslného, neco tolik odporujícfho
vému rozumu, národnímu sebevedomí a síle, ch
mužu, které jsme ve svých otcích videli nebo
videt, jako všechny normální deti. I po jiných
kách válka nám nedávala mnoho príležitosti víd
na výši situace. Ve druhé a tretí kapitole jsme
v této souvislosti o strední škole a našich prof
kterí jako celek neprojevili mnoho statecností
ného charakteru a nepoložili spolehlivý zákla
morálce, neupevnili v nás správné zásady. J
nebylo lepší, at jste se podívali do verejného
který byl sice vystaven kontrole a tlaku, ale
se otcové cinili namnoze víc než musili, nebo
nahlédli do života kruhu uzavrenejších a rodin,
o kazy jiného druhu.

Na jedné strane nám otcové vtloukali do hla
slušnost ke svrchované autorite státu rakousk
ského, trestali nás casto i s bezohlednou prísn
prestupky paragrafu této autority, na druhé str
ucili, že nic neplatí, že si z paragrafu ani trest6
síme nic delat, a dostávalo se nám pochvaly, kdy!
povedl nejaký kousek proti tem rakouským byro
tam nahore. Nejenom ve škole, i v obcanském
vládl systém morálky obrácené na ruby, pocínaj
máním zpráv z bojište. Vitezství byla porážka
rážka byla vítezstvím, které znamenalo radost v
Snad zase o krok blíže ke konci války, o ku
k míru. Otcové nám nemohli ríkat s cistým sve
budte prímí a poctiví, mluvte vždycky pravdu.

ÉoILAABoo
Franta Kocourek:

o nem s vážností starých pánu hovorících o letním byte,
je v tom vycíten ztajený komický úcin. Stejne je-li po
litik, jemuž pripisujeme ryze mužské a mužné vlastnosti,
pojímán jako slaboch rozmeklosti až zženštilé. Také
lyrika, která se silne uplatnovala v Donu juanovi, je
užívána z úmyslu kontrastu. Klasické príklady jsou
v poslednim Chaplinove filmu, kde po dojetí, navoze
ném lyrikou, je užito komické situace, která vyvolá
velmi bezprostrední odezvu, nebot uvolní hrozící dojetí.

Hodláte nyní i filmovati. jaké zkušenosti
jste si prinesli z filmování Paramount filmu?
jaký bude váš první film?

Ve filmu budeme musiti vytvoriti nový typ, typ ciste
filmový. V Paramount revui jsme fotografovali své di
vadelní typy. Bylo to pro nás velmi poucné, protože
jsme meli po prvé príležitost se videti a slyšeti. Budeme
si musiti vytvoriti i nové masky, protože naše nynejší
masky jsou jen divadelne funkcní. Kdežto na jevište
vcházíme spolecne už seznámeni, ve filmu se teprve be
hem hry spojíme. Voskovec hraje autodrožkáre, Werich
dopravního strážníka. Nakonec se sejdeme na autocaru,
pro cizince, kde se Voskovec stane šoférem a Werich hla
satelem. Použijeme i všech známých pohledu na Prahu,
ale v humoristickém uplatnení, asi jako byl pohled na
Prahu ve West pocket revui. Náš první film nebude sto:
procentne mluvený. Pri Paramount revui fotografovali
vlastne zvuk, ne však rec samu, jak se to vlastne deje
i v ceských filmech, kde prijímají rec Nemci. Ve filmu,
kde budeme moci uplatniti všecky své sny, po léta strá
dané, vidíme pro sebe nové tvorivé možnosti. Ale tím
se divadlu nezproneveríme. Divadlo je krásné, stýs
kalo by se nám po nem.
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ocela jinak: naucte se hlavne všechno obejit
t, nemá smysl prosazovat zásady, hlavou
te. S pravdou nikam nedojdete, mlcte ra

e·1i promluvit, radeji selžete, než byste se
tJ vzdorem se nic nedokáže, je treba myslit

ost, je treba, abychom si uchovali co nejvic
, až válka skoncí.
la zavržení hodná. Naopak, starší se s ni
hlubili a my ji prijímali se zadostiucinením,

lež zachránila našim drahým život nebo
válecný osud. Také nám prokazovala vý-

y pri nejruznejších príležitostech. Lež pre
lži a stávala se pravdou. Byla to jedna

"domácího odboje", méne nebezpecná než
ivni resistence. Lež se stává ctností, o které
sympaticky. Hrdinství v boji, které nám
, obcanské nauky i odlehlejších nauk dopo
ko mužný ideál, propadlo pohrdání. Hrdina

cernožlutou vlast, na toho peli chválu jen
jsme ríkali "stvury", pro nás ostatní to

uše zrádce a vrah. Naším ideálem nebyli
fi se vrhali do vravy válecné jako lvi, ideálem
o se do toho pletli co nejmín, když musili
leU do vzduchu, nejpopulárnejší predstava
ulejvák všemi mastmi mazaný, clovek, který
anceláre ke kancelári, frontu uvidel jen ná-

ocka I se 28. ríjna v nemocnici nebo v lesích
kádru. Zemrít za vlast? To pro nás byla

pitomost, a kdo se jí dopustil z vlastní horli
O jsme litovali jako cloveka, který to nemel
echno v porádku. Legionár, prebehlík z ra
ády a bojovník pod prapory za vec pravé
ou je treba osvobodit krví, to je v leto

álky pozdní zjev, zacal na nás pusobit teprve
tu .

. se lež ve ctnost, nebyl ani podvod nic
patril do systému odboje a podrývání státní
ostL Nevídáno, když se nekde neco provedlo,
to cloveku posloužilo a tem nahore to zajelo
masa I Morálkou se stal rub verejne hlásané
to do dusledku. Protizákonné naši otci schva

cky nám prestupky trpeli nebo k nim sami
nety. Co jiného meli delat? Ze všech cest je
k dli - a to byla cesta nejkrivejší. Klamat

rofesory, klamat aprovisacní úrady, hejtman-
U a cetnictvo, klamat všechno, jen aby bylo
e ztrát a aby se clovek - trebas bídne 
živote do konce války. To bylo to nejhlav

m necessarium válecné doby, tomu se musilo
šechno ostatní jako hrozné osudové nutnosti,

O, jedine podle toho se tvorila merítka a vážily
Vyprável mi známý o svém nejsilnejším

prekvapení z války: doma meli bídu, po spo-
ubohého aprovisacního prídelu nebylo na
e co jíst. Nejvynalézavejší clen rodiny, slu

vydala na lup a prinesla odkudsi z polí velikou,
vodni rípu. V domácnosti nadšení, matka se
elat z vodnice slavnostní pokrm, otec chválí
takovou korist. Jenom ctrnáctiletý syn stojí
nemuže si srovnat v hlave, jak je možné, že
ek, který mu nekolikrát narezal za nedovo
šeni zásob v mamincine špižírne, ted nevyhu

Marce, když ukradla rípu na cizím poli, ale
má radost. .. Nepatrná momentka ze zašlých
fiznacná.
i založeni otcové té generace, které platí tyto
edy otcové intelektuální generace dnešních

tricátníku? V co verili, o co se opírali, co kladného je
vedlo, co positivního nám mohli predat jako tradicní
podklad?

Nebudeme daleko pravdy, rekneme-li, že toho klad
ného otcové na rozdávání dvakrát nemeli. Celkem
vzato, jim ze všech ver vyhovovala nejvíce víra v anarchii.
Proc to tak bylo, to je zas jiná otázka, historie nekolika
predcházejících clánku generacního retezu. Naši otcové
byli vynikající anarchistévruzných oborech. Vzpomenme
jen, jaký pomer meli ke státní suverenite, k nábožen
ství, k verejnému životu, k politice, a dostaneme
bohatou sbírku anarchistických názoru. Kolik procent
bylo v techto závažných názorech kladného? Bylo
treba brodit se vodami negace k necemu, co bylo tak
daleko a tak neskutecné, že se s tím vlastne ani nepo
cítalo. Anarchie a negace mely být jen docasnou obra
nou, protijedem, ale dlouhým trváním ztrácely pro vi
sorní ráz a nabývaly definitivy, která našemu myšlen
kovému svetu nikterak neposloužila.

Zastavili jsme se u nekterých problematických hodnot
literatury komunistické a komunisující jako u nejbliž
šího a nejlákavejšího pramene naší generace. Jaký to
byl - pres všechny neorganické výstrelky - zdravý
pramen proti nekterým velmi oblíbeným literárním
hnutím otcu! V generacní retrospektive nemužeme prejít
bez povšimnutí na príklad rozšírenost dekadence, která
byla ve své dobe a pro svou dobu typická jako názor
i jako móda, prázdná móda, která otravovala i lidi
zdravého jádra a krivila pohled na svet tak nemožne,
že se tomu dnes musíme smát. Clovek s temito ideály
kdysi tak vznešenými a docela oficielními by dnes
marne hledal místo mezi námi, a chce-li jim zustat veren,
musí žít samotársky a s peclive uzavrenými okenicemi.

Díváme se dnes na dekadenci predešlých dvou ge
nerací jako na kuriositu, a prece vládla tak dlouho a prece
ješte nedávno vytvárela hrdiny, za jejichž príkladem
mnozí šli svými myšlenkami i skutky. V povídce ne
dávno zemrelého básníka "AI Ferri" je takový hrdina,
kterého by naše generace pri veškeré své defektnosti
obdivovat nedovedla: pro toho cloveka není na svete
nic, co by za neco stálo. Nejvetší jeho schopnost je po
chybovat o všem. Pochybuje o národu, o vlasti, pri
rozene o ženách, které jsou tu jen pro rafinovanou
rozkoš, po níž je horko v ústech a jiné památky, po
chybuje o úcelnosti jakékoliv snahy, vypetí vule, cinu,
v to pocítaje aktivismus politický, je vším zhnusen a
koncí sebevraždou, která byla pro mnohé omámené
nejvyšší moudrostí. Jak životný príklad! Uverit v náhlý
obrat takových autoru k aktivismu a positivní práci
nebylo nejsnadnejším úkolem.

Positivismus, smer pozdeji konstruktivní, zacínal
vubec zpusobem, kterému bylo težko uverit pro jeho na
turalistický pesimismus. John Stuart Mil! praví ve
"Trech rozpravách o náboženství": "A nemel-li Buh
nic jiného v úmyslu, než naše blaho a blaho ostatních
živých tvoru, nelze uverit, že by je byl povolal k existenci
s vyhlídkou na tak dokonalé oklamání ... Ve všeobec
ných zrízeních prírody není ani stín spravedlnosti."
Nebo hedonismus atheistul Známý francouzský atheista
Dantec píše ve své knize "Athéisme", vydané ve sbírce
"Philosophie scientifique": "Atheista muže žít jen
tenkrát, když je štasten. Mohu prohlásit s veškerou
uprímností, že neznám duvod, který by byl schopen
zadržet atheistu pokoušeného sebevraždou." Tito a jiní
plasatelé negace nám v jistém stadiu vývoje byli blízcí
svou záporností, vyhovovali urcité naší nálade a byli
nám nebezpecni proto, že jsme neznali meze jejich ná-
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zoru, nevedeli jsme, kam až mužeme jít, a zatežovali jsme
si hlavy tím, že jsme nekteré jejich argumenty brali
vážne a doslovne.

Než mohl tento materialismus a mechanismus do·
spet ke své positivní krystalisaci, bylo nan se všech
stran útoceno a i to málo, co na nem mohlo být, bylo
bráno v pochybnost. Proto je príznacná veta z díla
Emanuela RádIa "Dejiny vývojových theorií v bio
logii", kde mluví (v záveru) o úpadku darwinismu:
"A prícina smrti? Tatáž nemoc, na kterou zemrelo
dosud vše velké, co jednou bylo živo: Schicksal und
eigene Schuld". Tak mluvil Rádi, který chce bourat
mechanismus a naturalistický fatalismus, týž RádI,
který chce delat idealismus a nového vudce mládeže.

Velké procento svých otcu mužeme charakt.erisovat
jako anarchisty, kterí zacali být positivními, sotva se
ohráli a najedli. Komunismus, který anarchii usmer
nuje a prekonává, protože v nem nad anarchií stojí rád,
byl pri vší své destruktivnosti daleko positivnejší než
bývalý obecne rozšírený negativismus.

Muže se namítnout, že vliv otcu nebyl tak silný,
hlavne proto, že je mezi námi a jimi hluboká propast
válecných let a prevratu, kdy jsme byli ponecháni
sami sobe, jak bylo dostatecne ukázáno v pocátecních
kapitolách. Není možno oslabit podobným tvrzením
význam bezprostredne na naši generaci pusobícího
príkladu tech, které zahrnuji do pojmu "státotvorných".
Všech tech verejných cinitelu, kterí v komunistech videli
nejhorší nebezpecí a kterí nám ukázali s ideální názor
ností, jak oni si predstavují budování republiky.

Evelín Mil/er Pierce:

Ženy, které se znovu provdávají.
Jaké jsou to ženy!? Jak byly vychovány? Co privodilo

jejich nespokojenost s prvnim manželem? Bude jejich další
manžel vhodnejši a budou s ním lépe živy? Americká au
torka clánku má o techto otázkách své - celkem dosti

presné - mínení, a my, publikujíce je na tomto miste,
projevujeme své sympatíe s vetšinou jejích vývodu.

Kdo jsou to lovci "druhé náhody"? (Second - chancers.) Je tostále rostoucí množství mladších, hezkých žen, které se casto
docela bezhlave rozvádej i se svými manžely, aby vstoupily v nejaké
nové, podle nich výhodnejší spojení. Mnoho se o tom v poslední dobe
mluví a piše, ale jaksi málo soustavne.

Nikde jsem nenašla ješte dost zretelne a bez obalu vytknutou ka
rakteristickou stránku vetšiny techto panicek: jejich stupidnost a sple
tenost a fantasticnost v myšlení. Hrave precházejí pres své ješte ni
kterak zestárlé manželské sliby a závazky, nicí sotva vybudované do
movy a casto zatahují do této hazardní hry í své malické detí, které
potom pustnou, nemajíce aní stálého, slušného domova, ani péce a
dozoru; o zájmu o ne a o výchove už lze vubec težko mluvit v tako
vých pomerech a pri nedostatecném smyslu pro zodpovednost. Vedou
cími ve hre o "druhou náhodu" jsou dívky, které dospívaly a vdávaly
se na konci války. To je síce malá polehcující okolnost, ale ne omluva.

Lovkyne nových možností jsou dívky vetšínou ze slušných a zá
možných rodin, jejichž parádní svatební fotografie pred nekolika
lety byly otiskovány v prílohách velkých listu, dívky, které prošly
drahýmí soukromými školami, jejichž vstup do spolecnosti se dál
se vší obradnou slávou spolecenskou (débutants parties - pro
tejšek k anglickému predstavování u dvora). Rodiny techto divek
se svedomíte postaraly o zajišteni jejich "životního štestí", a jejích
manželé, vetšinou zcela správní chlapci, "prominent young club
men", prumerne školení, sportovne a obchodne úspešní lidé mají za
to, že "keep smiling" bude hrave dosažitelnou devisou jejich života.
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Dívky, pídíci se po "nových možnostech", mají vetšinouu
inteligencí, a jen jejich mazanost jím pomáhá proplouvat spleti
situacemi jejich nezodpovedného života. Nejvetší moudrostijej
zdrženlivost v projevování vlastního minení. Tuší správne, žeby

krývaly jen prázdnotu. Co je jejích zamestnáním? Výpocett
práve tak rychlý jako skromný: shánejí šaty a prevlékají se rTI

krát za den, velikou cást jejích žívota zabere shopping (brousenl
obchodech), domácnosti venuji tak nepatrný zlomek svéhocasu,

by to - theoreticky! - jiste uvedlo v nadšení pana Taylora a v
reformátory, toužíci pomoci pretíženým hospodyním. Ovšem,že
ctou: obrázkové magaziny, fashionable povidky a romány,spo
skou rubriku v novínách. Tyto dívky, žíjicí prudce a živociW
dny, flirtují, bavi se a utrácejí v drobných své citov(schopn
jednoho dne stoji omráceny, pravidelne nejakým srovnáním:
vají, že nemají vlastni ho fondu, aní citového ani myšlenkového.
jich jedínou predností je jejich pekný zevnejšek, mládí a zdú
vané pohlaví. Velmi brzo maji "toho všeho už až po krk", jsou

kavé, jdou z jednoho flirtu do druhého, jejich tajná dobrodružstvt
stávají behem casu stále méne nevinnými, všelijaci mladi m
v jejichž spolecnosti se pohybuji, jím napovidají hromadu ne
o jejich výtecnosti a o tom, že je škoda, že nici svuj život v
se svým "ménecenným" mužem. (Kdyby ty hloupé holky mcly
sek soudnosti a vkusu, poznaly by okamžite, že jejich našeptá
nemužný muž, neschopný soudit sebe, natož jiné!) A tak- prímo
neprimo - je vedou k tomu, aby se "osvobodily", aby mohly
života a aby mely otevrenou cestu v nejaké výhodnejši manželstvL
pozoruhodné, jak rychle se dávají presvedcit a jejich rozhodnuti
rozchod s mužem a odjezd do Paríže nebo Rena (proslulérozv
mesto v státe Nevada, jehož zákony jsou zvlášte mirné) jsou
rka soucasné.

V New Yorku je podle všeho nejvíc rozvodu z celých Spoj
státu, ale také na západe je jich velmí mnoho a i na jihu a jího
(katolická bašta) staly se rozvody zvykem. Je samozrejmé, že
York se stal dostaveníckem techto žen. Je v nem nejvíc priležl
k zábavám, ujdou nejspiš kontrole svého zpusobu žívota (am
public control v menších mestech je opravdu inkvisicní), a ko
nejsilnejší duvod pro volbu New Yorku jako sidelniho mesta je

cond chancerum zcela obchodni maxima: chceš-li získat peníze,
tam, kde jích mnoho!

Mohli bychom probírat sta prípadu, a všecky by byly v
stejné: zkažené, nespokojené, preletavé dívky, které chteji "s
du", aby mohly "užívat sveta", a zas chtejí obratem ruky
který by jim opatril šperky, mnoho šatu, armádu služebnýcha
možný luxus. Ten nový muž má být samozrejme tuze bohatý,
jako JOhn Oilbert, musi umet tancit a milovat jak oplakanýV
tino a vzbuzovat obdiv a nadšení jako Lindbergh; dost starý a
musi být, aby vedel, jak se zarídit kdykoliv a kdekoliv. Mámít
kající spolecenské postavení a pred svátkem své choti nikdy
zapomenout na nádherný šperk. Dockají se všecka ta hloupá,m
a sobecká devcata vyplnení svého snu?

Hledání "nových možností" se stává nakažlivým zvykem. za

til celou generaci jako epidemíe. Vdané závideji rozloucenýmj
svobodu, tak jako drív závidela svobodná devcata provdaným
nám.

Duvody k rozvodu, zahrnuté pod širokým záhlavím "nem
dalšího soužiti", jsou nekdy tak groteskní, že to hranicí na
málnost. Tak jedna panicka si stežovala, že vinou svého mule

kouší úplnou depresi a trvajicí pocit ménecennosti, protože ji
volil opatrit komornou, ackoliv jí to puvodne slibil! V jinémp
zas paní telefonovala na vzdálenost pul druha tisíce mil své
a žádala jí, aby primela jejího manžela k otevreni nebo zavrení
protože se nemohli spolu dohodnout na temperature mistnosti,a
tvrdila, že z prílišného horka nebo zímy, které ovšem zavínoval
žel - onemocní. Ženy, které níkdy neobnosily svých šatu a n
jíných omezení než svých odtucnovacích diet, stežovaly sí na
strádání. Jíste orígínální je prohlášení jedné zvlášte nevkusné
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Ilo je príliš krásné, než aby bylo niceno pouze chudým mu
také žila ve zcela slušných hmotných pomerech.
válka má také zde mnoho zla na svedomi. Mladi mužové

forme a s gloriolou hrdinství byli "milováni" jen o málo
CO odložilisvoji výjímecnost soucasne s vojenským kabátem.

a bohatým nevestám z Jíhu neprirostly k srdcí všelijací
ni z Bronxu(predmestí New Vorku, ne práve exklusivní) a

dobrýchstarých východoamerických rodin (ti potomci Pout
England se snad driv tak tuze nevytahovali nad pozdejší

ce jak by se byla mohla jinak vubec zrodit myšlenka de
?I) tedy tyto ženy se skutecne málo hodily do nedávných
nekonecnélány kukuríce a stáda vepru, mezi stredozápadní
lids trochou drsnou recí a neomalenými mravy. Prudká za-
ta nadšeni mivají krátký život. Dívky, které plakaly, bou
i1ysebevraždou, když jim rodiny bránily ve snatku s vo

plakaly, bourily a hrozily sebevraždou, když jim rodina ne
rozvod.Tyto válecné nevesty velmi brzo a houfne opouštely

toe uzavrená manželstvi.

kupínu dívek, pokoušejících se o nové možnosti, tvori mi-
• Je jich nemnoho proti ostatním, ale jsou prece. Zajimavé

me vedou k rozvodu casteji dúvody rázu hmotného než ideo
do má mnoho, chce ješte víc - a co spása duše, zbožní Ame
Milionárkapotrebuje také ke svým penezum, které maji tre

ve válecných dodávkách, príslušnost k prominentní ro
by ji otevrela cestu do nejuzavrenejší spolecnosti. Rozvede

a hledá svou "novou možnost": manžela, který se jmenuje
Davenport, Morrow. Pak bude hrát prim v Newportu a na

Je ješte tretí druh "second chancerú", to jsou divky z rodin
obchodníkl1,remeslníku, delnikú, zrízencu, menších úred

, samy zamestnankyne v ruzných podnicích. Provdaly se
z podobných pomeru sociálnich, zvyklé na stejný životní

,a zdáloby se, že jsou tu dány všechny predpoklady k mírne
éroua spokojenému životu. To se jen zdá, protože mladé

brzoznelíbíživot na períferiích v domácnosti, která nicí ruce
je málo zábavy. Zacne vzpomínat na kamarádky a obecen

závode,ve kterém byla drive zamestnána, na to, jak chodila

den parádne oblékaná, s vyleštenými nehty a nakaderenými
ClO preslechla obdívných slov, kolik zahlédla vzrušených po
PIlné cteni novinárských spolecenských tlachu a navštevo

pýchfilmuji utvrdí v úvahách a konecném záveru, že si nicí
takovémhlemanželství a domove, a že z toho musí ven a po-
ještejednou o lepši (to je hmotne skvelejší) manželstvi. A tak

e rozvádi a zaciná se ohlížet po novém manželu: bohatém,
, hezkém, pozorném atd. (Na rozumové prednosti second

kterékoliv z jmenovaných skupin nekladou skoro žád
davklt!)V každém porádném filmu se objeví rytír ve skve

válcia vezme sí za ženu hezkou, malou prodavacku - proc
nemelodít také ve skutecnosti a proc by se to práve nemelo
JI?! Koncetechle sobeckých naivek bývají neveselé.

dodat, že typické pro second chancery jsou dve okolnosti:
obycejnehezké, zevnejškem velmi upoutávající divky, jejichž

Imelo krátké trváni. Zrídka se rozvádejí a jen ze skutecne
dlivodt'tženy, které mely delší predmanželskou známost se

IU a žily s nim radu let v manželstvi. Ty se rozvádejí málo-
dlouhémváhání a težce. To jsou povahy, které se pomalu a
ve sbližují, ale dovedou se dokonale sžít a oddat. Zpravidla

ují v druhé manželstvi.

na case zeptat se, jak dopadají ona druhá a další manželství,
si second chancerové tolik slibuji. Zdá se, že odhad sto ku

roU zlepšenineni nijak prehnaný. A možná, že je ješte priliš
ký. Zrídka kdy jsem zjistila zlepšení v ideovém nebo hmot
u v té spouste druhých manželství, jež jsem ze sociologi

mu sledovala. Nezapomente, že mluvím jen o ženách, je-
ými pozoruhodnýmí vlastnostmi byl jejich pekný zevnej
ia náš starý známý sex appeal. A to jsou prednosti, které
povrchnia prchavé, aby se dalo na nich budovat neco tak

závažného, jako je trvalé životní spojení muže a ženy. Presneji: krása
a mládí mohou vzbudit náklonnost nebo vášen, ale nikdy samy o sobe

nedají vzniknout onomu nádhernému, nesobeckému, trvalému citu,
jemuž bez nadsázky smíme ríkat láska. Ale snažily se tyto dívky ne
kdy o rozbor a ujasnení svých citu nebo citú svého partnera?! Byla
jim dtlležitá vzájemná duvera a úcta? Zastavily se nekdy v obdívu a
zvláštním ocenení nad schopností nebo dovedností svého partnera?
Všímaly si jeho pomeru k lidem a vecem? - v duchovním a cítovém
smyslu, myslím. Níkdy to nedelaly, protože nedovedly. A tak to, co
by si inteligentní clovek odnesl jako plus ze svého prvniho, pochybe
ného manželství - zvýšená kritícnost, ujasnení vlastních nedostatku
a predností a kus zdravého skeptícismu - to se ani nedoteklo prahu
jejich vedomi. Byly príliš zamestnány horecným shonem po dobro
družstvi a za pochybnými radostmi života, než aby se podívaly trochu
do sebe. A tak se vdávají pravidelne za horší muže, než byli ti prvni.
Ti první byli alespon dobrí, nepríliš inteligentni a nezámožní hoši,
kterí se zamilovali do hezkých, mladých devcat. Ti druzí bývají
mladší nebo starší, vyžilí, mazaní muži (nejcasteji známosti z noc
nich tancíren), jejichž názor o ženách a pohlavních vecech je hnusný;
nepracují a nevydelávají a nežíjí vážne a radostne, ale lenoší, pak ha
zardují a zas rozhazuji a utloukaji. Není jísto, mají-li nejaký ži
votní ideál, ale tvorivá práce, rodina a pekný domov, to asi sotva
bude. Jejich zpusob života na to neukazuje. A ta hloupá, nepochopi
telne zaslepená devcata, která hledají svou "druhou priležitost", tohle
nevidejí! Chtejí bohatství, zábavu, lehký život, vdávají se za nemužné
panáky - a prohrávají po druhé své chance na lepší Žívot. Pak je
ješte celá rada jiných kreténu mravních, duchovnich a telesných, na
které mají tato devcata "štesti" - a hodne proto, že vrána k vráne
sedá-.--

Ta jedna ze sta, která se setká a vstoupí do nového manželství
s dobrým, mužným mužem, našla asi v sobe nebo v nem takovou
mravní silu, že zlomila sobectví a prízemnost svého drívejšího života.

I v našich dnech se nekdy dejí zázraky. Co je zpusobuje? V bibli se
tomu ríká láska a víra - my jsme strízlívejší a neužíváme rádí sil
ných slov, ríkejme tomu náklonnost a dúvera.

Second chancerové, devcata sobecká a nestálá, nejsou ke své úloze
outsidera v lidské spolecnosti predurcena, ona se jimí teprve - oby
cejne následkem špatné výchovy, stávaji. Vzpomínám si dobre, jak
jsem videla jednou v obchode asi trináctíleté devcátko v docela hy
steríckém záchvatu, proto že jí matka nechtela koupití nejaké drahé
šaty. Její matka byla rozumná a sporivá žena, ale nedovedla celit
trapné situaci, kterou zpúsobila její bezohledná a nevychovaná
dcerka - a konecne povolila. Co by byli asi udelali jeji rodice, kdyby
jim byla ztropila takovouhle scénu? V tom je klíc k nekterým tež
kostem naší doby. Ješte generace našich rodicu žila v kázní a stríd
mosti a dovedla nás v ní - alespon z vetší cásti - vychovat. Ale my
a naše deti? Stalo se, že jsem se seznámila s matkou té málo závídení
hodné dcery a dozvídala jsem se o dalšich kouscích a težkostech, kte
rými ji oslazovala život. Bez kázne a zodpovednosti rostla a žíje.
Vždycky, když jí nechteli dát to, ceho se jí zrovna zachtelo, plakala
a vyvádela a otravovala lidem Žívot. Je nespokojenou mladou ženou,
nedávno po druhé rozvedenou. Hodne viny na jejím zbryndaném ži
vote má její dobrá, ale slabá matka.

Matky, vychované v prísných víktoriánských mravech, chtejí 
také dík špatne pochopeným moderním heslum výchovným - po
prát svým dcerám hodne volnosti. Ta ovšem muže prívodíti až tra
gícké zvraty u toho, kdo ji ješte nedorostl. A tak taková predcasná
svoboda zpúsobuje úplnou nedisciplinovanost i zdivocelost.

Nebo jíný težký hrích ve výchove: podplácení deti a nedostatecná
vytrvalost rodicu. Fakt, že malická Mary-Jane dostala jahodový ko
lác, jen aby už prestala dupat a brecet - je horší než je její matka s to
pochopit. Každé precitlivelé bránení ditete pred spravedlivým tre
stem a "nevinné" spolecenské lži, vyslovované v prítomnosti dítete
to všecko jsou hrichy, se kterými se mohou pozdeji pozorní pozoro
vatelé shledati u devcete, kterému žádný clovek, žádná vec, nic, do
cela níc na svete nemLlže prírúst k srdci, protože už v detství melo jen
laxní pomer ke všemu. Když - jak se ríká - karakter cloveka je
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a v oné forme, kterou jsme založili), se trochu podobá hruze
starých dam, které se tresou ješte tretí den poté, kdy zažily
katastrofu. Pokud jde o ty druhé, kteri se podle Vašich
nicky vznášej i v balonu abstraktních idei, sluší rici, že v
prípadech je pohled s balonu opravdu o neco výstížnejší,
s výšky jednoho muže.

Je jisto, že aní Vy, aní já, nemáme tolik sil, abychOJll
pádu kteréhokoli z ních, který svilj balon vskutku nadou
lostmí a bláhovostí. Lze ale prohlásiti, že rozhodný zámysl,
píti nikdy do balonu, mLlže být tak škodlivý, jako kte
uminenost. Nechcete, doufám, tvrditi, že je možno vci
požadavky shrnoutí do nejakého kotle, v nemž by se po
ceste a na principu pouhého houževnatého premýšleni
na žádoucí výsledek.

Vytýkáte na kterémsi míste, že cinnost vzduchoplavc4
ponevadž nezná obetí. To je velmi správné; nemohu Vám
pane, zastíratí, že byli a doufejme, že jsou nekterí, kterí
abstrakt vstupují, dobre vedouce, že bude abstraktnosti t
tovat papuce, dobrou kuchyni, klíd, nebo cokoli, co uzná
merené obetavosti.

Trvám, že jsem Vám pak po tom všem dlužen ješte vý
co pokládám za lepši pouhého zdravého rozumu. Je to rec
obtižná. Shodneme se nejlépe tak, že si uvedomíme hierarchii
Nerad bych ucinil ze svého vysvetlení filosofický seminár a
reknu, že zásadou zmeny ve svete je dvojstranný vývoj veci
jedny prospivají na úkor druhých. Je takrka jísté, že ne
dávný predek mel asi stejne rozvítý zájem o to, jak by
nejchutneji zužitkoval nejakou masitou sobi nohu, jako
starost, dejme tomu, o dobré zužitkování Planckovy teo
nás zmásti, že by se zdálo, že nekterým lídem je dosud
v podobe, rekneme zadýchaného místa v nejakém úrade,
ideálem. To je jen atavismus; zásada je ale ta, že duch p
úcet hmoty. Je tedy pošetilé, hneváme-Ii se, kdykoli j
o nejaký príjemný a hmatatelný podil na svete. Princip té
je ovšem daleko složitejši a sice príblížne takový, že (dov
vstoupí ti do balonu a zcela malícko se povznésti) za nejaký
ovšem - cas, upadne hmotný podil na svete zahanbujícIID
bem, zatím co duch povane, jak bude chtíti - podle svat
Toto staré, moudré, lec zkrušující proroctví dokazuje osta
ímplicitne, soucasný i možný budoucí rozvoj civilísace, sec
mítnete mi možná, že záležitosti v Chequersu jsou Vám II
a dilležitejši, než nejaké rozmarné vánky ducha. Nebudu
opravdu moci níceho namítnout, nebot by to byla vec v
tilo by, že: "Qllantum potes, tantum aude", zdá se mi však,fe
príliš daleko od pravdy, reknu-Ii, že takový Chequers tf
náznakem, že v tomto prípade by se vyjímala mnohem 1
menší vichrice, kdyby bylo po mém.

Múžeme ovšem predvídati, že generace, proživší tel
chovni trýzne posledních zhruba patnácti let, bude s jistou
telnou náruživosti porádati pomery predevším reálné, jako
váme pole, chceme-Ii po nejaké pohrome znovu síti. Obá
milý pane, že jsme v tom príliš podobni hospodári, jemu!
znaje jeho ziskuchtívost, posunuje v noci mezníky, ne jako
sousedé bliž, nýbrž dál, takže hospodár, pro samé opojení z
a narústajících lánil, se vilbec nedostane dál, než k obdeláv
právo pokládati toto podobenství za prepiaté a já Dem
dovolati se svedectví nekterých duchú, kterí uvažují nastáv
bezpecí z racíonalismu a z civilisace - žel ale všech, vznále
v balonu abstrakt. Záležitost lze ale shrnouti - byf s jis
tenstvím - do nekolika vet.

Spoléhám se, že mí uznáte, že lidský rod má na svete
rými malými výjímkami - funkci vyšší, než jen živocišnou;
hám dále, že ješte uznáte, že tato funkce, presahujíc možnosti
individuálného života, je povahy celkem odtažité a až na
o ní myslí, rekneme agrárníci, nereálná. Shodneme se na tom,
cívá v zamýšleném, úcelném a ušlechtilém prohlubovánI ci

ODPOVEDIAUJAz KY

Milý pane redaktore,

spoléhám, že mi odpustíte, jestliže užiji svého ctenárského práva
k ucínenÍ nekolika poznámek k Vašemu "Vysvetleni smeru". Nelze

~ice .dOS~dvPos~uditi, je-Ii Váš výklad už skoncen - ba zdá se spíše,
ze 111k01l,rekl jste však už tolik vecí - ostatne ctenárLUTI Pritom

nosti" s dostatek známých, aby bylo možno pri této, takrk;'výborné
priležítosti poukázati na nekteré, nedostí uznané nebo mlhavé záleži
tosti, jichž se tu a tam dotýkáte.

Doufám, že jsem rozumel zcela presne, domnivám-Ii se, že sumou

yašeho výkladu je veta, že jste pevne odhodlán hájit zdravý rozum,
jednak proti fanatíkúm, jednak proti fantastClm. Dobrá - toho jste
dal casto výtecný a bojovný príklad, a není nebezpecí, že by takové
rozhodnuti mohlo být jakkoli v zásade sporné. Je v nem ale, dovolíte-li

~i.~e~ v~~~z, urcitý ~~nímalismus, máme-li je zmerit s nekterými
~1:SI~1 mentk~, p~o nez blaho nebo nesnáze jedné generace, jedné
castl Evropy, Jedne revue, ci jednoho rozumu, jsou podrízené a zhola
nestací, aby zmenily jediného vlasu na stroji, jehož jsou cástmi.

Vi~im. v ~uchu, kterak jste práve desarretoval ve své mysli váhy,
na 111chzr~llska s fantasty poklesla opet o jeden privažek. Než _
zadržte chvíli! Kdo zkusil, jak je vždycky težké konkretni rozhodnuti
jakékoli reálné otázky, již je treba bezpodmínecne rozrešiti bude
s Vámi na chlup souhlasit. O to se prít nechci. Chci jen uká~ati na
jisté nebezpecí, jež bývá obvykle skryto v názoru, že k rešeni všech
viditelných veci postací pouhopouhý rozum. Je konecne známé ze
všech racionalistíckých obdobi v dejinách a spocívá v tom že skrze
vášnivé a nezkrotné vzpíráni problému jediným rozumem' prospívá
tento rozum trochu príliš, asi jako svaly vzperacú, až je posléze
zachvácen necim, jako zbytnením nebo elefantiasitidou.

Zastáváte ho v podstate proti dvema smerLlm a zdúraznujete proti
nim ideál klasicnosti, a tu byste mel vedet, že v té chvíli, kdy jste

~~slovo vyrkl, ztrácej i vlastne oba mnoho na dúležitosti, kterou byste
Jim rád svedomite prisoudil. Chci tim rici, že v prípade - dejme
tomu - fanatikú - klasická zkušenost uci, že jsou jen jakýmsi
druhem rmutu ci mázdry z kvasu, mázdry, s niž neni slušno pocítat

v~ce, než zasluhuje. Nemyslete si podle toho, že jsem zaspal dobu
nekolíka let po válce. Rekl bych spiše že Vaše distinguovanost za
mezila, abyste se bylo tom casu vyslovil barviteji, jak zasluhoval.
Soudím nicméne, a pokusil jsem se v jednom svém clánku ukázat,
že spuštení, jehož jsme byli svedky, neni, pres svoji casto hroznou
naléhavost podstatné, ani neni následkem války, nýbrž spiše jedním
ze znakú - stejne jako válka sama - že mravní upadnuti, se všemi
symptomy, které ukazujete, je jen dúsledkem prílišného náruživého
rozvijeni rozumu na úkor harmonického rozvoje ducha. Je to urcí te
tragický zjev, jsme-lí toho náhodou svedky. Ohlédneme-Ii se ale opet
po dejinách, vidime, že pravidlem plán, který vývoj sledoval, nedel se
nikdy jen tak, jak toho, jak už jsem rekl, žádalo blaho ci nesnáze

nekterého rodu nebo okrsku, nýbrž podle toho, jak pronikal a zaníkal
duch. Sluši tedy, zdá se, abychom neprecenovali nadmerne složky
eudaimonismu, af už kladného ci záporného. Známená to, že nemil
žete pokládat za dostatecmé, abyste mel na mysli pouhé blaho a klid,
stlIj co stlIj, ale stejne také, že Vaše podešení z radíkalistCl a z fana
tíkil, jejichž rozkvet, jak se bohudíky zaá, mijime (ovšem docasne

Zdravý rozum a nekteré jiné veci.

utvoren už okolo jeho pátého roku, pak chudák malinká Mary-Jane
ztratila svou vyhlidku na rovný, štastný život drív, než ješte vstou
pila do školy. Ne, tak zlé to není! Ale je jísté, že mnoho zla ve ztrosko
taných manželstvích zpúsobila nesmyslná výchova. Tedy obrodu
musíme cekat zas jen od dobrého rodinného vedení.

("Plain Talk" .)
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áme láskou, citu, který je tu však v rozvité a
é fonne podporován nezvyklou obsáhlosti svých

Je tak rozlehlý, že ho nelze porušit ani tím, že pod
fujeme vedle poslední vety z Deváté, na priklad ne

Osocíálním pojištení. Svedme takovou malickost
okonalostí a trvejme na tom, že je to láska, nebot

r6zných podobách se stejným korenem opakuje na
lep§1poloviny lidských dejin, jako základní thema.

!e Spartané milovali jen Spartu nebo že Nemci
o. BUDteujišten, že není vubec, za urcitých okol

Je tyto nesnáze casem pominou. Nechci tím tvrdit,
deseti let objimat s Madary nebo že Mussolini do
utim plná práva slovanské menšine; mám jen na

jvetši námahou bychom byli s to, vykoreniti tuto
ub§í, byt casto zasuto u, touhu lidské povahy po
I, že ale je to práve ona cesta, k níž vede cívili

to ucinili, ani nevedouce jak.

abyste se nedomníval, že z toho titulu treba ne
nebo že telefonuj u jen s hlubokým opovržením k té
011.Jsem ale jíst, že jakmile se jednou lidstvo oddá
c1vilisaci,bude to totéž, jako kdyby se nekdo za

jen "Rudé Právo" - bude s ním konec.

de toho listu. Vyložíl jste nám úhledne a ze všech
pod praporem chladného, bedlivého, jasného a ne-

U. Je to, pane, neobycejne hodne na naše pomery.
Ihodne málo na pomery vubec. je jisto, že si do

abyste ho zahodil jako prítež; dovolite-li mi však
vedle neho opravdu pripustit nekteré ty vzduch 0-

výboju jsme takrka živi. Podívejte se; vec je totiž
tech výjimecných pripadu, kdy existují lidé, kteri
u, vezmou svuj rozum doslova do hrsti a snovaji

, jako babicka nit, je celá rada pripadu jiných,
taji tajne, skryte, predcasne, nevhod, domnele

Irracionálne, neuveritelne, paradoxne a kdo vi,
casem z toho sítíva i když mnohé bylo už zapome

a vyroste a máte tu treba myšlenku Pan
Orostlo, pane, tri a možná více set let a doufám,

te, že tu myšlenku Briand vylovil, jako belici,

rozhodnut Vás unavit, uvedl bych Vám ješte sto
k jist, že toho není treba a abych krátce skoncil,
presný postreh, vidíte-li nebezpecí ve vrtkavých

radikalistech. Toto nebezpecí ale dnes už není
možno rící, že je dosud generální (nevylucuj u,

), jsou to pouze trápení a mrzutosti. Pravé nebez

, abychom v postrašení nezavrhli ušlechtilý fana
Ismus v duchovní sfére vubec.

O tom tak nikde, bojim se však, že Vaše britká
Je k tomu ustrojena a náchylna.

se zvláštní úctou

Václav Babka.
* **

pane,

kvapim: nebudu totiž mnoho polemisovati proti
hodlám s ni dokonce v podstatných bodech sou
lemáte pravdu. Snad se podivíte, ale mám opravdu
tomu, co Vy rikáte proti mne. jak je to možno?

možno, že polemisujete protí necemu, co já nikdy
Vl\becnemám v úmyslu; že potíráte ne mne, nýbrž

mne. Zdá se mi, že jste se zachytil jediného slova
fk, toho slova "zdravý rozum", které ovšem, jak

vehni casto a s chuti opakuji, a vyvodil jste sí ve
vé dusledky, že Vám to ponekud zkreslilo pravý
Snad je vina na mne, že se nedovedu dosti

tetne vyjádrit. Snad je však vina i na Vás, že jste

cetl jen zbežne nebo nevyckal dokoncení mých výkladu. Tam totiž

hodlám i onen v nekterých kruzích smutne povestný zdravý rozum
zaradit na patricné místo v hierarchii hodnot, a tam uvidite, že sám
nepokládám tuto výtecnou vlastnost, které si jinak tak velice vážím
a pro niž vždy jsem ochoten se exponovati pred více i pred méne
vznešenými fantasty, za summum bonum, nýbrž že nejvyšší místo
reservuji pro neco jiného. Presto však mám vec zdravého rozumu
za tak duležitou a její vítezství za tak nezbytné, že jsem ochoten
mluvit a vykládat o tom pri každé specielní príležitosti, tedy i pri
této. Priznávám se, že je mi težko prihližeti, kterak se nad zdravým
rozumem ušklebují ti, kterí ho dosud ani nedorostli. Proto mívala
má obhajoba této lidské vlastnosti tak durazný pathos a proto jsem
býval tak neochoten ustoupit. Nebot jsem pevne veril, že bych ustu
poval necemu ménecennému.

Mám už dávno podezrení, že tato doba, pres všechen materia
lismus, jenž je v ní nesporne obsažen, a pres všechnu vedeckou exakt
nost, jíž se honosí, je tajne sice, ale hluboce romantická. Mimo jiné
okolnosti svedci o tom také truchlivé osudy zásady zdravého roz
umu práve v této dobe. Rekne-li se: zdravé telo - tedy každý s tím
úplne souhlasi, a jsme dokonce už tak daleko, že i lidé vnítrne znacne
pokroucení by se stydeli s tim nesouhlasít. jestliže se však rekne:
zdravý rozum - tu mnoho intelektuálú domnívá se mítí právo na
podráždení a na všelijaké vytácky, i dostavi se a zacnou do této zá
sady potouchle píchat špendlicky, a hned jim neni to vhod, hned
ono. Proneste pred takovým romantickým intelektuálem, který se
domnívá míti intimní a specielní spojení s tajemnými silami ves
míru, slovo zdravý rozum, a zažijete podívanou, jak se ihned
sbali jako ježek, ostny navrch. je ovšem docela pri rozeno, že ten,
kdo zdravého rozumu nemá, pokládá jej za osobního neprítele; také
je prirozeno, že ti, kdo jsou schopni pojmout jen rídké, choulostívé,
více papírové než životní ideje, snaží se, aby tyto jejich chorobtivé
deticky byly uchráneny drsného styku se zdravým rozumem, který
bývá nemilosrdný k výmyslum. S plody ducha je to trochu jako s plody
tela: nekterí telesní rodicové do té míry nedúverují zdravému po
vetrí, že své deti bali do všech kusú textilii, jež mohou sehnati,

aby k nim vzduch nemOhl; nekterí duchovní rodicové pak mají po
dobnou nedúveru k zdravému povetrí rozumu a chrání své nápady
pred každým stykem s drsností zdravého rozumu, majíce opod
statnené podezrení, že by tento styk privodil náhlý a neslavný konec
jejich nápadú. Myslim, že je to svedectvím o žívotnosti idey, do
jaké míry se snese se zdravým rozumem nebo do jaké míry se stává
nervosní, když vidí, že zdravý rozum se bliží. Naším snažením vždy
bylo, aby v popredí verejných vecí nestáli lidé, kterí k zdravému
rozumu mají pomer nervosnosti a podráždenosti. Chteli jsme, aby
jednání bylo vyhrazeno kategorii mužú, kteri nemají k zdravému
rozumu daleko. To, prosím, je snad dostí jasné. Praxe má právo na
tento druh lidi.

Pokud se týká jíných, snad spirituelnejších vecí, než je denní
praxe politická, hospodárská a administrativní, dovolte tuto kon
fesi: zdravý rozum také mne jest minimem, nikoliv maximem. Není
mou vinou, že byly casy, kdy bylo i o toto minimum nutno porádne
zápolit a kdy se o uznání zdravého rozumu jakožto výtecného po
mocníka v jednání musilo zápasit i theoreticky, nekdy dokonce
i v oblastech noetiky. Kolem dokola byla doporucována jiná vodítka:
hnev, trídy, instinkt národa, vášen strany, neurcitá a dosud nezjištená
moudrost lidu, kulturní i morální spása, která prý vzejde z proletariátu,
mystika revolucni periody, mechanické pokrokárství a mechanické
zpátecnictví, associace místo logiky a jiné takové veci. Uznáváte, mys
lim, sám, že byly takové casy, kdy bylo treba zdravému rozumu
dopomoci k vítezství. já zase uznávám, že nesmíme duchem utkveti
v této minulosti a stále brojiti proti bývalému nebezpecí. Vidím však,
že zkáza rozumových mravu na mnohých místech ješte trvá a že
úkol není ješte dokoncen.

Abychom se tedy dohodli, výslovne pripouštím, že zdravý rozum
je minimum. Nedovedu ovšem pri tom pochopiti, proc nekterí lidé
stále se tolik obávají toho minima a považují je za zkázu každého
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nenim nebo elefantiasitidou", máte nepochybne pravdu.
uznejte, že rozum, který dostal elefantiasis, nemá už zdravý
nýbrž je jedním z druhu šilenstvi, tentokráte šilenství z rozumu.
díte podobenství se svaly vzperacil. je to dosti vhodný prímer,
na nem mohla býti i vec rozumu k spokojenosti osvetlena. Jes
komu pravím: cvic své svaly, aby byly v dobrém stavu - n
mu tim: vyžen své svaly až do stavu zbytnení a nadurení,
takový jest ideál lidského tela. Práve tak, pravím-li nekomu:
zdravého rozumu - nežádám po nem, aby užíval rozumuaždo
monstrósnosti a nadlidskosti.

Oc jde, je práve dobrý stav svalil a dobrý stav rozumu.Je mí
že rozum muže býti práve tak chorobný jako cít, a rllznéty I
tualistické a racionalistícké choroby nejsou o nic sympaticte
choroby sentimentu. Ale opakuji, že v techto prípadech, jak
je zrejmo, nejde už o stav zdravého rozumu, který jedíne hájím
porucuji. Vyložím ješte, než skoncím "Vysvetleni smeru", žeDI

vyšší prícce mého žebríku hodnot není zdravý rozum, nýbrž
totalita lidské bytosti; zdravý rozum je jen její cástí. Osamoc
um a nic než rozum - to nemuže být porádný ideál lidskéb
Rozum potrebuje kontroly a spolupráce cítu a ínstínktu - U

kterých hárá jen rozum, patrívají mezi nejnerozumejší. Níc
snadno nedostane na scestí a nevyradi se tak brzy z lidskéspo
jako osamelý a mechanicky fungující rozum. Muj ideál je nikollY
umár, nýbrž duverne receno, muž v anglosaském smyslu, tvorv
rozvoji všech sil charakteru, harmonická lidská osobnost.Tuto
monii nejsem ochoten obetovat ani nadmernému rozumovému
voj i.

A na konec: mužete se opravdu spoléhat na to, že Vám uz
lidský rod má na svete vyšší funkci než jen živocíšnou. Uzná
nikoliv jen k Vaší, nýbrž i k své radosti. Predhazujete-li mi,jak
umívám, materialismus, predhazujete mi neco, cím nejsem
Nikdy jsem nechyboval tim zpusobem, abych vídel fakta jen
mení, ve dreve nebo v chlebu; fakta duchovní pokládám za
skutecné. Vím, že rozum a cívílísace samy neprinesou všechno
vím, jak daleko je ješte od civílísace k její vyšší a ušlechtilejil
kulture, a vím také, že kultura je stav duchovní, níkoliv
Pres to dovolte mi míti na pameti i materíelní stránku životaa
jedné generace nebo jednoho státu, ac se Vám to snad nezdá
širokým hledískem. Kultura není duch, který se vznáší nadv
Kultura a morálka a všechny dobré charakterové vlastnostij
kráte prospivají, je-li zabezpecen jistý normál blahobytu. N
ve vítezství ducha v periode bídy - jak snadno se duch
rumpuje! Neni materialistictejší doby než doba nouze. Poznali
to všichni kolem za nouze poslední války. Nikdy jindy hmota,
rou se vyplnují žaludky a kapsy, nezabírala tak velkou cáIt
ského zájmu. Hlad veru neprispívá k zjemnení cítll. Doba
dobou boje všech proti všem. Kultura a všechny ty ostatn1
jíchž si právem žádáte, potrebují pod sebou sporádanéhoma
ního podkladu. Proto veru i s duchovního hledíska naprosto
lhostejno, jak se naší generaci povede.

Váš

Velký
výber

400

Prítomnost.,

ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce, výbor
ného materiálu a dokonalého dí!enského zpracování
automobilu Š KO DA. Jen dlouhá nepretržitá služba
zdurazní Vám mechanickou spolehlivost vozu Š KO DA

a presvedcí Vás o jeho úspornosti v provozu i v udržo
vání. S plynoucími mesíci a lety poroste Váš respekt
pred jeho kvalitou a zameníte-Ii jej jednou za

jiný, bude to opet ŠKODA.

AKC. SPOLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL (ASAP)

Praha II., Vodickova 38. Telefon 286·47 až 49.

Prvních 20.000 km

vzletu. jen krídla voskem slepená neunesou tohoto minima. Nejsem
takový krátkozraký empirik, abych byl proti ideím, ale žádám, aby
vyzkoušely svou sílu a odolnost v konfrontaci s common sensem,
a nezdá se mí to býti neslušným a neduchovním požadavkem. Konec
koncu máme ideje nikoliv proto, abychom nejaké meli (takto si par
venuové porizují knihovny), nýbrž proto, abychom jednali. jako byl
jeden mnich, mel mnoho knih a nevedel, co je v nich, tak byl také
jeden mnich, který mel mnoho ideí a prece zhola nevedel, co delat.
Uznávám i proroky a velké ukazatele cest, ale neverim, že mezi
moderními literáty je jich dvanáct na tucet. Užívá-li tato kategorie
tak snadno velkých slov, je to proto, že slova jsou laciná a pro toho,
kdo je dosti smelý, už docela zadarmo. Dnes se hodne cte a mnoho lidí
má v mysli povšechný obraz genia a tak mladý literát obycejne
nechce zacínat svou kariéru lacineji, než ji Dostojevský koncil,
a je spokojen, jestliže se mu podarí dodati si aspon vnejšího zdání
velikosti. Deje se tak ovšem pravidelne za cenu papírovosti, a po
vrchní myšlenky této kategorie pisatelu mají ve svete reality asi
takovou cenu, jako onen "stín kocího, který stinem kartáce myje
stín vozu". Títo písatelé mají pak ovšem mnohou dobrou subjektivni
prícinu pOdrývati víru v zdravý rozum, jako nesolidní stavitel mostu
má mnohou prícinu podrývati víru v cenu zatežkacích zkoušek.
Prosím, aby zásada zdravého rozumu byla v první rade chápána
jako obrana proti módní literární a filosofické nesolidnosti: to je
její funkce, nikoliv preháneti ve vzletech. jakýkoliv rozlet, který
si prejete, ale startujte k nemu s letište zdravého rozumu! Styk se
zdravým rozumem, nutnost prekonávati jeho námitky jsou posilující
cvik pro každou ideu. Tady platí: was mich nicht erschHigt, macht
mích stark. jestliže zdravý rozum nezabije nápad hned na první
setkání, propujcí mu potom solidnost a otužilost. Vyhovuji
ochotne Vaší výzve a opravdu pripouštím "nekteré ty vzduchoplavce,
z jejichž výbojil jsme takrka živi". Sám velmí miluji nekolik takových
vzduchoplavcu. Cemu se bráním, nejsou vzduchoplavci, nýbrž nátlak,
abych byl povinen pokládati každé babi léto nebo popsaný kus
papíru, hnaný módním literárním vetrem, za vzduchoplavce. (Mimo
chodem receno: myšlenka Panevropy, o níž se zminujete, neni už
podle mého mínení výhradne majetkem vzduchoplavcu. Verím, že
už musí pomalu býti adoptována normálním zdravým rozumem.)

Pokud se týká Vašich obav stran neblahých koncu, k nimž to
muže privésti pouhý rozum, všimnete si, prosím, že neríkám jen
"rozum", nýbrž "zdravý rozum". Pravíte-li, že, je-li cvicen jen rozum,
"prospívá trochu prílíš, až je posléze zachvácen necím jako zbyt-



N o v É K N I H Y.

Krise a ceny.*)
jsem ve svém financním exposé k rozpoctu na rok 1931, že
vetová a z ni plynoucí naše hospodárská deprese je

d ta te problémem cenovým. Plné pochopení tohoto zá
nemuž jsem dospel, vyžaduje, abychom sí uvedomíli, jaký

tah mezi hospodárskou krísí a zmenami v hladine ce
o Vyjdemez normální funkce ceny, která spocívá v tom, že cena
aJe rovnováhu mezi výrobou a spotrebou. Cena jedno

statku musi býti tak vysoká, aby vylákala dostatecnou vý
pro ty, kteri jí chteji platit. Ceny ruzných statku musí býti

vány tak, aby výroba a spotreba ruzných statku zustala
váze. Tuto normální rovnovážnou funkci si uvedomíme nej

tak, že si predstavime výsun ceny pod rovnovážný bod anebo
cen ruzných statku z rovnovážné relace. Vyšši nežli rovno
cena jednotlivého statku vyláká vetší nežli dostatecnou vý

pro ty, kterí jí mohou platít, a nastává odbytová kríse, která
t1ac\zpet k rovnovážnému bodu. Opacný výsun osveží spotrebu

\ výrobu a tak tíhne cena k rovnovážnému bodu. To platí
e I o cenových relacích. Predstavme sí umelý zásah do ce
relaci (na pr. maximální cenou pro obilí pri volné cene masa).
a se bude soustredovati ke statku umele zlevnenému a vý-

se bude od neho odvracet (obilí se zkrmuje na maso), nastane
lelné porušení rovnováhy mezí výrobou a spotrebou. Umelá
Alní)cena ztrácí svou regulatívní funkcí pro výrobu í spo
I proto musí i regulace výroby a spotreby (jínak obstaraná

) býti umele nahrazena (nucené dodávky obilí, chlebový listek).
jasne vyplývá, že cena z volné souteže reguluje vý-

u I spotrebu a udržuje mezí nimí rovnováhu.
toho se už podává obecný vztah mezi hospodárskou krísí

lnou cenovou, protože výrobní krise znamená vždy
an z rovnováhy mezí výrobou a odbytem. Zpusobil-li

cen nad rovnovážný bod vetší zvýšení výroby, nežli muže
tito cene koupit spotreba, vzníká nadvýroba, jejíž reakcí je
I pokles cen, docasne po prípade zase i pod rovnovážný bod.

to pokles cen byl následkem kríse, kdežto vzestup
byl prícínou konjunktury, ovšem neprímo pak í prícínou
z nadvýroby. Výrobní krise mohou míti arcí í jíné speciální
, které však zde pomíjíme, hledajíce pouze souvislost mezi

a zmenamí v hladíne cenové. Klesání cen je symptoma
1m znakem, který provázi každou výrobni krísi,

skladište a zásoby, jež nenalézají odbytu, nutí majitele
e, neni·li menší ztrátou prodávati pri snížené cene nežli cekati

odbyt bez snížené ceny, ale prí ztráte úroku vzešlých cí ušlých.
, prítomnou hospodárskou depresí provází také snížení velko
nich cen, u nás témer o tretinu a svetove až 0'20 proc.; n a

de je myšlenka, že beží o pokles cen, kte~ý)e priro~
1m následkem kríse, jak o tom byla práve rec. Nezda

k, že tomu tak je. Svedcí proti tomu obecnost i rozsah
lesu a presvedcí nás o tom jeho trvalost, že nejde jen o oscí-
kolem rovnovážného bodu. jde tu tedy o soubežný a obecný

všech cen, o pohyb celé hladíny cenové, prí cemž
ceny jednotlivých statku míti ze zvláštních duvodu úchylky

poklesu celkového. To, co však treba mítí nyní na mysli, není
Jednotlivéhostatku, nýbrž celá hladina cenová. jak se to muže
To vyžaduje osvetlení cenového problému s jíné strany, nežli
o úvodem, kdy jsme príhlíželi k cene jednotlívého statku

vzájemnému pomeru cen ruzných statku, který muže býti
en, at jsou všechny ceny vysoké nebo nízké.
tavíme-li sí ceny všech statku najednou jako radu ruzných

s cenou (za jednotku statku), vidíme dvojí: predevším pomer
n1znýchstatku (cenové relace), který zároven vyjadruje (obrá-

pomer,v jakém se reálné statky smenují. Stojí-Ií mouka Kc 2'5~
I(c 12'50,je tím receno, že se za 1 kg'masa dostane neb~ mU~1

5kgmouky. Cenová relace je obrácená relace smenna.

e to nejduležitejši, protože beží nakonec o vzájemnou _vý~en~
, jež se odehrává v penežním hospodárství za prostredl1lctvl

Z brožury téhož názvu, která vyjde v nejbližších dnech v na
telství Fr. Borový, Praha 11., Národní tr. 18.

penežního statku. Místo, aby se reklo, jaký je smenný pomer mezi
masem a moukou, pravi cena, jaký je pomer mezi moukou a zlatem

(je-li zvoleno zlato za penežní statek) a jaký je smenný pomer mezi
masem a zlatem. Ale to je jen jíný zpusob, kterým se vyjadrují
smenné pomery mezi statky. Smenné relace mohou zustat beze
zmeny, i když se všechna cenová císla na príklad zdvojnásobí.

Od cenových relací musíme tedy rozeznávatí výši všech cenových
císel, to jest absolutní hladínu cenovou a to je to druhé, co
vidíme, pojmeme-li ceny všech statku najednou. Císla všech cen zá

vísí zase na dvojím. Predevším na množství zlata, které je
zvoleno za penežní jednotku. Dejme tomu, že je mezí zlatem
a moukou smenný pomer jako 1 :8000, tedy že se za kilogram zlata
vymenuje 8000 kg mouky, a že je mezí zlatem a masem smenný
pomer 1 : 1600, tedy že se za kg zlata vymenuje 1600 kg masa. (Z toho
plyne prímo, že je pomer masa ke zlatu petkráte príznivejši cili že se
za 1 kg masa vymei'luje 5 kg mouky.) jaké budou ceny ve zlate, zá
leži na tom, jaké množství zlata se zvolí za penežní jednotku. Dejme
tomu že zvolíme za penežní jednotku 1/20 g zlata (tedy 0-5 g; u nás
je jednotkou 0'044 g), pak se tážeme po cene 1 kg mQuky, po prí
pade masa. Prí smenném pomeru mezi zlatem a moukou (I: 8000)
dostane se za 1 kg mouky zlata 1/8000 kg, t. j. 0-125 g. Protože jsme
za penežní jednotku prohlásili 0'05 g, tedy dostaneme za I kg mouky

tolík zlata, kolik je obsaženo ve 2'5 jednotkách penežníc~, címž je
dána cena 2'5 u mouky a obdobne u masa 12'5. Pri dané relaci mezi
zlatem a všemi ostatními statky je (pri zlaté mene) dána absolutní
výše cen množstvím zlata; obsaženého v penežni jednotce, a kdy
bychom zmenilí zákon a rekli, že p'enežni jednotka bude napríšte
vyjádrena dvojnásobným množstvím' zlata, melo by to v zápetí, že
by rázem cenová hladina - bez zmen cenových relací - klesla na
polovinu. Naopak by se zdvojnásobila, kdybychom zmenšili obsah
zlata v jednotce na polovici. Pokud není ustálena mena a neni vy
jádrena zlatem, jsou takové promeny ve velikosti penežní jednotky
možné, ale když už jednou je menová jednotka vyjádrena zlatem,
urcitým množstvím zlata, pak odpadají zmeny v absolutní hladine
cenové, které plynou z promeny obsahu zlata v penežní jednotce.

Ale stálost hladiny cenové není ješte zarucena tím, že obsah pe
nežni jednotky je stále dán týmž množstvim zlata, protože urcitá
cena mouky ci masa (a tak i jíných statku) plynula z urcíté
smenné relace mezí zlatem a temito statky, kterou jsme
zatím predpokládali jako danou. je-li tato relace mezi zlatem a
moukou dána pomerem 1 : 8000 a obsahuje-li penežní jednotka podle

zákona 0'05 g zlata, pak z toho plyne, jak)sme ukázali, cena 2'5 pe:
nežních jednotek. Avšak predpoklad smenné relace (1: 8000) nem
nezmenitelný; práve naopak: smenné relace mezí statky jsou ve
stálém pohybu a je velmi mnoho prícin, které je mení. Tak je tomu
i v pomeru mezí zlatem a ostatními statky. Protože však prí smenné
relaci beží vždy o pomer d vou statku, mllže býti prícina zmeny bud na
strane jednoho nebo druhého nebo i obou a vždy se pomer zmení. A tak
muže i zmena ve smenné relaci zlata jako penežního statku í ostatních
statku míti svou prícinu bud na strane zlata nebo na strane kupo
vaných statku. je-li prícina na strane urcitého statku (na pr. obilí

pri velké úrode), projeví se to pouze v cene tohoto sta~ku
(címž se ovšem zmení je h o smenná relace ke statku~ ~stat.m~).
je-li však prícina na strane zlata (zlato je více nebo mene vzacne),
projeví se to v pomeru zlata ke všem statkum a tudíž í v cenách
všech statku. Dejme tomu, že by se stalo zlato tak všedním statkem

jako med; zmenila by se í jeho smenná relace vllci všem sta~~u:n a
všechny statky by v cene stouply. je-li menová jednotka vYjadrena
urcitým množstvím zlata, pak jiste pusobí zmeny ve smenné hodnote
zlata (nálezište, výrobní náklad atd.) na ceny, avšak nejen to. Manipu
lace úveru na zlatém podklade muže pusobiti i zpet na hodnotu zlata
samotnou. Povolují-li cedulové banky úvery nejen na základe zlata,

nýbrž i na základe devís, zmobílisují kapitály, které se stávají ku~ni
silou a pusobi na ceny, jež stoupají, takže ze vzestupu cen ostat~lch
statku plyne znehodnocení zlata jako penežního statku. Restn~c~
techto úveru pusobí opacne. To je také hlavní prícinou zhodnocovam
zlata v poslední dobe (ne snad jeho nedostatek), a mluvíme-li dále

o prícine na strane zlata, myslíme na tuto manípulaC!.úveru .. Kl,es:
ne-Ii tedy celá hladina cenová, meni se Pf! zlate m:ne
smenná relace mezi zlatem a všemi statky ve prospech
zlata, nemeni se kovový a zvetšuje se hodnotný obsah
penežní jednotky.
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(27-34)
Detské šnerovoCl
šedé barve s gumovou
šví. Úcelné pro ce
šení. Dámské

59.-

. ff7 S.

Druh 9675-89
Lakové neb béžové strevícky
puvabnéhc st:hu, s ien''Oou o
zdobou tmavších kuží. Svetlé
béžové pro vycházky, lakové
pro vecer do spolecnosti.

Sandály Druh 2947-00
Pohodlná. a vzdušná obuv pro
teplé letní dny, s trvanlivou
podešví z prírodní neb válené
gumy. Dámské Kc 29.-.
Detské Kc 19.- a 25.-.

NA DOVOLENOU.

39.-

Druh 7965-97

lidové ~andábvé strevícky na
nízkém podpatku,hluboce vy
kroiené s okénkovýr.l nár
tem. Pro denní nošení.

Druh 1137-03

Pánské šedé plátené polobot
ky s koženou podešví a gu
movým p<. :patkem. Praktické
pro denní nošení ( léte.

Císl- 3-8 Yz Druh 4441-70
(19-26)

Detské sponkové plátcnky, bí
lé s ,n~drím lemováním. Gu
mová válcoVlná r:odešev.
Pro teplé letní dn' velmi vho-
dné. .

19.-

Blíží se valem ten brezen 1932,
den Goethovy centenárky a všude po svete znamenat
jest prípravy k tomuto dni. • Af tak ci onakl nejkrÁsnejší
Goethovou oslavou v Cechách zustane tech 16 svazku
u Borovéhol jež znamenají skutecnou Goethovou renesanci
a k tomu ješte pomník posléze definitivne a plne obroze
ného národního jazyka. (Pavel Eí:mer v Rozpravách Aventína.)

• V Goefhových spisech dosud vyšlo:
Sv. I. FRAGMENTY A IMPROVISACE Z MLADI. Preložil prof. dr. Ot. Fischer.

216 stran. Brož. Kc 17'50. Váz. 1., II., III. svaz. Kc 90'-.
Sv. II. DRAMATA PROSOU Z MLADI. Prel. Frant.Kubka a Ot. Fischer.490 stran.

Cena brož. svazku Kc 35'-.

Sv. III. UTRPENI MLADÉHO WERTHERA. - VÝBOR Z MLADISTVÉ
LYRIKY. Prel. E. A. Saudek a Ot. Fischer. 284 str. Cena brož. svazku Kc 22'50.

Sv. IV. LYRIKA A BALADY. Prel.Ot. Fischer. 294 stran. Brož. Kc 30'-. Sv. IV., V.
a VI. váz. v 1 svazku Kc 127'50.

Sv. V. BAsNE ANTICKÉHO ROZMERU. Preložil J. Kamenár a Oto Fischer. 680
stran. Cena brož. svazku Kc 60'-,

Sv. VI. ZAPADOVÝCHODNI DlvAN. Preložil Ot. Fischer. 300 stran. Cena brožovaného výtisku Kc 21'50.

Sv. VII. - VIII. VILÉMA MEISTERA LÉTA UCEDNICKA. I. a II. díl. Prel. V. Jírát a E. A. Saudek. Stran 424
a 546. Cena brožov. I. dílu Kc 30'-, II. dílu Kc 37'50. - Oba dily váz. Kc 82'50.

Sv. X.-XI. ITALSKA CESTA. I. a II. díl. Preložil K. Arnstein a B. Plechácová. Díl I. stran 464, brož. Kc 32'50.

Di! II. stran 386, brož. Kc 30'-. Oba díly váz. v 1 svazku za Kc 77'50.
Sv. XV. FAUST. Di! I. a II. Prel. Oto Fischer. 720 stran. Cenll brož. výtisku Kc 60' -. Oba díly Vál. v 1 svazku Kc 75'-.

• C]HJtrfte-li 51Dohodlnýml me5Unimi 5plé4tkam,f celé toto dilo, zn,boblte Uierárni hodnotu S1Jébibliotéky. •

Dostanete u knihkupcu a v nakladatelstvl Fr. Borový v Praze.

39.-

Druh 2955-95

Vycházkový letní strevícek na
polovyso~,ém podpatku, hlu
boce vykr~iený, v béžové a
kávové barve.

Druh 1195-03 39.
Strevícky z bíléh(, séglu s nár-
tovou sponko_, zdobené vkus
ným lem láním barvy modré,
cervené neb zelené.Pružná gu·
mová podešev bez oodpatku.
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