'Prítomno~
Proc nás nemají rádi?
Události v K:rynici upoutaly zase jednou pozornost
ceské verejnosti na otázku naší neoblíbenosti ve svete,
která se nedá popírat. Uverejnujeme o té veci míneni
dvou autoru.

Jmeme si napred, které národy máme rádi my.
Jihoslovany, Rusy (i když odmítáme jejich dneš~í
ce). Francouze. Ale i Poláky a Bulhary máme rád!,
as jim to ci ono vytýkáme. Vysoko ceníme Angli, jsou nám sympatictí stejne jako Dánové. Kladný
er máme k Rumunum, Norum, Švédum, Finum a j.
elf národové jsou nám lhostejní, nemáme rádi
e, Madary a dnes i Italy. Tak cítí prumerný Cech
e na základe cetby, nestaraje se, proc miluje
emiluje, a zda jeho láska ci neláska nám prospívá
odl.

do má rád nás? jihoslovani, Rusi, Francouzi? je
bo vzácných jednotlivcu u techto národu, kter~
majl rádi, ale celky? Když rekneme, že máme rádi
lovany, znamená to, že velká cást národa, která
lebas jen zcela málo obírá vecmi verejnými, cítí
kladný pomer k jihoslovanum jako celku. Zejména
platl to o inteligenci a verejných pracovnícíc~.
lovani, Rusové a Francouzi nás tak málo znají,
težko mluvit o pomeru jich jako národa k nám,
kud nás znají, nemají nás rádi. Neyadí, ž~ d,:a
cb jsou s námi v úzkém politickém svazku. To Je vec
mu, prospechu. O ostatních národech ani nemluKdyž nedávno pri hockeyových zápasech v polské
ici rakouský Dietrichstein složil našeho Malecka
že ten nemohl hezkou chvíli vstát, propuklo polské
enstvo v ohromný jásot. A tak to šlo po celou dobu
sÍI. Ke všem národum chovali se jako hostitelé,
k nám nikoli. Rekli jsme si, že jsou Poláci nevychoci a s radosti jsme si ocitovali aspon dva jejich
ky, které se nás velmi reservovane ujaly, ale hned
nedeli byli naši footballisti zahrnuti stejnou láskou
rlži. Uvádím prípady ze života sportovního proto,
o nich plše a každý je muže sledovati, kdežto poéidla
projevy
nelásky v ostatním styku zustávají
utajeny.
nejde o zjev snad jen docasný. Od historiku slyže tato nenávist jiných národu k nám objevuje se
orii stále. Pak ale je nutno vecí se obírati. Treba
ti jejl príciny a cestu k náprave. Nejde o zájem
retický. Snad by ku pr. naše dnešní nezamestnebyla tak veliká, kdybychom pri jednáních
dni smlouvy a i jiných nebyli vuci druhé strane
i touto vlastností. jako milý clovek má ceteris
vetší úspech v živote než protiva, tak je tomu
S národem.
tedy nejsme oblíbeni? Obycejne si to sami sobe
jeme tak, že druzí jsou žárlivi na naše úspechy,
jsou nespravedlivi, ale zpravidla bére se to
, o jehož prícinách se nepremýšlí. Pan Nikolau
rod. Politice odpovídá na tuto otázku tak,
nici šlo o spolecnost vychovanou krakovským

tiskem nám neprátelským,
ale že zustává otevrenou
otázka, proc nás Poláci nemají rádi. Stejne prý nemužeme za to, že nás nemají rádi Italové. je prý podivné,
že zášt madarská je skoro soustredena na nás, ac jim
Rumuni a jihoslovani víc ublížili. Že nás nemají rádi
ve Vídni, je stará nálada vídenského muže a slabost
zloby. O hlubokých vztazích k národu jihoslovanskému
prý není treba mluvit, ale oficiální politické vztahy nejsou tak vrelé. Ve Francii jsou vyslovene(!) proti nám
kruhy konservativní. Y Anglii 1?racuje pro!i ~ám pl~ou
parou tisk Rothermeruv, ale anI konservatIvcl, anI liberálové, ani labouristé nás nemají rádi.
Také p. Nikolau uvádí tedy jen fakta. O prícinách
nic. Bud to zustává otevrenou otázkou, nebo je to podivné. jen u Anglicanu uvádí, že k nám mají neduveru,
protože máme mnoho komunistu. Takový milý primitivismus, jako když jsme byli kluci: ten druhý jest
vinen.
Náhodou téhož dne vyšla o téže veci dlouhá úvaha od
sportovce v Bohemii. Ac psána jen s hlediska sportov:
ního, kolik prináší materiálu pro celkové posouzenI
otázky! Nemužeme reprodukovati jeho myšlenky, shrnouti je lze v ten smysl, že nemuže získat lásky národ,
který není skromný, prímý a vlídný, který má nesolidní
vudce a tisk, v nemž se stále pere tolik špinavého prádla
a je tolik malicherných osobních boju.
Zde se tedy již aspon jmenují nedostatky,
ale neríká
se, jak vznikly nebo vznikají. A my chceme práve toto
vedeti, abychom mohli proti nim bojovat. Chcen;e žít
s jinými tak, jak oni žijí mezi sebou. Chceme - lasku?
Ne, respekt. I v živote jedince je láska v pomeru k ostatním lidem jen zcela ojedinelý zjev. Jinak je to stav vyplývající nejen z citu, ale - a to snad prevahou - z ro~urnu. jen deti mají rády (nebo nerady) všechny, s ~Imiž se stýkají, dospelý clovek nemuže mít všechny rad
(nebo nerad), ale má být prímý, vlídný a skromne sebevedomý. Tím více platí to o národech.
A nejsme snad tady u jádra veci? Není to naše malost a kulturní nevyspelost v blízkosti národu velkých
se starými kulturami, která nás nutí do situace kluka,
jenž, aby na sebe upozornil, druhé nepríjemnos~mi zn~pokojuje? Nejsou naše ošklivé (a ovšem take dobre!
vlastnosti reakcí na težké naše životní podmínky? Maly
slovanský národ, vysunutý do cizího prostredí, na skoupé a drsné pude, bez more, ale na križovatce evr?p~kýc~
myšlenek s ocima i ušima otevrenýma a dychtlve VnImajícíma: nemající však ani dosti klidu ani casu, ab):' je
zažil a aby k nim podle svých sil, ci podle své slabosti ze
svého pridal. Hodne ví, mnoho touží, ale nedostatek
vule z vlastní malosti a težkých podmínek životních
prýštící nedá uzráti cinu. A proto se stává Mesiášem.
Místo, aby klidnou, ale vytrvalou prací sebe sama zdokonalil a blahobyt svuj a svých bližních rozmnožoval,
verí, že spasí celý svet šulmajstrováním, a když to nejde, nicením. Ne klidnou práci, ale revoluci pO,výší ~a
národní filosofii. Cíte svou zaostalost, domníva se, ze
dohoní ostatní,
uchopí-li se každé cizí myšlenky,
sebevýstrednejší,
jež do našich pomeru. prenesena p~sobí smešne. Svuj život nedovedeme a11l po duchovnI,
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Prítomnost,
ani po hmotné stránce zkonkretnit, náš život vlastní
je chudický a proto kvete ideologie. Ta vede k úžasnému
zestranictení celého verejného života, jenž jest ostatne
ovládán také jen lacinou ideologií bez konkretní~
praktických
zájmu. Následkem je neduvera všech
proti všem, každý se zamracen staví do obran~ pósy,
ba, vecne bojuje. Když ne jinak, tedy protesty. Ze není
spolecenského života a zejména spolecenské kultury, je
pak samozrejmé. A prece jen prísností a vlídností lze
získati jednotlivce i národy.
Malý národ jsou také Holandané. Všichni je respektují. Staví si cisté domy a cistá mesta, neúrodnou zemi,
zcásti vlnám morským urvanou, donutili, aby jim rodila
víc než jiným puda úrodná, a vymenují zboží mezi národy
celého sveta. Snad o sobe tolikrát ani nerekli ani nenapsali, že jsou prvními, že krácejí v cele pokroku sveta,
ale nejsou lidstvu aspon tak užitecni jako my? A jsou
tak neoblíbeni jako my? jiste tu hraje úlohu také jejich
bohatství. Ale je to následek jejich prímosti a vlídnosti,
práce a kultury. More? To mají také Rekové a Portugalcí.
Snad je tedy prícinou naší neoblíbenosti náš prázdný
messianism, nebo méne vznešene receno, naše prázdná
ideologicnost a z té vyplývající zestranictení verejného života. Filosofové o nás ríkají, že máme silné sklony
náboženské. je-li tomu tak, pak jsou nejak na scestí.
Náboženství reší pomer cloveka k bohu a cloveka k cloveku. My jsme si rešení pomeru cloveka k cloveku nahradili rešením pomeru cloveka k clovecenstvu. jsme
utopictí, bez konkretních zájmu, bez spolecenské a
životní kultury. Schází nám jako národu dobrá Kinderstube. Nedostalo se nám jí, ponevadž jsme se narodili
tak chudí. Velikou svou prací a štestím domohli jsme
se postavení, že mužeme tyto nedostatky
dohonit,
obrátit pozornost více k individuu, nebot náprava muže
se státi jen jeho povznesením. Príliš mnoho povinností
a zodpovednosti uvalili jsme na národní kolektivum,
abychom sami nemusili nic delat, a pokud neco deláme,
abychom za to nebyli zodpovední. Spásu nutno hledat
v návratu národní práce k metodám predválecným.
Musíme prestat s precenováním cinnosti politické a venovati se dobrovolné práci kulturní, sociální a hospodárské. Práci dobrovolné, nebot ta zušlechtuje charakter, koná se se zápalem a proto také s úspechem.
Dr. Jos: Schieszl.
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Není
tomu
tických

dávno, co jenž
si stežoval
jeden
z našich
polipublicistu,
se práve
vrátil
z kratšího
pobytu z Francie, že o nás málo cetl ve francouzských
novinách. O Madarech se prý píše daleko více než
o nás. Odpoved na tuto stížnost by mohla býti prostá.
Budme rádi, že se o nás mnoho nepíše. O státech platí
skoro totéž, co o mladých dívkách. jsou tím lepší, cím
méne se o nich mluví. Co by také o nás psali? Atentátu
a jiných krvavých sensací u nás celkem není, kravaly
v parlamente jsou u nás také menší než jinde, naše nezamestnanost je sice veliká dost, ale rozhodne neprevyšuje evropského prumeru. Ten evropský prumer
je vubec nejcharakteristictejší
stránkou našeho politického i kulturního života. jsme nezajímavý stát to je pravda. Ale máme si opatrovat zajímavost .•politickými vraždami nebo falšováním franku?
jest také jisto, že nedeláme tolik propagandy, jako
jiné nástupnické státy. I to je pochopitelno, protože
my nechceme žádnou zmenu. jsme mírovými smlout,
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vami saturováni a kdo je saturován, mlcí. Nebudíme
ovšem takových sympatií, jako Madari, kterí apeluji
na soucit. My na soucit apelovat nemusíme a nemužeme a lidé, kterí nechtejí být litováni, nejsou tak
sympatictí, jak ti, kterí n.eustále svetu strkají na oci
svou okrájenou mapu. jiste by si neprál nikdo, abychom budili úcast apelem na soucit. To by tedy bylo
možno odpovedet tomu, komu se zdá, že v cizine naše
jméno se dost casto neozývá.
Než vyskytují se obcas hlasy jiné, které tvrdí, že
by nás nemusilo mrzet, že se o nás mlcí, ale že se jevl
zretelné príznaky, že jsme neoblíbení. Zvlášte naši
sportovci dosti casto poukazují na tento fakt. Doklad
toho jsme meli nedávno v Krynici, kde naše mužstvo
bylo privítáno jednak s chladem prímo mrazivým,
jednak urážlive, a kde i Nemci se tešili zrejme vetší
sympatii než my. To je již vec vážnejší. jaké jsou
príciny této neoblíbenosti? jest jejich prícinou nejaká
vada v sportovním výkonu nebo v ceském národním
charakteru? Mužeme tentokrát povolat na pomoc svedka, který je jiste nestranný, totiž pražskou "Bohemii".
Tento list nás jiste nemiluje a prece dovedlo této neoblíbenosti v kruzích sportovních nalézti nekolik objektivních slov, které chceme citovat. "Bohemia" napsala:
"Abychom zjistili, proc ceští sportovci v celku spíše narážeji
v cizíne na antipatie než na sympatie, musíme nestranne vyjmenovati vlastnosti a prednosti, jež ciní národy ve svete oblibenými. Kdo techto vlastností
nemá nebo má je jen v míre
nepatrné, nesmí se divit, je-li odmítán a neobHben. Vedle mužných ctností, jimiž se musí vyznámenávati
i celi národové, jest
to skromnost, otevrenost a vlidnost ve styku s príslušníky jíných
národtl. Domnívají se Ceší, že mají tyto základní ctnosti?
O ceských sportovcích, alespon o sportovclch aktivních, mtlžeme
ríkati jenom dobré veci. Pokud jde o ne, bijí se poctive, zachovávají celkem fair play, a ani v prípadech, pri nichž jde o ná·
rodní cest, nevyskytují se u nich vetší - mírne receno - nezptlsoby než u jiných národtl. Vyjímáme z toho samozrejme
nekolik nápadných výjimecných pripadtl, které by mohly sved·
citi o opaku a jež jest nutno pripsati na vrub nekolika málo
jednotlivdí, nebot máme-Ii býti spravedliví, nesmime posuzovat
sportovní charakter národa podle chování nekolika málo vice
méne neodpovedných surovcu. Obecne jsme pozorovali, že tito
surovci byli souzeni a odsouzeni na kompetentnich
místech
ceských. Nejsou tedy vinni práve aktivní sportovci na malé
oblibe Cechtl, pokud jde o sportovní kvality. Vinu nese predevším prílišné sebevedomi nekterých sportovcu."

Autor clánku ukazuje, kterak ceskoslovenský tisk
predcasne prohlašoval, že Ceši vyjdou jako svetoví vítezi ze zápasu v Krynici, což ovšem vzbudilo nemilou
repliku v tisku cizím, a antipatie se projevila v obecenstvu. Dále poukazuje list na osobní polemiky a vzájemné skandalisování klubU a jeho vedoucich cinitelu
v ceském sportovním tisku, jež ovšem má svuj ohlas
v cizine. Žurnalistika kazí to, ceho aktivní sportovci
získávají. Nikde se prý nepere tolik špinavého prádla
ve sportovních rubrikách jako v ceském tisku. ,,80hemia" praví:
"Z neutrálních stran bývaji Ceši oznacováni jako Prušáci
mezi Slovany. Nikde nelze tohoto prirovnáni užiti lépe, než kdy!
posuzujeme oblibu nebo neoblibenost Cechtl. Prušáci jsou, ja
známo, neoblibeni ve svete, ale nejvice jsou nenávideni svým
vlastními nemeckými soukmenovci. Skoro tak jsou neoblíbení
ceští Prušáci mezi Slovany. Odtud podle našeho názoru pochází
anímosíta Poláku proti ceským hockeyistum v Krynici. Ceš
mají vskutku po této stránce s Prušáky leccos spolecného

Prítomnost,
tlcké stránce. Rozumí se, že také leccos, co mluví v jeprospech. Vlastnosti, jež je poškozují v ocích sveta, jež
te zmen~ují jejich vážnost a oblibu, tak zvané pruské neti Jsou u nich tím nápadnejší, že Prušácí jsou velkým nákmenem v národe stomilíonovém, kdežto sedm milionll
tvofl malé procento mezi slovanskými národy."

ud "Bohemia".

Nejsem sportovec a nerozumím
, ale tohoto clánku jsem si povšiml proto, že by
aplikovat i na jiná odvetví spolecenské cinnosti.
príspevek k starému Peroutkovu
thematu
sme". Když nemecký žurnalista srovnává Cechy
ky, jiste je tím nechce tupit. Prušáci jsou spoky nepríjemní, ale platí za nejzdatnejší kmen
zdatnými ríšskými Nemci. Ceši, kterí nemaji
kratické tradice a s tím související spolecenské
, kterí jsou národem do znacné míry stredovským a malorolnickým, mají i prednosti i malivady této spolecenské trídy. Velkou pricinlihouževnatost, pracovitost a poctivost, jež se
na cizím foru. Bylo právem receno, že všechny
y mají ctnosti, jež jsou protivné, a nectnosti, které
dobre sluší, a že trpívají vadami svých prednosti.
pracovití a pricinliví nebývají spolecensky roz• Nedostatek sebevedomí pusobí, že chybí ta
nost, kterou "Bohemia" nazývá otevrenosti. Nade se sebevedomé vystupování z pocitu vnitrní
oty, a tak se takoví lidé stávají až spolecensky
jemnými. Vždyt to vidíme i doma na svých vzáých polemikách, a nedávno o tom napsal velmi
ktivní kapitolu Konrád. Jest to nedostatek
osti ve vystupování, jenž pusobí, že casto jest
sebevedomí bud' nadmerne nebo nedostatecne
aznováno. Patrne se to jeví ve sportu, jako i v jisložkách spolecenských.
ješte jedna analogie mezi sportem a ostatními
mi mi napadá pri ctení clánku "Bohemie". List
fe nejvíce poškozuje skutecné možnosti úspechu
é poctivou prací nedosti odpovedná žurnalistika,
si neuvedomuje, že není ctena jenom u nás, nýbrž
hranicemi. "Nikde se nepere tolik špinavého prádla,
ve sportovních rubrikách ceských listu". Ale neto také o rubrikách politických? Dusledek všeho
fe cizina nerozsuzuje, na cí strane je pravda,
vidí jenom to praní špinavého prádla, a následky
ese celek. To jest skutecne nectnost, zdedená ješte ze
ho Rakouska. Tehdy si mohly dovolit ceské listy
isovat mezi sebou, jak jim jen bylo libo. Konec
rozhodovala Víden, a ceský tisk byl provincní.
však jest sledován Evropou, dnes sedí v Praze
a tolik tiskových atašé u každého vyslanectví,
pilne sledují i naše denní polemiky. Nejsme již
pekne mezi sebou, jak jsme bývali. Vracíme se tam,
d jsme vyšli. Jsme bohudíky nezajímavým státem,
naše žurnalistika jej ciní bohužel casto daleko zajšfm, než ve skutecnosti jest.
Dr. Aljred Fuchs.
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Tajemství 25. února.
sté nyní provádejí to, cemu se riká z jedné huby teple
foukat. Príklad studeného foukání:
omunlstická strana", píše "Rudé právo", je si vedoma toho,
možno v kterýkoliv okamžik vyvolati ozbrojený boj

protí buržoasii, nýbrž jen tehdy, když vetšina pracující trídy,
která se sjednocuje pod vedením komunistícké strany, je ochotna
touto cestou jiti s veškerou odhodlaností a duslednosti. Tento
okamžik ješte nenadešel, a proto je lží a pomluvou,
vini-Ii
se komunistická
strana,
že 25. února chce provokovatí ozbrojený
boj. Tyto lži slouži jen zájmum buržoasie,
jejíž kára beznadejne uvázla."
Toto poselství tedy slyšíme a ostatne mu i veríme, nebot odpovídá
tak zvané "objektivní sítuací", ve které zatím uvázla kára generálniho komunistického útoku. Ale musíme se ptáti: kdo pak to vlastne
tak lže a kdo to tak pomlouvá komunistickou
stranu? Zarmoutíme
jiste "Rudé právo", sdelLne-1i mu, že tak hanebne se chová na pr.
komunistícký poslanec p. Štetka. Nedávno velmi se rozkrikoval na
recnické tribune v parlamente a kricení a mávání pestí zakoncil pádným sdelením: ,,25. února delnická trída zlomí buržoasii vaz." Toto
jest tedy zase horké foukáni. To sí muže "Rudé právo" najítí v parlamentním protokolu. Zlomití vaz jest dostí jasný výraz, a "Rudé
právo" necht tedy už žádného jiného lháre a pomlouvace nehledá,
nýbrž vyporádá se s tímto zde. Bylo nám to hned tenkráte divné,
když p. komunistícký poslanec v parlamente takto hromoval. Z výkladu sítuace, který podalo "Rudé právo", vyplývá jasne, že p. Štetka
neobycejne žvanil a že je pevne presvedcen, že lze pronášet velká
slova beze všeho praktického dosahu i bez úmyslu, naplnit je nejakým obsahem. Vyplývá z toho také, že jeho katastrofálni proroctví
patrí mezí "obvyklé táborové šlágry", pod kterýmžto titulem ímunitní výbor nekdy zachranuje pány poslance pred vydáním soudu.
Ale at tak, cí onak, zrejme jest vínou takto hovorícího pana komunistíckého poslance, jestliže komunísti::ké strane se ke dní 25. února
prisuzují nejaké obzvláštní a sensacni úmysly. Nebo se snad "Rudé
právo" zlobí, že recí poslancu jeho strany se berou vážne? Ukládá
nám povinnost predem vedetí, že je to povídání nic neznamenající?
Ostatne stejne jako pan Štetka mluvili p. Oottwald. stejne tak psalo
mnohokráte samo "Rudé právo" i "Tvorba", kde cteme ustavícné
narážky na jakýsi tanec, který 25. února zacne. Páni komunisti,
udelejte si tedy nejdríve porádek sami mezí sebou a usjednotte se
jaksí na tom, co vlastne chcete. Ale tušíme, že to neudeláte. Vaše
stanovisko k petadvacátému
únoru známe dosti dobre podle zkušeností s podobne slavnými dny z minulosti: udelá se, co pujde; když
níc nepujde, neudelá se nic; bude se to zkoušet a ochotne se po prípade zaujmou zadní posice, které už ted pripravuje "Rudé právo".
Ale teplo - studeného foukání komunisti asi nebudou o~hotni se
vzdát. Jednak je hromování od komunistické bytostí vubec neodlucitelno, jednak musí se tato strana vykázati aktivítou pred vyššími
pány, pred moskevským generálním štábem. Tomu tedy muže vždy
rici, kdyby na ty veci prišla rec: hle, jak jsme aspon ústa otvírali.
Mimo to má toto jednak katlstrofální,
jednak positivní stanovisko
svou výhodu: at se stane to ci ono, na jejích slova dojde. A kdyby se
25. února svet nezboril, nebude možno popríti, že "Rudé právo" to
vlastne predpovedelo.

-jp.-

Vítezslav Novák contra Otakar Ostrcil.
Brožura toho jména, kterou Vítezslav Novák proti O. Ostrcilovi
nevydal u nekterého z našich hudebnich nakladatelu, nýbrž jinde,
pusobí na obou stranách (mezi hudebníky jsou vedle jíných stran
také strana ostrcílovská a protíostrcilovská)
alespon tolík rozruchu,
kolík si stoupencí navzájem pripravují nepríjemností. Tedy v štedré
míre. Není pochyby, že v opere Národního Divadla není samé dukátové zlato, ale také ne samé svadlé listí. V tom pohádku straníkll
opravíme. Není však také pochyby, že by argumentace Novákova
mohla zle pochroumat umeleckou povest naší opery, zvlášte, kdyby
byla ochotne nadcenena. Obvineni tu jsou, a nemálo záleží na tom,
kým a jak jsou pronášena. Vitezslav Novák stojí ve výhodnejší posíci
žalobce. Opera v divadle jsou ruzné veci, nejen jedna vec. Ruzné veci
jsou však i ruzným lidem nizne blízké. Neskrýváme, že bližši než
otázka, kdo odpovídá (naposledy všude nejvyšší pán, tedy v opere
OstrcíJ) je nám otázka, proc nejde v opere všechno nejlépe. A hned
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Prítomnost,
povíme, že to zavínuje pracovní systém.
Naše opera hraje naprosto
neslýchaný pocet pravídelných predstavení, a jsou umelcí, kterí do
mesíce úcinkují více krát než je v mesici dní. Deset predstavení
týdne je proste horentní a naprostá ojedinelá zvláštnost naší opery.
Vycerpává do ({moru umelce všech služebních kategorií a okrádá
operu o studijní cas. Co by mohlo být v normálním týdnu o 7 predstaveních zkoušeno v 6 zkušebních dnech, musi se strhnout ve 4
dnech, a to ješte za predpokladu, že všechny technické pníce z vecera
minulého a na vecer dnešní jsou tak hotovy, že se muže zacít vcas
zkoušet. K tomu se ješte musí pripocíst, že studijní práce v opere je
v podstate jiná než v cinohre, k níž se tak casto utíká pro srovnání.
Pocínajíc totiž klavírní zkouškou korrepeticní s každým solistou
zvlášt všechny další zkoušky se musí konat v operní budove. A to
stojí cas, místo a ticho, cehož se v dosavadním pracovním systému
proste nedostává. Cím je dílo složitejší, tím vetší nedostatek. Nekde
se musí ubrat, nekde uflikovat, mnoho se spolehne na vecerní inspirac.i
a elán. Ne vždy, ale leckdy. A to trvá práve lO let. Není zajisté s podivem, že všíchni umelci tohoto tempa nevydrží, anebo spíše je s podivem, že tolik jich dosud snáší toto vražedné tempo na hlas, fysícké
í psychícké složky. Není divu, že se nepodarí vždy dodržet nejúcelnejší disposice pracovní, zvlášte když sebe menší porucha, byt by
ani z opery nebyla, jíž tríští také operní disposíce. Opravdu mohou
povolit jednou nervy, opravdu muže dojít jednou na predstavení
vlažné. Není pak zajímavo, že není vážných uchazecu na místo
Ostrcílovo? je jediná pomoc, a jednou k ní musí dojít tak jako tak:
7 operních predstavení týdne.
Ostrcilovi se vytýká všelicos pekného i nepekného. Není treba zapírat, že ztrácí oblibu, onu lidskou oblibu, predevším u svého umeleckého personálu. Nenít umelec kolektívní. jeho díla to povídaji
zcela jasne. je to osobnost svá. A zase nic by tu nerušilo, kdyby nebylo onoho shonu a pracovního podráždení. jím se vytvárejí trecí
plochy a hrany, odtud se rodí ruzné povídky anekdotického rázu,
i kdyby skutecný popud k ním byl pravdivý. A jako v dílech jeho,
tak i v jeho díle reprodukcním nastává chyba, kde Ostrcil nezustává
sám. Snad bylo prímo osudné, že pripustil nikoli k sobe, ale do divadla vliv konservatore, predevším vliv pevecký a režíjní. S tím
souvísí i vliv publicístícký. je známý fakt, že umelecké nadání má
mnoho stupnú. jsou lidé, kterí v prvém a druhém rocníku umeleckého studía budí nejskvelejší ocekávání, ale pocínajíc tretim se
opožduji, až zapadnou. JejíCh nadání nestacílo totiž na vyšší stupe!,l. Ale v opere Národního divadla jde a muže jít jedíne o trídu nejvyšši. Behem let ztratili nekterí své oprávnení, na príklad ti, kdo
byli schopni výsledku cestou negativní (zabránením manýr, šablon
a pod.), ale kterí positivne stací jakž takž na scénu provincní. jimi
do divadla prišla umelecká (i politická) politika, která se tiskne, povídá i našeptává. Tímto zpusobem se upevnují, protože nestací výkonne umelecky, tímto zpusobem se angažují, protože neplatí jen
svojí vlastní prací. A to zase púsobí protí Ostrcílovi, tady je také
semeníšte výkladú a dohadu v situacích, kdy by prostá znalost pochopila eventuelní poklesek ze skutecných prícin reálných.
A když tedy boj o operu Národního Divadla, tedy ano: trvale a
rychle zrušit 8-lO predstavení v týdnu, poskytnout cas a právo,
aby Ostrcil zrevidoval svuj soubor i své okoli; a provede návrat
k sobe. Pak, až budou zjednány normální a cís té pracovní podmínky
a Ostrcil prece neobstojí, necht se zodpoví a po pripade jde. Popohánet jej však pred tím, není jíné pocínání, než hledání hole, aby byl
jen bit. To netýká se Vítezslava Nováka, nebot rozumí se, hájí-li
Josef Hutter.
umelec své dílo byt i s rozhorcením.

Pan Stríbrný bude prozkoumáván.
Vystoupení poslance dra J. Stránského ve snemovne proti p. Stríbrnému bylo tak pádné a tak jasné ve svém smyslu, že parlament ne·
mohl se k tomu zachovati s obvyklou netecností a usnesl se na zrízení
vyšetrovacího výboru. Konecne tedy dostane se historie majetkové
kariéry p. Stríbrného pred forum, vybavené rozsáhlou pravomocí
zkoumaci. Vyšetrovací výbor snemovní bude moci proniknoutí do
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hlubín, které oku obycejného smrtelníka jsou skryty. Bude snad moci
proniknoutí i za clonu úredního tajemství, za níž se dosud skrýval
leckterý nahatec ve smyslu morálním. Toto úrední tajemstyí bývalo
nejvetší prekážkou v boji proti korupcí. Chceme vŠíchní, aby pan
Stríbrný konecne prestal být verejnosti tajemstvím. Budeme se tedy
vyšetrujícího výboru držeti zuby nehty, jíste houževnateji, než sám
p. Stríbrný, který v prvním rozcílení slova o vyšetrujícím výboru
do snemovny hodil, a potom se snažil jednak sám na ne zapomenouti,
jednak o to, aby na ne zapomenuli druzí. Podle našeho mínení mel
by, je-li nevinen, sám míti zájem na tom, aby byla zjíštena podstata
povestí, které se pojí k jeho jménu. Že jsou to povesti cetné a ponuré,
ví dobre. Co p. dr. Stránský ve snemovne rekl, byla obžaloba velmi
težká a velmi jasná. MluvíI o dverích, jež mají býti z této síne nalezeny pro muže, jenž zneužíval svého postavení k osobnímu prospechu. Záleží nyní na tom, do jaké míry je tato obžaloba podložena fakty, abychom se prípadu p. Stríbrného jednou provždy zbavili, at už tím nebo oním zpusobem. Strana nárOdne-socíální, která
prece musí míti nejvíce vedomostí o cinnosti svého bývalého vudce,
až dosud váhala promluviti zpusobem tak urcitým. Dr. Stránský
konecne vyslovil na plná ústa, na co "Ceské Slovo" denne delalo
narážky. je jísto, že sám osobne prí tom riskuje. Ale jen za tu cenu,
že nekdo za obvinení prevezme osobní odpovednost, bylo možno
donutít parlament, aby se vecí zabýval. Musíme nakonec vysloviti
prání, které v našich pomerech bohužel není zbytecno vyslovovati:
vyšetrující výbor necht svedomite posoudí vec podle toho, co prednesou, a podle okolností, které vyjdou najevo pri pátrání; otázka
príslušnosti k pravici nebo k levici necht pri tom, prosíme, nehraje
žádnou rOli; doufáme, že parlament má v sobe tolik pocestnosti, aby
cítil, že otázka osobní cistoty vudcích politíku nemá co delati s pravicí ani s levicí, že takové tridení se jí nesmi dotýkat, a že pravda
zde musí býti vyrcena a že se s tou vecí nesmí politikarit. jestliže by
však vyšetrující výbor tolik svedomitosti nemel, pak at si páni
poslanci zase nestežují na snižování parlamentu, jestliže nekdo o tom
rekne pravdu.

-fp-

Mladí nejsou lepší než starí.
V nedeli 15. února, na valném shromáždení Ústr. Svazu cs. studentstva v Brne odešli všichni moravští a cást pražských delegátu
pred volbami ze sálu, nezúcastnili se voleb a do výboru nikdo z nich
nevstoupil. To je výsledek dvouleté cinnosti národních demokratCt
ve studentských organisacích. Národni demokraté, klerikálové a fašisté, kterí dnes ovládají ústrední studentské organisace, opíraji se
o nedemokratické
plurální hlasovací právo. Nepatrná vetšina ve
Všehrdu (53%) zajistila jím velikou pocetnosti právníku a stanovami, nerespektujícímí
minoríty ve spolcích, slabou vetšinu. Této
vetšiny využili takovým
ciste politikárským
zpusobem, že všichni
studenti, naklonení positivní cinnosti, ukázali ústredním organisacím
záda. Klasickým dokumentem toho bylo práve valné shromáždení
v Brne. Duležité otázky socíální, kulturní (divadelní studentské
ústredí), studentsko-politické
(studentské
komory) promrskány za
úplného nezájmu sjezdu. Zato dlouho do noci rešeny otázky osobni.
Správne podotkly "Lidové Noviny", že sjezd dával obrázek špatného
parlamentu se všemi jeho nectnostmi. Zakladatelé ÚSCS. chteli vytvoriti studentský parlament. Dokud melo vetšinu pokrokové studentstvo, darilo se to z toho duvodu, že nikdy ní komu z tehda vládnoucích lidí ani nenapadlo, vylucovat nekoho z práce. A dnes? Národní demokraté se svýmí statisícovými
obnosy, subvencovaným
casopisem "Nár. Student" a clánky v "Národe" vnesli do studentstva
takový duch, že tomu, kdo nepatrí ke strane vládnoucí, není skutecne možno pracovatí.
jak bylo již na tomto míste u príležítosti voleb ve Všehrdu podotknuto, studentské události jsou droboucké a nepatrné. Na každorocních mezinárodních sjezdech studentstva se krome národnostních
hádek, k nimž prispívá svou hrivnou i Ceskoslovensko, naprosto nic
nedeje. Tyto sjezdy vychovávají malou kastu lidí, kterí vetšinou nestudují, nemajíce casu, ale kterí v dobe všeobecných úspor "representují cs. studentstvo".
Instituce, které financují tyto zájezdy, ho-
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clrahé, a které namnoze nemají penez pro dobré studenty,
chteli studovat v cizine, by se mely zamyslít nad úcelností
Výdajt1.A cinnost vnítrni? Sociální péce studentská prenesena
pro sociální pécí, jenž je organisován nezávisle na Svazu.
Svaz cs. studentstva podepisuje projevy pro ceský jazyk,
predstaveni "Plukovníka Švece", dává zvucné tituly svým
, rovná a vyvolává osobní spory, vysílá delegáty na
(posledne i na Podkarpatskou Rus, kdež gen. sekretár Svazu
be antisemitský projev) - a to je všecko. Není pak divu,
vské studentstvo, které prece jen má zdravejší smysl pro
st, odešlo ze shromáždení. Národní demokraté se mohou
,II! rozbili Svaz. A v rekordním case. Smutné je jen pomyšlení
most. Tito lidé budou snad jednou na celných místech. Bez
ého vzdelání, bez úcty k protivniku, bez smyslu pro demo- jedine s úžasne vyvinutým smyslem pro polítikarení.
levá oposice studentstva
opouští pudu dnešniho Svazu.
požadavek demokratických studentských komor s pomerným
lm a verejnoprávní funkcí. Sociálni demokracie má tento
vek už ve svém programu. Na velkonocním sjezdu prijmou
požadavek snad í cs. národnl socialísté. Agrární studentstvo
e velmi kladne ke snahám za demokratisaci studentských
llci - a tak vidíme, že je to demokracie, jež stala se demarcarou ve studentstvu. Demokracie, její negace národnimi dety - je ta, co vytvorila platformu, na níž se mohli sejít stoumarxismu a konstruktivního nacionalísmu. A tak snad pocí• demokratu, kterí ukázali svou tvár postavením se za zásadu
r lam hoc íure quod possessor est, plus iuris habet, quam
gul non possidet", bude mít prece výsledek. Ten, že mladí lidé
JI už na pocátku svého polítického myšlení nížiny národní dee. A to je také neco.
M. L.

Mezi bratry Slovany.
Ve Varšave, v únoru.
to trapná historíe. Psáti o tom ci nepsat? Ne, nelze mlcetí. Vec
vážná, aby se mohlo prejítí pres ní. Nejde o výsledek turTen prinesl pouze rozcarování. Nesplnily se nadeje, že naše
O dosáhne opet titulu mistra Evropy. Ceskoslovenský team
pocátku turnaje typován za viteze. Ziskal si povest nejzdatnejpere, Malecek byl hrdinou dne. Dokázalí, že jsou jedni z nejJde o prubeh závodu. Staly se velmi trapné události. Jak se
zachovali k cs. hockeyovému družstvu v Krynici, má sotva
r1lsportovnich styku príklad. Po radu dní turnaje byl cs. team
ván urážkám, byl predmetem neovládané zášti. Zdálo se,
bylo dáno heslo: co nejvíce pokorit. Pri vstupu na hrište bylí
plakánim a výkriky "fuj". Každý jejich ostrejši výpad byl
projevy nevole, jich nezdarené útoky byly provázeny po• Na jednoho z vedoucích cs. družstva, jenž soudcoval zápas
Polsko, pokrikováno "Švejk" ke gaudiu celého stadionu.
byl nadávkami a byl kopnut divákem do ruky, již se
O bariéru. Uniformovaný pán jej poctil hrubou nadávkou;
padený nad tím projevil své pOlítování, že clovek ve stejnoe tak mluvíti, cítil se tim uražen jiný dustojník a vyzval jej
j. Na náš team pokrikováno "Pepíci z Prahy", "vyžente ty
do Prahy", na brankáre "pust goal, ceská sv .. e". Toto chovalo I cizince. Po utkání Kanada-Ceskoslovensko,
jež
2:0, roznesla se pomluva, že match ten byl predem umluven.
orgán polských sportovcu, "Przegl:'\d Sportowy", to dorejnil. Tak bylo sáhnuto i na sportovní cest našeho teamu.
rpn, jako i vetšína sportovních referentu ve svých referáoval, že cs. mužstvo jest brutální. Malecek jest sražen
zemi a uhodi se do hlavy. Zustane bezvládne ležeti. Tribuny
vo", a když se zvedá, ozve se výkrik "simulant". Publíkum
erle, nýbrž je to lázenská spolecnost, v níž mnoho noblesy.
Je po celou radu dní. A poradatelstvo nepovažuje za nutné
napomenouti a dává placet tomuto divadlu pred zástupci
6, cizími žurnalisty, státnimi hodnostári, oficielními
1 cizích vlád, pred ceskoslovenskou státní vlajkou a

li

státní hymnou. Dukladne jsme bylí vyléceni z tradovaného mínení
o vyspelé polské spolecenské kulture. Ponecháme stranou í otázku,
proc naši za techto okolností neodjeli. Necht se nikdo nediví, že to
vše na ne dobre nepusobilo a že ke konci nevydalí skutecne ze sebe
vše, co by jinak mohli. Prejdeme k veci, o niž nám jde. Máme na
mysli pomer polsko-ceskoslovenský.
Tato událost neni bohužel pouze
sportovním skandálem; dokazuje, že v Polsku se vytvárí ovzduší,
jež uvádi pomer polsko-ceskoslovenský
do bahna. Jak mnoho zášti
musí býti proti nám v této zemi nahromadeno, když ve svých projevech dovede zapomenouti nejprimitivnejších
forem hostitelské
slušnosti, když ani vážný odpovedný tisk neklade si nejmenši reservy!
Nikdo nemuže pochybovati, že naše verejné mínení je naplneno
práním po nejlepším pomeru k svému slovanskému sousedu. Stálý
zájem cs. tisku o Polsko, zalibení v jeho líterature, prímo populárne
rozšírené v prekladech, cetné zájezdy a výpravy do Polska, stálý
vzrust cs.-polských spolku v CSR., vznikajících i v malých mestech
venkovských, jejich výrocni zprávy, svedcíci o cilé a bohaté práci,
jsou toho výmluvným dukazem. Poznanskou výstavu
navštivilo
témer 100.000 C~choslováku. Byl to nejvetší pocet cizincu vubec.
Zatim nejctenejší a nejrozšírenejší casopis "llIustrowany
Kurjer
Krakowski", stojíci ve službách madarské propagandy, soustavne
od nekolíka let vede proti CSR kampan takového druhu, že bylo
nutno odniti mu dopravu k nám. Nyní v pravém slova smyslu štve.
Tak verejné minení polské je naplnováno nenávístí proti všemu,
co je ceskoslovenské.
Neni tajemstvím,
že Krynice jest ovocem
této zlomyslné cinnosti. Smutné pri tom jest, že je to casopis stojíci
za vládou a šéfredaktor jest poslapcem vládního bloku. Bylo by to
u nás možné? A k tomu se nenalezl dosud v celém Polsku casopis,
spolek, dosud se nenalezl jediný clovek - až na vzácnou výjimku
prof. Myslakowského v Krakove - který by tuto vec odsoudil, nás
se ujal a nabádal k rozvaze. Pres všechno se prechází mlcky - zatím
co i jiný tisk pocíná se nevlídne staveti k nám. Pomer cs.-polský jest
na šikmé ploše. Není to naší vinou, ale zajisté k našemu neprospechu
a ke škode Polska samého. Jsme vedle Rumunska témer jeho jediným sousedem, jenž chce s ním žítí v nejlepší shode. Pomer ten musi
býti revidován a treba vcas odstranití vše, co jej kalí, než bude
j. H.
pozde.

Krise divadel.
Divadla upadají - nemyslím ted na úroven atd. - nýbrž pricházeji do úpadku, stávaji se insolventni. Hledaji se priciny. Na jednu
vec bych ukázal: neupadaji divadla, ponevadž upadlo divadelnictvi?
Pred sto lety nebylo jinak. Prectete si výnatek z Times
z února
roku 1831:
"Riká se nám, že v Anglíi drama upadlo. Je to pravda zcela
jiste; a je to následkem jedné príciny více nežli ostatnich, totiž
následkem onoho absurdniho monopolu, jenž dnes existuje a jejž
je treba odstranit...
Intelígence divadelnich lídí byla napjata
do nejvetši miry, aby vynašlí nejaké jen trochu svetu podobné
priciny pro fakt, že pocet návštevniku
divadel stále upadá.
Tento fakt je však velmi pochybný. Lidi chodí do divadel pres
všechno povídání o zvyku pozdních veceri, o vkusu pro lehci
literaturu pro hudbu, ano chodí do divadel
v míre daleko
vetší, nežli toho tato divadla
zasluhují.
Kdo chce jít
do divadla, vecerí casneji, ní kdo prece nechodí denne do divadla."
Je z toho patrno, že 1. divadlo má ve zvyku cas od casu upadat;
2. že novinárské diskuse mu maji pomáhat na nohy; 3. že vždy bylí
lidé nespokojeni s divadlem.

-gst-

Království rozdelené samo proti sobe zpustne.
S obavou jsem ocekával, zda a co poví nám svaz cs\. soudcu ve veci
dra Chlubny. Obava byla oprávnena. Prohlášení minulý týden publikované vytýká, že kritika Chlubnova nálezu je "predcasná a svedcí
bohužel o tom, že známá justicní krise projevuje se dnes již i nebývalou a bezduvodnou neduverou ve spravedlnost cs\. soudu, kterou
soudcovstvo hrde odmitá." Nemyslí svaz soudcu, že se dopouští
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chyby, kterou jiným vytýká? Že také jeho prohlášeni je predcasné?
Aby verejnost mela dúveru ve spravedlnost soudCú, musil by projev
svazu zaujmouti predevším stanovisko k veci Chlub nove. Nám jde
v prvé rade o spravedlnost. Soudcovská neodvislost je jen prostredkem, kterým se má spravedlnosti dosíci. Od soudcú žádáme ochranu
spravedlnosti, ochrana soudcovské neodvislosti je naší a ne jejích
povinností. Svaz mel ríci, jak pohliží na Chlubnu. To bychom rádí
slyšeli od representantú
soudcovského svazu, když prvý disciplinární nález mohl býti prece jen veci omylu. Víme, že je k tomu predevším a zejména nyní povolán odvolaci senát, ale pak mel svaz mlcet
a promluvit, až bude znám nález senátu odvolaciho. Tak, jak je
prohlášení svazu stylisováno, je zrejmé, že mu nešlo o spravedlnost
a že mu nešlo ani o neodvislost soudcovskou, jako prostredek k dosaženi té spravedlnosti, nýbrž jen jako o atribut stavovské moci. Kdybychom nevedeli, že nejlepši lidé se práci ve stavovských organisacích vyhýbají a že vedení dostává se do .rukou politické demagogie,
musili bychom po projevu svazu cs\. soudcú skutecne ztratiti k nim
dúveru. Tak je to pro nás jen dokladem, že í cást soudcú propadla
tendenci doby, jež rozdelila veškero obcanstvo na strany, stavy a koSil.
teríe, jež nejsou schopny myslití na zájem celku.

S cím souhlasíme.
Demokracie
se musí také
umet
bránít.
"Demokratické
strany Nemecka jsou velmi pote:eny neobratným tahem, jímž se
nemectí národni socialisté sami vyloucili z parlamentniho jednání.
Parlament je nyni zbaven lomozící a obstruující krajní pravíce.
Rozum zvítezil - tak hlásá liberální tísk, a má pravdu, mini-Ii tím
chování stredních stran, které dlouho vzbuzovaly podezrení, že podporují národní socíalisty. Toto vítezství rozumu bohužel není úplné,
ponevadž dosud není dokázáno, že by i jediný národne socíální volic
se byl zrekl své strany od voleb v zárí a že by byl ochoten prište
hlasovati pro jinou stranu. Dosud mluvi málo pro to, že massy by
byly ochotny k obratu. Na skutecnosti, že šest milionú Nemcú volilo
národne socíalisticky, se málo zmenilo. Úspešná obrana protí národnimu socialismu neznamená tedy vlastne vítezství rozumu, spiše
vitezství moci, která stojí za rozumem. Toto poucení múže si - po
kolikáté už? - vzíti ideal:sta z nejmladší nemecké hístorie. jestliže
nemecká mesta jsou pres cetné malé výtržnosti ušetrena davových
bouri, jestliže demokratický
porádek trvá a jestliže dokonce parlament funguje, tedy to neni plod zmeny ve smýšleni, nýbrž následek
té štastné okolnosti, že demokracie má pro své uhájení dosti mocenských prostredktl. Nejvetší spolkový stát, Prusko, na nemž záviSÍ
do velké miry osud celé riše, má ve svých vúdcích osobnostech nekolik statných mužú, kteri - hlavne sociálni demokraté Braun a
Severing nikoliv dobrotivýmí
domluvami, nýbrž mobilisaci
policie, dúkladným využitim pomocných sil státní moci docilují
úspechu, kterého by pravdepodobne
nedosáhla metoda ciste duchovní. Bylo by si jíste práti, aby bylo možno škody zárijových voleb
tím odstraníti, že by se provinilí volicí presvedcili o nesmyslností
a neúcelností onoho smeru, kterému pomohli k tríumfu. Ale i nejduchaplnejší a nejdojemnejší traktáty
mohly by se mínoutí s úcinkem. Proto státní praxe nemúže se zríci ídeje moci, a musí si, chce-Ii
být poctivá, priznati, že aní vítezství rozumu nelze docílití bez použití robustních prostredkú. je to poucení, které múže prívržence
císté idey trochu primeti k resignací."
("Prager Tagblatt".)

•

Útek
od "národního
solidarismu".
"V zemich klasického
kapitalismu - v Anglii a Ameríce - mají bohatí ten dobrý zvyk,
že vydržují ze svých dobrovolných penežitých darú celé verejné
instituce, jako nemocníce, knihovny, chudobince a v Ameríce docela
i university. jsou to dary casto ohromné a velmi casto i anonymní,
dárci nežádaji, by byli vyjmenováni v novinách. V rozpoctu anglického ministra pokladu hraji tyto dobrovolné penežni dary vysoké
plutokracie každorocne slušnou položku. Co divného, že mínistr
Bechyne uplatnil názor, že by se tato metoda dobrovolné pomoci
státu v dobe jeho težké hospodárské a sociální tísne mohla i u nás
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zkusit? Mluvil o tom v ministerské rade, doporucil tento pokus s národním solidarismem ve svém novinárském interviewu - ale ten
poplach! Nejvetší des nad národním solidarismem
popadl agrár.
"Venkov". Nechal vší diskuse o konkretním námetu soudr. Bechyne
a pustil se do krise a bankrotu marxismu. Tedy nic jiného, nežli ne·
chutný útek od veci vážné a v pravém slova smyslu národni, nebot
neni národnejšího problému nad ten, zabránit, aby nejen statisice,
ale s rodinami nezamestnaných
zrovna celé miliony nehladovely a
nepropadávaly se do bídy sociální a poté i mravní. Stanovisko "Venkova" bylo dobré i "Národním listúm", prejal je s jistou opatrnosti
i tisk strany lidové a prižívuje se na nem i rúzný tisk jiný. Tedy
s "národním solidarisrnem" by nebylo níc, náš horni deseti tisíc by si
dal radeji vrtat koleno, než by dobrovolne pustil chlup. jenže je tu
ješte verejnost. Ta verejnost cte noviny a ví o podnetu vyzkoušeti
národni solidarism. Ta verejnost má své svedomí a svúj názor, který
je rozhodne lepší kartelovaného tísku našich majetných stran. Verejnosti, ne snad "Venkovu", byl predevšim adresován onen projev.
Tato verejnost naší republiky jiste vezme dobrý podnet pod svoji
ochranu a vyvolá tlak na neodpovedný, soukromým interesúm sloužící politícký tísk, který sice zastupuje zapjaté tucné kapsy, ne však
svedomí a verejné mínení státu a národa."
("Prdvo lidu".)

•
Pravá
a falešná
soudcovská
neodvislost.
"Svaz ceskoslovenských soudcú a Vereinigung der deutschen Richter uverejnily
velmi nevhodné ohražení ve veci soudního auskultanta
Chlubny.
jde o vec priliš vážnou, než aby bylo prípustno uhýbati podstate
sporu ulickou formální argumentace. A podstata sporu je v tom:
Smi soudce, byt jen mímoúredne, vychvalovati oslavováni politícké
vraždy a nestoudne zlehcovati predstavitele
nejvyšší ústavni autority? Máme za to, že diskuse, k níž prípad Chlubnúv dal podnet, nemúže skoncití jinak než uplatnenim zásady, že lidé pracující verejne pro urcité osobní a politické cile prostredky
nezákonnýmí
a nemravnými, nemají mezi soudci místa. Ocistili jsme si od fašismu
armádu, ocistíme si od fašismu i soudy. jen stát slepotou ranený a ke
zkáze odsouzený mohl by trpeti mezi strážci svého právního rádu
žívly, které zrejme se snaží rád onen podrývati. Každý pokus zachovati soudcúm možnost, aby pracovali mimoúredne k podrytí právního
amravního rádu, kterýmají úredne strežíti,znamená
nebezpecné ohrožení vážnosti justice a poškození verejné dúvery v její spolehlivost.
Dovolávati se k pokusu takovému soudcovské nezávislosti je neprípustnou a nebezpecnou hrou. Poslanec dr. Stránský v "Ces. slove"
správne a právem proti nevhodnému výkladu nezávislosti soudcovské postavil nezávislost poslance jako strážce ústavy a právního
rádu. Neni-li v techto vecech mezi soudci jasno, je to vskutku vážný
znak justicní krise, tentokráte názorové a mravni".
("Ndrodni osvobozeni".)

•

Snižovati
mzdy? "Na rozdíl od Nemecka
vzestup
mezd
u nás byl v uplynulých
letech mnohem
volnejší,
ackoliv
léta 1928 a 1929 byla u nás obdobím
konjunktury
a v Nemecku již obdobím
težké odbytové
krise. Proto soudíme,
že napodobení
snižování
sazeb
kolektivních
smluv,
které v Nemecku
teprve
v tretím
roce težké hospodárské
kríse
zapocalo,
by neodpovídalo
hospodárské
potrebe
a rozvaze u nás. Mohlo by vzbuditi nežádoucí psychologické rozpoloženi širokých vrstev zamestnaneckých,
takto již dosti zkoušejících v dnešní dobe hospodárské krise, a prirozene zradikalisovalo
by postup a mzdové požadavky odborových organisací zamestnancú
v príštím období konjunktury. V zemích s urcitou klidnou tradicí
v dobe krise postupují organisace zamestnavatelské
a v dobe konjunktury opetne odborové organisace zamestnanecké
obezretne a
umírnene ve svých požadavcích. Vždyt každému hraji jen chvilku totiž až do príštího obratu hospodárského cyklu, a pak opetne by
mohla prehánet druhá strana. V zájmu pokud možno brzkého
zmírneni dnešni hospodárské krise nesmí se zapomínat, že zamestnanci našeho podníkáni jsou zároveií jeho konsumenty.
Bude-li
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hladina širokých vrstev dále zeslabována, bude též na dlouho
ta jejich kupní schopnost a prubeh krise bude ostrejší a ozdradaleko pomalejší."
(Dr. Evžen Štem v "Hospoddrské

po.zitice".)

•..

ravlce, levice a co je mezi tím. "Autor ,Fortinbrase'
není
jen mým nedelním clánkem. ,Pro boha, Vy o mne píšete hur
pánové z levice,' zní jeho výkrik, vcera mne došlý. Podle názoru
vrela mám chválít vše, co vyjde z ,pravice' a potírat vše, co
dost pravicácké. Je to aspon do té doby mou povínností, dokud
.zavrel v této pravící bude. Otázka teroru ci spravedlností
je
u vedlejší; teror je spravedlností, je-Jí to náš teror. A sprat je terorem, je-li nám nepohodlná. Porušení soudního rádu,
vost ci nepravdívost vládního prohlášení rovnež je vec ve• RománZavreluv vyvolává rozruch, proto je to dobrý román.
dopisy Zavrelovy vyvolávají jístý rozruch; jsou to tudíž dobré
(V. Dyk v "Ndrodních listech".)
y. To! je minení autorovo."

*

p
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dy jsou poslanecké
lavíce plné?
"Návštevnící galerií nanemoven odnášejí si z normálních jednání naších zákonodársboru dojem velmi špatný. Poslanecké cí senátorské lavice zejí
otou a jen pred hlasováním jsou klubovními sekretári pracne
malou chvíli obsazovány. To bývá obraz normální. Prece však
y náš parlament ožívne. Stalo se tak v poslední dobe opet prí
dra Meissnera, dra Kramáre, Hampla a zejména dra Stráno, kterí mohlí se pochlubiti audítoriem velmí cetným. Stalo-li se
proto, že naši zákonodárci, zejména v posledním prípade, oce11sensaci, ci zlákal-li je prednes recníku - a dobrými recníky
ovanl nesporne jsou - nechceme rozhodovati. Je to však í ponim. Monotonní ctení recí neláká pány poslance a senátory,
narikáme·li nad jejich neúcastí prí plenárních schuzích, znacnou
nesou recnící sami. Potešitelným by bylo, kdyby parlament se
forem formálne i meritorne skvelých prednesu a tak í skutecnou
lou recnického umení. Dnes toho ricí nemužeme."

*

ským, aby bylo jasno, že nesmi prí tom spolupusobití nekterý spolkový funkcíonár, kterému by ale zato mohlo býtí priznáno ozdobení
príslušné veprové hlavy príslušným cítronem. Aní otázka, zda dotcená
streva smejí býtí vyprána služkou nebo pomocníkem vyuceným,
nemela býtí opomenuta, ac schvalujeme, že výnos nemá predpísu
o cístote místností a príboru, ponevadž tato vec nemá podle zkušenosti s prukazem zpusobílosti nic spolecného. Kdyby byl výnos
v naznacených smerech ješte doplnen, pak mel by nadejí, že by mohl
v národohospodárských
ucební cích zastínítí jako doklad výstrelku
živnostenské polítíky známý Sombartuv príklad o oprávnení k vý("Demokratický
stfed".)
robe kožených kalhot."

("Demokratický

stred.")

Výchova k polí t í cké vražde. "Pred tremi dny vzpomínala reIlka výrocí tragické smrti mínístra Rašína. Našel se pred osmí
kluk, který se domníval, že rozreší hospodárské obtíže republiky,
zabije mínístra financí. Dnes pustíli se národní demokraté do
Stránského za jeho výtky, že byl jenom dutkou potrestán soudký cekatel, který prohlašuje zavraždení minístra za osvobozující
o. Pred desítilety byl spáchán atentát na národne demokratického
edu. Na štestí se nepodaril. Po druhé byl u nás spáchán atentát
skutecného národne demokratického vudce. Bohužel se podaril.
dnes se nalezl národne demokratický novinár, který se rozcíluje,
dr. Stránský chce, aby byl prísne potrestán národní demokrat,
vychvaluje a schvaluje politíckou vraždu. Není dost atentátu
dra Kramáre a na dra Rašína? Což opravdu tí Jídé nechápou, že
anou takového Chlubny se podporuje šílenství nových Šoupalú?
Railnove smrtí to chápali!"
(" Telegraf.")

*

do smí zapíchnout
vepre?
"Podle ,Národní politiky' upoI práve nejvyšší žívnostenský úrad úrady podrízené na dosud
é. predpisy o porádání veprových hodu ve spolkových domech.
I t)rady mají prihlížeti k tomu, že spolky k porádání veprohodd oprávneny nejsou, a že jest též neprípustné, aby hostinský,
má koncesi k podávání pokrmu, kryl tímto oprávnením spolkové
onáre. Porádání spolkových hodu jest jen tenkráteprípustno,
hostinský dotceného spolkového domu provozuje podávání
d a nápoju na základe koncese, kterou sí opatril podle žívnoso rádu. Tento výnos má patrne pomocí živností hostinské
n1cké, vytýkáme mu však, že, patrne pro naléhavost veci,
pracován ponekud chvatne. Chybí tam na príklad presné
• zda ,dotcený' ubohý pašik smel býtí také zapíchnut práve
, nebo naopak oprávneným místrem reznickým a uzenár-
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Osudy nemeckého negativisty.
(Rudolf

Lodgman.)

S

jménem
dra Rudolfa
Lodgmana, Svazu,
bývaléhojsoupredsedy nemeckého
parlamentního
nerozlucne spojeny zacátky politiky Nemcu v Csl. republice. On, jako vudce a inspirátor nemeckého odboje proti
samostatnému státu ceskoslovenskému, octl se v popredí všech politických akcí, které mely za úcel odtrhnouti znemcelé cásti Cech od republiky a utvorení
samostatného území Nemcu v Cechách pod názvem
Peutschbohmen. Bylo prekvapující, že práve Lodgman,
jenž byl v rakouském parlamente považován za nejumírnenejšího poslance nemeckého, najednou, na sklonku dní válecných, objevuje v sobe ctižádost, státi se
vudcem revoluc~ proti pražské vláde. Ve svém odporu
proti státu
"Cechei" nepovolil ani po podepsání
mírové smlouvy s Rakouskem, kde všechny požadavky
Nemcu z Cech, pokud se týkaly Deutschbohmen, byly
odmítnuty. Lodgman se s tímto rozhodnutím nikdy nesmíril. Byl presvedcen, že postavení Nemcu v RCS je
"ješte nerozrešeným problémem a že jen události
svetové mohou rozhodovati o jejich osudu". U vedomí,
že Nemci "bojujíce za své osvobození z pout poddanských neciní tak pouze v svém zájmu, nýbrž v zájmu
celé Evropy", odmíbi! všechny návrhy na dorozumení
a v tomto svém odporu také vytrval.
V roce 1925 po volbách do parlamentu
se rozhodl
zanechat politiky a uchýlil se do soukromí. Své rozhodnutí oduvodnil poukazem na výsledek voleb ve
volebním kraji lounském, kde se mu nepodarilo dosáhnouti poslaneckého mandátu v I. skrutiniu. Videl
v tom odmítnutí své dosavadní politiky nemeckým volicstvem, a nic ho nemohlo presvedcit o opaku. Mandát,
který by byl dostal z I I. skrutinia, odmítl a z verejného
života odešel. Duvody této jeho resignace byly jak politické, tak i osobní. Nebot o Lodgmanovi již delší cas
bylo známo, že propadl skepsi nad politikou Nemcu
v republice. V jeho politické koncepci, kterou se mu
podarilo na krátký cas vnutit i nekterým nemeckým
stranám, bylo možno pozorovat již na konci roku 1923
tragický zlom, jenž se ostre odrážel od taktiky nemeckých aktivistu, kterí se cím dále tím více odchylovali od
jeho programu "vytrvalého
odporu". Pro politika a
vudce rázu Lodgmanova jako by již nebylo záchrany.
Nemecké verejnosti, jíž chtel býti vudcem, nedovedl
již nic nového ríci, a to, co dosud vydával za svuj program,
ztrácelo na cene pro svuj puvod z minulosti, s kterou
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politika nekterých stran nemeckých nemela a také již
nechtela míti nic spolecného. Lodgmanova politická
koncepce se nakonec stala zkamenelým útvarem, kolem
nehož se chodilo bez úcasti, bez zájmu. Vždyt jeho
these, vyjádrená na decínském sjezdu nemecké strany
nacionální v roce 1924: "nic nelze zatím delat, treba
vyckat príznivejšího osudu" atd., svým zoufalým fatalismem kdekoho odradila. Výsledek voleb v roce 1925
to jen potvrdil.
Lodgman z verejného politického života sice odešel,
ale jeho politická osobnost pres to všecko zustává pro
nás duležitým faktorem v historii odboje Nemcu. Možno
jen litovat, že odešel dríve, než proud nemeckého politického aktivismu setrE~l všechny zdánlive neprekonatelné prekážky mezi Cechy a Nemci v tomto státe.
Snad práve proto, že se Lodgmanove politice vždycky
jen vytýkala prudkost,
ale nikdy nepoctivost, bylo
by jiste zajímavo pozorovat, jak by se choval i dnes,
kdy nekterí jeho krajané tvorí soucást vládní vetšiny.
Politický portret Lodgmanuv se tím stal ponekud
neúplným. Ale i to, co Lodgman v naší politice od roku
1818-1825 znamenal, má pro nás význam již proto,
že rozborem jeho politické osobnosti se mužeme priblížit poznání, proc i muž dríve tak strízlivý a spravedlivý nakonec utonul v besnení lidí,~od nichž~se svou
mírnosti predtím odlišoval.

I.
Andrássyho nota presidentovi Wilsonovi a prevrat
v Praze dne 28. ríjna 1918, postavil Nemce v zemích
ceských pred události dalekosáhlého významu. Presvedcení o vítezném konci války sice již v leccems utrpelo, ale presto konec války byl v politických kruzích
rakouských Nemcu vykládán asi tak, že krome nekolika korektur nenastane v celkove státne-politické
strukture monarchie žádná zmena. Rakousko v predstave Nemcu mohlo z války vyjíti trebas poraženo, ale
nikdy ne rozdrobeno na nekolik samostatných státu,.
jak o to zejména usiloval zahranicní odboj ceský.
Verili, že pro zachování monarchie mluví rada mezinárodních politických i hospodárských duvodu, které
na strane Dohody jsou uznávány.
Konecne, když
všechny pokusy o separátní mír byly zmareny, jako
p o s led n í záchrana pro celistvost rakousko-uherské
monarchie, mel býti císaruv manifest ze dne 16. ríjna
1918 "Mým verným národum rakouským!" a návrh
rakouského ministerského predsedy barona Hussarka
na národnostní federalisaci rakouské monarchie. Ale
ocekávaný výsledek se nedostavil. Politická situace se
po vydání manifestu a návrhu na federalisaci ješte priostrila zásadním odmítnutím Cechu. Príkré odmítnutí
návrhu barona Hussarka se strany Cechu se snad nejhloubeji dotklo dra Lodgmana. Možno ríci, že od této
chvíle se stává zarputilým neprítelem Cechu, kterí
svým bezohledným postupem zmarili jeho poslední nadeji na záchranu rakouského mocnárství. Treba poznamenat, že Lodgman ješte pred válkou, na rozdíl
od ostatních nemeckých poslancu, yždycky hájil názor,
že jen národnostní vyrovnání mezi Cechy a Nemci muže
zpusobiti nápravu politických pomeru v Rakousku.
Tuto u Nemcu málo populární zásadu, dovedl bránit
i tehdy, kdy mu toto jeho "nadbíhání" Cechum vyneslo
nepríjemnosti.
Bylo se strany nemeckých šovinistu
nejednou vykládáno jako zrada na nemectví a Lodgman, jemuž s posmechem vycten i jeho anglický puvod,
byl nakonec vyhazován z ríšské rady. Naproti tomu
však ani jeden nemecký poslanec z Cech se nemohl vy120

kázat takovým vlivem na vrstvy nemeckého lidu, kte·
rým umele pestovaná národnostní nenávist spolecensky,
kulturne nebo hospodársky již dávno nevyhovovala.
Vliv dra Lodgmana, zejména na mladou nemeckou
inteligenci, byl nepopiratelný.
Takový byl Lodgman pred válkou. Ale již ve válce se
jeho nazírání podstatne zmenilo. Válecná psychosa
Nemcu i na neho vykonala vliv, trebas ne do té míry,
~by byl ochoten uznat za správný postup Nemcu proti
Cechum po válce, jehož zásady byly navrhovány ve
spise "Forderungen der Deutschen Osterreichs ZUl' Neuordnung nach dem Kriege". Lec chování se ceského
národa za války, jeho vynikající cinnost v zahranicním
odboji atd. mu jasne ukázala, že o nejaké dohode
Cechu s Rakouskem nemuže již býti reci. Konecne nesmiritelné prohlášení Svazu ceských poslancu pri zahájení ríšské rady ve Vídni dne 30. kvetna 1917 a deklarace ceského národa ze dne 6. ledna 1918 v Praze
v nem nadobro zvrátila presvedcení o možnosti pokojného soužití obou národu v zemích ceských. Zdá se,
že teprve. nezastrená mluva ceské Tríkrálové deklarace
vyburcovala
Lodgmana k cinnosti, jež mela rázne
celiti revolucnímu postupu Cechu. Po dohode s pos!.
Pacherem se rozhodl vypracovat
odpoved sdružení
nem. poslancu z Cech ve forme "slavnostního prohlášení", v nemž se proti požadavkum Cechu po prvé formuluje požadavek Nemcu v Cechách na samostatnou
provincii Deutschbohmen.
Toto "slavnostní prohlášení", datované ve Vídni dne 21. ledna 1918, znelo:
"V nynejší velké dobe, ve které se rozhoduje osud národu a
státu a ve které Cechové chtejí vykoristiti prevratné síly válecné, aby rakousko-uherskou
monarchii roztrištili a dva a pul
milionu Nemcu v Cechách dostali pod jho ceskoslovenského stá·
tu, prohlašujeme my, zástupci nemeckého národa v Cechách:
aby se zrídila samostatná provincie Deutschbiihmen se všemi
privlastky práva a zarízenim korunni zeme v rámci císarství
rakousko-uherského,
a to bez jakékoli závislosti na ceské cásti
Cech ... Nemecký národ nespocine, dokud neprovede konecné
osvobozeni z nadvlády Cechu a - byt to bylo treba i násilím zabráni zrizeni ceskoslovenského
státu, v nemž by národ ne·
mecký byl ujarmen...
Žádáme provincii Deutschbiihmen,
vlastni zastupitelstvo,
vybudované na všeob. rovném a primém
právu hlasovacím. Za tim úcelem žádáme rozhranicení a sloucení nemeckého území v Cechách a pro toto územi všechna cen·
trálni místa, ústavy a instituce, které náležej i korunní zemi. ..
Doba trpelivé vytrvalosti je ta tam!"

Nyní, když Cechové odmítali jakýkoli styk s monarchií a jako v odpoved posílali delegaci clenu Národ·
ního výboru k poradám~ s predstaviteli
zahranicní
vlády ceskoslovenské do Zenevy, musili Nemci s nej.
vetším urychlením pripravit svou akci pro nejbližší
osudné chvíle. Od "slavnostního prohlášení" nem. poslancu z Cech zatím uplynulo celých deset mesícu, a
krome nekolika neplodných porad, konaných dne 8.,
15. a 27. února 1918, nebylo v otázce samostatného
území Deutschbohmen nic rozhodnuto. V popredí Lodgmanových úvah byla otázka: co ted? Že Cechové neupustí od svého požadavku historických hranic, o tom
nepochyboval. Znal duvody, o než se Cechové opírali,
a nyní,Dohodou
jak situace
ukazovala,
jejich
požadavkytedy
mohly
býti
splneny.
Nemcum
v Cechách
nezbývalo nic jiného, než ve chvíli osamostatnení Cech
vyhlásiti boj "myšlence ceského vítezného národa",
protože si dovedli predstavit, co by je cekalo, kdyby
jejich národnostní odpurce se mel ujmouti moci i v krajích, považovaných dosud za ryze nemecké. Všechna

Pt(tomnost,
vá i politická pýcha Nemcu se vzeprela proti takou "vyrovnání", které, jak Lodgman zduraznoval,
porovalo
zásadám
a nejen
to:
'10 prý v všem
príkrém
rozporuspravedlnosti,
s Wilsonovou
zásadou
právu
národu.
Lodgmanuv
fo
protosebeurcení
již ve schuzi
nem. Na
poslancu
z Cech nátlak
dne 4.
na 1918 usneseno, že pri novém usporádání rakousO státu musí být Nemcum z Cech zajištena
plná
ostatnost kraju Deutschbohmen. Predseda sdružení
m. poslancu z Cech, pos!. Rafael Pacher, byl pove}en,
v dorozumení se všemi nemeckými poslanci z Cech
e cleny panské snemovny, s nem. svazem okresu a
olksratem v Cechách utvoril stálý výbor, jehož úkobude "vybojovat a zplna uplatnit sebeurcovací
ávo pro Deutschbohmen". Praha tak mela ješte pred
ohlášením ceského státu nabýti presvedcení, že heslo:
i jeden Nemec do ceského státu!" je myšleno zcela
ravdove a že, vedli-li Cechové revoluci proti Vídni,
emci z Cech jsou pripraveni k revoluci proti Praze.
d tohoto obratu si Nemci hodne slibovali. Osamostatenf znemcelých kraju melo se státi zároven s prohláfm státu ceského. Podle presvedcení dra Lodgmana,
jádreného v dopise pos!. Pacherovi, nemohou prý
chové proti osamostatnení Deutschbohmen nic naftat, protože již svým osvedcením ze dne 30. kvetna
917 výslovne uznali právo sebeurcení národu. Jenomže
dgman si dovedl jen velmi težko predstavit, že práve
dé, kterí v politice již dávno prokázali svou naprostou
eschopnost, meli by se i v této dejinné chvíli státi
dci nemeckého odboje proti Praze. Vždyt pos!. Pacher,
oller, Schreiter, Urban nebo dokonce Wolf, dr. Titta
Trebenic, Kudlich z Opavy a dr. Ringlhan z Liberce
'm politickým rozhledem nestacili ani pro doby
ela klidné, a nyní na každém chybném kroku záisela budoucnost Nemcu v Cechách. Lodgman je na
ozpaclch, co delat. Politické zkušenosti pos!. Pachera,
edel, nebyly valné, a zvýšený tón halasného šovinismu
I málo prospešný ve chvílích, kdy Praha konala poední prípravy k odtržení od Rakouska. Lec v blízosti pos!. Pachera a ostatních se najednou objevil
jejich bývalý odpurce: - vudce nem. sociální demoacie Josef Seliger, jehož strana, snad z obavy, aby
ebyla vinena z nedostatku národního cítení, dala se
disposici výboru pro osamostatnení Deutschbohmen.
ato skutecnost rozhodla, že Lodgman, nechtel-Ii se
'mi odlišnými názory na události a osoby zustat
amocen a nakonec být z politiky úplne odstaven,
usU i on do nebezpecné sféry zaslepeného neprátelvf. Tímto svým prestupem k táboru dra Titta, HeIda a ostatních zaplatil dan pri jeho politické minuti jiste výjimecnou. Nebot pro možnost aktivního
ahování do politických událostí musil nejen zapoenouti, že až dosud stál proti prepjatému nacionamu, nýbrž musil ted i skutky dokázat, že doby svého
udení po cestách cesko-nemeckého vyrovnání poje za ztraceny.

II.
Od toho okamžiku nastává jeho vlastní cinnost v poliém ústredí Nemcu z Cech. Lec vedle pos!. Pachera,
Ifa, ano i Seligera zustává Lodgman i ted ješte nejejší, 1. j. není ochoten bez výhrady prijímat taknápady lidí, kterí se nahodile zmocnili hnutí, jež
evernlch cástech Cech dostalo do pohybu. Nebot
co ostatní vudcové Nemcu z Cech takrka plýtenergii nemeckého lidu, Lodgman soustredí svou
ost jen na otázku právního postavení Deutsch-

bohmen. To považoval za duležitejší než prípravy rozcilených meetingu na námestích nemeckých mest.
Lodgmanovi se podarilo dokázat, že bojovat proti
Praze jen proto, že tady bude ceská vláda, nemelo by
mn_oho vyhlídek na úspech. Vždyt ted, když už Nemci
v Cechách se nemohli opríti o mravní a politickou sílu
Nemecka, musila se jejich politika podle toho zarídit.
V Nemecku, jak Lodgman videl, nastával soumrak
velkonemecké myšlenky. Co z ní neznicila válka, chystala se znicit revoluce, která se stavela proti všemu,
cím spojené Nemecko od roku 1871 žilo. Odboj ceských
Nemcu podle jeho úsudku musil míti predevším nejaké
pevné, právní zajištení, t. j. neco, co by se presne krylo
s podnikem, který sdružení nemeckých poslancu ve
spojení s Rakouskem hned po manifestu císare Karla
pripravovalo. Tento právní predpoklad pro osamotnení
Deutschbohmen videl v zásadách noty Wilsonovy. Nebot svrchované právo sebeurcení, soudil, nemohlo býti
Nemcum nikým a peméne pražskou vládou upíráno.
Nemectí poslanci z Cech proto již týden pred pražským
prevratem, dne 21. ríjna 1918, se sešli v dolnorakouském
zemském snemu ve Vídni a úcastnili se ustavující schuze
Národního shromáždení
nem.-rakouského.
A den po
prevratu v Praze a po vyhlášení samostatného státu
ceskoslovenského
se konala druhá schuze nem. poslancu z Cech, kde bylo usneseno zrízení Deutschbohmen se zemským snemem a hejtmanem v cele. Dostavili
se všichni poslanci bez rozdílu stran. Schuzi zahájil
pos!. Pacher prohlášením, že puvodne byl úmysl provésti ustavení provincie Deutschbohmen na nemecké
pude v Cechách a to v Ústí nad Labem. Ale pro události, které se v Praze zatím sbehly, jsou poslanci z Cech
nuceni provésti konstituování Deutschbohmen již dnes,
aby "vyzbrojeno hledelo vstríc príštím událostem ... "
Druhý den nato, 30. ríjna 1918, došlo k odpovedi Nemcu
z Cech na vyhlášení prvního zákona ceskoslovenského,
který proklamoval samostatnost cs!. státu utvoreného
z historických zemí ceských a území Slovenska v Uhrách.
Nemeckému rakouskému Nár. shromáždení bylo predloženo k §chválení prohlášení zenského snemu nem. poslancu z Cech, který den predtím l?roti Praze slavnostne
dokumentoval skutecnost, že v Cechách není Nemce,
"jenž by se dobrovolne mohl smírit s myšlenkou zarazení do cs!. státu". Národní shromáždení r:akouské toto
prohlášení vzalo na vedomost, takže od tohoto dne
utvorení zvláštní provincie Deutschbohmen v rámci
nem. Rakouska se stalo skutkem. Prohlášení znelo:
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"My, poslanci zvolení nemeckým národem v Cechách na základe všeobecného rovného práva hlasovaciho, sjednotílí jsme se
na tomto predbežném zemském shromáždení, abychom na základe obecne uznaného sebeurcovaciho
práva národu a na základe usnesení nemecko-rakouského
Národního shromáždení
zrídílí v svých obvodech, v nichž sídlíme, rádnou správu a tím
svuj národ uchránílí od cizovlády a hospodárské bídy. Toto
zemské shromáždení se sešlo v úterý dne 29. ríjna 1918 a uciní!o
toto usnesení:
Zemské shromáždení prohlašuje ve jménu národa a území, jež
zastupuje, že nemecké Cechy jsou svéprávnou províncií státu
nemecko-rakouského
a že až do konecné úpravy ústavy uznává
za svuj jedíný a nejvyšší orgán zákonodárný nemecko-rakouské
Národní shromáždení, jež se utvorílo dne 21. ríjna 1918 v zemském snemu ve Vídni a-jehož usnesení jsou bezvýhradne závaznýmí pro líd a území, jež tento zemský snem zastupuje."

Možno prozradit, že tekst prohlášení Deutschbohmen
byla práce Lodgmanova. O nekolik let pozdeji vysvetlil,
co si od tohoto rázného kroku nem. poslancu z Cech sli121

Prítomnost,
bova!. Lodgman praví, že "pred jejich ocima se tehdy
rozvíjely revoluce dve". jedna,
kterou vedli Cechové
proti Vídni, a dr.uhá, .~terou vedlo Deutschbohmen
proti
Praze. Proto, JakmIle rakouské
Národ.
shromáždení
uznalo Nemce z Cech jako soucást rakouského
státu
mel již Lodgman pripraven
telegram presidentovi
Wil:
sonovi, v nemž se žádalo:
"Výkonný výbor sdružení nem. poslancu Vás, pane presídente,
žádá, abyste venoval pozornost otázce nemeckých kraju zemí
sudetských. Jsme presvedceni, že podle zásad, které jste vyhlásil, odmítnete, aby pul ctvrta mílionu Nemcu proti své vuli
bylo podrobeno ceskému státu. Trvalý mír v Evrope nemuže
býti založen tím, že v novém ceském státe se utvori nemecká
irredenta, jejíž neustálé volání o pomoc by pronikalo do Berlina
a Vídne a ohrožovalo mír Evropy. Kdyby se však ukázalo, že je
nemožno stanovití hranice po dohode, navrhujeme, aby na obyvatelstvo sporných kraju bylo apelováno, aby samo rozhodlo
všeobecným hlasováním, ke kterému státu chce náležeti."

Odeslání telegramu
se stalo prostrednictvím
nem.
rak. Národního
shromáždení,
aby již tím také byla
manifestována
jednota
nemeckých
poslancu
z Cech
s Nemci v nemeckém
Rakousku.
Tedy asi tak vypadal
"rázný cin" Lodgmanuv,
který podle jeho soudu mel
býti "jen soucástí obecného
revolucního
hnutí v poválecné Evrope".
Že se mu podarilo presvedciti
rakouské Národ. shromáždení
o správnosti
takového
postupu, je ovšem tím pozoruhodnejší.
Ale i to lze vysvetlit náladou, která v Rakousku v této dobe rozhodovala.
Lodgmanuv
klid, jeho skvelá výmluvnost
a zrucnost
v hromadení faktu, které svedcily jen pro právo Nemcu
z Cech, byly na tolik presvedcující,
že nikdo nepochyboyal o dOb;ém výsledku ynayrhovaných
opatrení.
již
WIIsonova zasada o sebeurcem národu, kterou Lodgman
ted všude uplatnoval,
jako jedinou záruku proti "uchvatitelským snahám Cechu", byla na pohled oprávneným
duvodem, aby se Nemcum v Cechách pomohlo.
Proto
také v celé debate dne 30. ríjna 1918 nepadla otázka,
jak si možno predstavit
geografické
a správní spojení
p~ávye.z~lože,né provincie De~tschbohmen,
ac se tato jiste
dulezlta otazka skoro nablzela
a nemohla
býti prehlédnuta.
Lodgman mohl býti spokojen. jeho úsilí došlo nyní uznání sborem,
který predstavoval
urcitou
moc, jež nemohla býti prehlížena.
Nebot vedle Deutschbohmen byly rozhodnutím
rakouského
Nár.
shromážd~ni. ze dne 22. listopadu
zrízeny ješte další tri provIncIe: Sudetenland,
Deutschsildmahren
a Bohmerwaldgau, které byly rovnež prohlášeny
za državy nem.
Rakouska. Do techto obvodu byly zahrnuty
i jazykové
ostruvky v Brne, Olomouci, jihlave a ve Znojme, krome
celé rady dalších mest ceskoslovenských,
vyjmenovaných v príloze príslušného
zákona.
Konecne, aby nebylo pochybností
o nárocích nemeckého
Rakouska na
tyto územní obvody, byl dne 27. listopadu
vydán volební. rá? pro nem.-rayk. ústavodárný
snem, v nemž tyto
prOV1l1Cle byly rozdeleny
na 6 voleb nich kraju s 45
poslanci.

III.

V návrzích na prozatímní
ústavu nem.-rak. provincie
Deutschbohmen
byl i návrh na zrízení úradu zemského
hejtman.a, jímž, vetšinou
hlasu, byl zvolen pos!. Pacher. MImo to byla vykonána
volba jeho námestku
jimiž se stali pos!. Seliger a Meixner, a volba porad~
ní~o sboru zemské vlády, do nehož zvoleni poslanci:
HIIlebrand, Lodgman, Kriltzner, Soukup, Herold, Schaffer a Schreiter. Ale ješte než se pos!. Pacher mohl ujmouti svého úradu,
byl vládou nem.-rakouskou
vyzván,
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aby se úcastnil organisace rakouského
školství v mini·
sterstvu vyucování
ve funkci státního tajemníka.
Posl.
Pacher
prijal
a zemským
hejtmanem
pro Deutschbohmen byl zvolen pos!. dr. Lodgman.
Pro politickou
kariéru dra Lodgmana
znamenal odchod pos!. Pachera velmi mnoho. Nebot dokud Pacher
stál v popredí celého hnutí, byl Lodgman nucen hráti
jen. podradnou
roli, trebas všechny organisacní
práce
spojené
s ustavením
se provincie
DeutschbOhmen
vy·
konával bezmála sám. Proto, jakmile Pacher dal prednost službe v rakouském
ministerstvu
pred nejistou a
dojista
odpovednou
funkcí
zemského
hejtmana
pro
Deutschbohmen,
a sdružení nem. poslancu z Cech melo
voliti jeho nástupce, bylo samozrejmé, že tentokráte jim
nemuže býti nikdo jiný než Lodgman.
Ani první ná,
mestek zemského hejtmana,
pos!. Seliger, nebyl sdružení nem. poslancu vhodnou osobností 1].a míste, které
vlastne representovalo
a rídilo národní odboj Nemcu
v Cechách proti Praze. Seligerova
sociálne-demokratická minulost
a jeho úzké prátelství
s nekterými csl.
soc.-dem.
poslanci a cleny vlády byly považovány
za
málo spolehlivé pro chvíle, které se již ohlašovaly. Naproti tomu Lodgman, treba se i o nem vedelo, že ješte
pred nekolika lety projevoval v národnostních
otázkách
smirlivost,
ted, kdy se jednalo o budoucnost
Nemcu
v Cechách, zdál se mimo všechnu pochybnost.
A nejen
to. Proti vetšine nemeckých
poslancu vynikal pracovni
energií, kterou casto strhoval
i rozpacitého
Pachera,
jenž mnohý návrh výboru považoval
za neuskutecnitelný. Na Lodgmanuv
popud vlastne došlo k myšlence
Deutschbohmen,
a odtud pocínajíc nebylo jediné akce,
kterou by Lodgman nejen nenavrhl, ale také neprovedl.
jeho volba za zemského
hejtmana
byla tedy jakousi
nutností, jež také byla bez námitek schválena.
Organisace
odboje
ceských
Nemcu
proti pražské
vláde nabyla tím docela jiné tvárnosti.
Ted, když Pacher odešel, nemusil se Lodgman
strachovat,
že ne·
která opatrení zemské vlády nedojdou splnení pro od·
por hejtmanuv,
který pres všechen opravdový
zájem
o osud svých krajanu byl cím dál tím víc poután stranickými zájmy nem. Rakouska,
resp. Vídne, odkud se
také celá jeho politika zemského hejtmana pro Deutsch·
bohmen orientovala.
Tato zdánlivá
nechut Pacherova
proti nekterým
opatrením
a návrhum
sdružení nem.
poslancu je však vysvetlitelna
tím, že Pacherovi, krome
již zmínených
stranických
zájmu, bylo známo míneni
nekterých
clenu státní rady nem. Rakouska o malých
vyhlídkách
Nemcu z Cech na pripojeni k nem. Rakousku. Treba proto poznamenat,
že Pacher, jakkoli nevynikal politickým
ostrovtipem
nad Lodgmana,
v této
h Ia vn í otázce projevil dosti bystrozraku
a podle toho
se i chova!' Nemaje mnoho duvery ve zdar podniku,
v jehož cele byl jaksi automaticky
postaven, omezoval
se jen na demonstrace
proti Praze, které však pro svou
malou úcinnost,
ano škodlivost
Lodgmana
jen dráž·
dily.
.
Lodgman se díval na celý problém nemecko-rakouské
provincie
Deutschbohmen
docela jinak.
Ukazoval-Ii
Pacher tak málo rozhodnosti
proti Praze, která o ne·
jakém Deutschbohmen
nechtela
ani slyšet, Lodgman,
sec mel sil, chtel všechny
politické
chyby bývalého
hejtmana
co nejdríve
napravit.
První opatrení, které
jménem zemské vlády provedl, bylo vyhlášení usnesení
nem.-rak.
Národního
shromáždení
o zrízení nem.-rak.
provincie
Deutschbohmen.
V úvodu tohoto prohlášeni,
které bylo otišteno v císle 1. Úredního listu zemské
vlády pro Deutschbohmen,
se pravilo, že

Pt(tomnost,
"národ ceský z vlastního popudu preruší! všechno polítícké a
hospodárské sourucenství s Rakouskem a tím také zároven
zrušil všechno historické a zákonné spojení s námi,"

j. S Nemci v Cechách, kterí se prý po zpusobu Cechu

osamostatnili v území Deutschbohmen. Vedle too prohlášení, které Lodgman považoval za rozhojfd právní ohrazení proti úmyslu pražské vlády
ocniti se znemceného území ozbrojenou mocí, byly
ecké verejnosti zároven oznámeny správní a hosáfské zásady, podle nichž se zemská vláda bude
pffšte spravovat. Lodgmanovým práním bylo zaI okamžitý správní porádek, který mel býti nejjistejší
ranou pred vzrustající anarchií, s níž zemská vláda
sila všude zápolit. Ale nejtežší otázkou bylo zásobonf prumyslových kraju severních Cech. Pro tuto preku nemohla nemecká zemská vláda vubec prikrociti
organisaci branného odboje, na nejž Lodgman tolik
léh~I. Je známo, že Lodgman sice již dne 30. ríjna
918 Jednal v Praze s cleny Národního výboru o zábováni znemcelých kraju, ale tehdy, pro radu otázek
olitických, jednání ztroskotalo. Nyní, jako odpovedný
rávce provincie Deutschbohmen, musil tím víc pevat o nerušené zásobování, což po nezdaru jednání
ho námestka, pos!. Seligera v Praze dne 4. listopadu,
10 tim nesnadnejší. O svém jednání s cleny Národního
boru v Praze dne 30. ríjna 1918 Lodgman pozdeji
apsal vysvetlení, k nemuž byl prinucen nekterými
daji ministra Stríbrného v prosinci roku 1923. Lodgan výslovne prohlašuje, že do Prahy jel z Vídne jen na
lastni pest, protože sdružení nem. poslancu z Cech mu
edalo práva, aby v Praze vystupoval jako jejich zmocenec. Pro poznání jeho smýšlení o tehdejší situaci je
k duležité, že do Prahy jel s pevným presvedcením,
Cechové se bud' dríve nebo pozdeji smírí se stavem
ecf, který v severních krajích Cech byl uskutecnen.
O Národního výboru proto prišel jen pro informace,
ak si Národní výbor predstavuje usporádání otázek,
eré se týkaly zájmu obou rovnoprávných cástí smluvch. To ho sem jedine vedlo, a ministra Stríbrného
jlštuje, že "to, co on pokládal za kolísání a váhání,
ebylo ani jedním, ani druhým ... " Chtel se jen inforovat, eventuálne vyjednávat jako rovný s rovnými,
e dojem, který si z tohoto jednání v Národním výboru
dnášel, mu znovu potvrdil nevyhnutelnost boje Nemcu
Cechy o právo, jehož se Nemci nechteli vzdáti. Cleové Národního výboru totiž ani slovem nepripustili,
by znemcelé cásti Cech mohly býti od cs!. státu
trženy. Proto na konec rozmluvy došlo k prudké dete mezi nekterými cleny Národního výboru a Lodganem, který se vzpíral jakémukoli návrhu na spoluácl Nemcu s Cechy v jednom státe. (Dokoncení.)
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Konec racionalisace.

t to zaráží,

jak rychle dovedeme opustit vec, která
ješte pred dvema roky dovedla lidi nadchnout a poala jejich pocit, že už je vše vyhráno. Mluvím o raIisaci. Co se vlastne stalo, že všechno od ní utíká,
k rychle slibná myšlenka se dostala do sestupné
y, kterou zacala jako zárivý meteor? Chybovali
, vynášejlce racionalisaci do nebe jako všelék proti

poválecné chorobe prumyslu, anebo chybujeme házejíce ji dnes do starého železa? Chyba v obou' prípadech, ale rozhodne je vetší chybou zatracovat dnes racionalisaci a pokládat ji za nejprednejší prícinu hospodárské deprese. Tak jako mnohá myšlenka, také tato
prubehem provádení nabyla nové tvárnosti a zmenila
se pod rukou, ovšem nepozotovane a proto tím nebezpecneji. Trochu na tom je vinno slovo racionalisace samo. Nesluší se a je nebezpecno užívat zbytecne
cizích slov, a slovo racionalisace je cizím všem recím.
Móda racionalisace povstala ze správné myšlenky
a nehospodárnosti ve výrobe. Ukázalo se, že je možno
stejným nákladem penez a casu vyrobiti ve stejné
dobe více tovaru nežli dotud, jestliže odstraníme z výroby nehospodárnost, která se v ní zahnízdila prubehem doby. Systematicky hledali praktikové v každé
továrne zdroje nehospodárnosti
hmotou a casem;
upravovali pohyb lidí, obsluhujících stroje; všímali si
polohy jednotlivých stroju v jejich výrobní posloupnosti; zkoumali produkty, zdali není možno ušetriti
na hmote pri stejné trvanlivosti nebo pevnosti; celé
továrny byly premenovány, ponevadž se ukázala ztráta
casu pri doprave od stroje ké stroji; pocalo se experimentovat a hledat moment, kdy ur:citá továrna se dostane na minimum delnictva pri stejném výkonu co do
jakosti a množství; každý výkon lidské ruky v továrne
byl prozkoumán, zdali je nutný, anebo je-li možno
jej nahradit strojem; o závod byly navrhovány hospodárné systémy pro pohonné látky pri výrobe energie.
Do nekonecna bychom mohli prodloužit radu cinnosti
lidí, kterí se stali racionalisátory z povolání a v mnohém
závode nabyli diktátorských
práv, jako když lodivod
prevezme od kapitána rízení lodi v cizích vodách. Tato
racionalisace v prumyslu - jen o té zde mluvím opravdu ve velikých závodech se zdarila; zcela urcite,
všeobecne vzato, vyrábíme dnes hospodárneji než dríve,
a kdybychom místo racionalisace byli ríkali hospodárnost anebo boj proti plýtvání, nedocetli bychom se dnes
zatracování celého hnutí.
Hospodárnost, které bylo dosaženo, pocala se ukazovat v cenách,
a to zpusobem, jenž je pro pozvolný a
pragmatický, z podstaty výroby vycházející pokles cen
charakteristický.
Nejdríve se zvyšují zisky producentu, resp. úspory ve výrobe nepricházejí k dobru
konsumentum. Druhá fáze je pak skutecné klesání cen
a je možno ríci, že snad ne u nás, avšak urcite v Nemecku a hlavne v Americ.e pred dnešní depresí stáli
už na prelomu mezi první a druhou fází poklesu následku výrobních nákladu. Tedy i po této stránce racionalisace anebo hospodárnost
vykonala své poslání a
nelze jí nic vycítat.
Kde tedy vezí prícina odríkání se racionalisace, když
tvrdíme, že zastavila plýtvání ve výrobe a že už se
také ukazovaly náznaky organického poklesu cen? Když
se dostavily první príznaky hospodárské krise - byla
to preplnenost trhu zbožím - vzniklo hned tvrzení,
že prícinou nadvýroby je racionalisace v prumy'slu, a
když potom katastrofální pokles cen se stal všeobecným,
zdálo se, že nemuže býti vubec pochybnosti o vine raci 0nalisace. Zatím však vec je jiná. Hospodárnost ve výrobe, která byla zamýšlena racionalisacní akcí, mela
jako vedlejší úcinek zvýšení výroby co do množství.
Kdyby racionalisace se byla omezila jedine na úcele
hospodárnosti - pro které vubec byla pocata, když
Herbert Hoover, tehdy ješte vedoucí hlava amerických
výrobních techniku, pocal zkoumat zdroje plýtvání
casem a hmotou ve výrobe - kdyby bylo bývalo vcas
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zpozorováno, že každý racionalisuje casem a hmotou
dolu a vyrobeným množstvím nahoru,
nebyla by
nastala dnešní pochybnost o úcelnosti racionalisace.
Stalo se, že racionalisací (že puvodní význam tohoto
slova byla hospodárnost, na to se brzy zapomnelo) stoupala výroba co do množství g e o m e t r i c k o u progresí, ale soucasne pokles cen mohl býti jen radou
aritmetickou,
nebot není proste možno snižovat náklady na výrobu tak rychle, jak stoupala výkonnost
racionalisovaných lidí a stroju. V tomto rozporu, který
výrobce nejasne pocituje, leží dnešní odpor proti racionalisaci a jest samozrejme vystupnován
ješte všeobecnou depresí cenovou, jejíž puvod leží v organických
poruchách hospodárských a nikoliv ve zmíneném nesouladu mezi zvýšenou výrobou a nákladem výrobním.
Aby bylo jasno, opakuji, nepokládám nadvýrobu vzešlou z racionalisace vubec za jednu z prícin cenové deprese; jiné veci jsou to, které nás dostaly do dnešní
situace, a jen nahodile zmínená divergence mezi množstvím a cenou prišla také s troškou do mlýna. I kdyby
nebyla nastala svetová krise, tvrdím, že by byly nastaly
poruchy ve výrobe ze zmínené neúmernosti a že bychom zažívali cástecnou krisi práve v nejvyspelejších
prumyslových oborech .. Rychlé tempo nevadilo nikterak racionalisaci, pokud je zhospodárnením, bylo však
pocnybené ve svém vedlejším úcinku, ve stoupajícím
množství; kdyby bylo možno dirigovat racionalisaci
tak, že úspory v nákladech by šly stejným krokem jako
zvetšení výroby, pak racionalisace nemohla nikdy býti
prícinou poruch ve výrobe, nebot klesající ceny jsou
kouzelným proutkem, jenž ze zeme dává rust legiím
nových konsumentu. Ovšem jen tehdy, je-li pokles
organický a nikoliv na základe cenové paniky.
Tak jako pred nekolika lety kdekdo mel plná ústa
racionalisacních nápadu, tak dnes všeobecný útek od
této myšlenky. Pokládám to za nebezpecný zjev, ponevadž hospodárnost ve výrobe byla opravdu Kolumbovým vejcem, které nám poslala Amerika za to, že
jsme ji kdysi dali pro sebe objevit.

vám, musilo se teprv ucit chodit do divadla, a tu dobre
vyabonované divadlo melo se již oc oprít. Vzpomenme
jen, jak reditel F. A. Šubert vypomáhal si dosti úspešne
i divadelními vlaky, aby udržel trvalejší zájem o Národní divadlo pres to, že predplacení na 250 her vystoupilo tu hned v prvních letech proti Prozatímnímu divadlu o znacnou cástku. Docílilo-li na pr. v Prozatímním
divadle 26.000 zL, nejvýše 33.000 zL, vyšinulo se v Národním divadle na 78.000 až 83.000 zl. Teh'dy bylo také
predplacení s velkou výhodou pro obecenstvo, nebot
kreslo v prízemí stálo v abonementu 1 zL, sedadlo 75 kr.
a na první galerii 40 kr. proti pravidelným cenám 2 zL,
1 zl. 50 kr. a 1 zl. Dnes stojí v predplacení na 30 her kreslo
25 Kc, sedadlo 18 Kc a galerie 13 Kc proti obycejným
cenám 32-28 Kc, 25-20 Kc a 16-14 Kc. Tím nechci
snad ríci, že by bylo u nás dnes divadlo drahé, je dobre
známo, oc je návšteva divadla všude jinde v cizine nákladnejší, ale mám za to, že pri dnešním vzmachu našeho divadelnictví a stále vzrustajícím poctu rozdychteného diváctva systém abonentní, tak jak se u nás
praktikuje, proste již nevyhovuje a že systém b Iokového predplacení,
tak jak jej zavedlo divadlo Stavovské a Mestské vinohradské, je mnohem výhodnejší
a úcelnejší pro obecenstvo. Zda je také plne na prospech
divadelním financím, nemohu rozhodovati, jsem však
presvedcen, že umeleckému rozvoji a úsilí divadla, jeho
repertoiru i cinnosti souboru, kondolisaci soustavné
práce musí býti systém blokového predplacení rozhodne jen k dobru.
Nebot jak muže divadlo klidne, umelecky nezávisle
pracovati na svém ideálním poslání, musí-li stále dbáti,
aby ta ci ona hra pripadla všem ctvrtkám, osminám
nebo na urcitý den týdne, aby ta ci ona hra se v predplacení neopakovala, vyhovovala vkusu a zálibám predplatitelu, nebo naopak, aby se studování hry, vybrané
jen ku kratochvíli ci zábave abonentu, vyplatilo. Abonent
má jiste právo, aby žádal repertoir umelecky hodnotný
a vkusný a aby se bránil, jestliže by snad divadlo chtelo
jej trestati tím, aby si odsedel svou ctvrtku treba trikrát
na nejakém obehraném ci propadlém kuse. Tím však
vznikla také z velké rady abonentu urcitá velmoc, která
casto toužila diktovati, a vyvolávala tak krisi umeLITERATURA
A
leckou a hospodárskou, protože nenasytne dožadovala
se stále pestrejšího a rychlejšího strídání repertoiru,
Škoda divadla z abonentu?
snižujíc tak mimovolne úroven jednotlivých predstavení,
která nutne musila trpeti prekotným studováním
(Anketa.)
nebo nedostudováním
vubec. Vzrustaly náklady, reI.
žisérsky a herecky se o zkouškách jen zápasilo o to
Poslali jsme rade divadelnich
osobností tyto otázky:
nejnutnejší, nejaký program nebylo lze dodržet, a príliš
1. Vidite prospech v abonentnÍm
systému divadelním
casto musila hra, která by snad dlouho ješte plnila
tak, jak se praktikuje
u nás, nebo byste dal prednost systému jinému?
domy, s repertoiru. Zhusta potrefilo to i autora, a byla-Ii
2. Je abonentní systém v dnešni své forme v souvislosti
hra puvodní, tím zoufaleji zplakal nad výdelkem. Myss krisí umeleckou nebo hospodárskou?
Soudíte, že dusledlím, že s abonentním systémem našich divadel jsou
kem abonentniho
systému a rychlého strídáni her s tim
dnes zkušenosti velmi zlé.
nutne spojeného je nedostatecné
nastudování
kusu a nepatrný pocet zkoušek?
Dnes, kdy pri dobrém, hodnotném repertoiru možno
3. Myslíte, že bylo by u nás možno v praksi nahradit abov divadlech vystrídati
veliký kruh obecenstva, nanentnisystém
systémem jiným?Co byste SÍod toho sliboval?
plniti dum nespocetnekrát novým diváctvem, kdy by
* * *
bylo možno hrát jeden a týž kus treba po nekolik týdnu,
Vážený pane redaktore,
zdá se pro rozvoj našeho divadla, dramatu a herectví
k laskavému Vašemu vyzvání odpovídám:
starší zpusob pravidelného predplacení témer absurdní
Dnešní abonentní systém je v mnohém smeru necím
a doporucoval by se jako výhodnejší a praktictejší
zastaralým, ba skoro možno ríci, že je prežitkem. V za-o toliko systém blokového predplacení nejen proto, že
cátcích našeho stálého divadla a zvlášte v prvních letech
ponechává divadlu plnou volnost repertoiru a umeNárodního divadla melo predplacení na ctvrtinu nebo
leckých ambicí, ale i proto, že dociluje mnohem víc:
osminu všech predstavení jiste svuj znacný hospodárpodstatné zlevnení sedadel a pri tom nejvolnejší výber
ský význam pro divadlo. Subvence byly minimální,
hry, dne návštevy a konecne i poctu míst.
obecenstvo musilo teprv privykat pravidelným návšteOvšem zbývá vždycky otázka, zda pri pravidelném
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Prítomnost,
platném není prece jen divadlo hospodársky zabezo mnohem výhodneji a jisteji proti jakýmkoli
dám a náladám dne a doby.
• II. 1931.
Karel Engelmiiller.
*
• Proti abonentnímu systému, jak se v pražských
dleeh praktíkuje, vedu soustavný boj od roku 1926,
y pátý rok. Aniž se chci precenovat, byl jsem to,
lm, já, kdo jej vubec pocal. V "Národním OsvoboI" venoval jsem mu celé clánky a nejednu kritiku.
O by prlliš daleko, kdybych zde mel zevrubne
opaat vše, co mám proti našim abonentním systémum.
le nuceného soužití cinohry s operou v Národním
adle jsou tyto systémy nejvetší zlo a nebezpecí
ho dívadelního života a nedustojné mesta o osmi
h padesáti tisících obyvatel, jaké už by sneslo hru
ovou nebo systém jí blízký .
. Abonentním systémem pocíná a koncí bludný
h, kterému se zbytecne ríká krise. Mestské divadlo
omornlm, aby abonenty uspokojilo, potrebuje ctyet pet, pravím, ctyricet pet novinek do roka. To
I repertoír, to jsou dostihy, to je výprodej pod cenou,
týden. Takhle se hrálo v Benátkách za casu Carla
Itfoního. Divadlo Stavovské je majitelum bloku
luvne povinno ctrnácti
operními a šestnácti
ohernlmi novinkami do roka. Chápete, jak se popri téhle úžasné spotrebe, jedinecné v Evrope, rvou
divadla téhož mesta o každou hru svého reperIru, s jakým za hranicemi vystací dve velkomesta?
to zoufalou konkurenci neumírní nekdy ani veliký
peeh. Zažil jsem prípad, že pri plných domech tri
, vesmes úspešné, si navzájem na témže jevišti preely, aníž se která vyžila v serií. Každá z nich mohla
inlt, nehlede ani k methodám, jimiž se i slabší hry lanjI. Mlsto toho se hrály v pausách až ct rn á ct i dench, podle zásady rozmanitosti. A posléze abonentní
tém vyžádal si, ješte ke všemu hodit mezi ne ctv rU, která sice nešla, ale musila se obehrát, samozrejme
jejich úkor. Nemecký nebo americký podnikatel
spráskl ruce nad obchodem, jenž bere z trhu zboží
bre jdoucf a vrhá nan zboží, které nejde. To však ani
byla ješte uplatnena zásada, tupá, mechanická a
tkozraká (Hilar ji vyvrátil ve svém "Divadle a obode"), podle které hra, jejíž príjem je dno u klesl pod
eité (prlliš vysoké) minimum, zmizí z repertoiru.Tato
da zabila mnoho skutecných umeleckých cinu u nás.
Abonentní systém a repertoirní premíra vnucuj e
ským divadlum ojedinelý dvojí ráz: výjimecných
erll velikého výkonu - a všedního dne, jenž je hluo pod prumerem vídenským, berlínským i varšav. Nebezpecí provincialismu, jímž jsme ohroženi,
amenI práve z tohoto bludného kruhu: hra se nemuže
raeovat, protože musí být rychle vyhozena a neI se na repertoiru, protože se nemohla propracovat,
asi být rychle vyhozena jiná. Svetové šlágry, jež
e majl sta repris, u nás rychle hasnou, protože neI dost lesku. Nebot herec, ani režisér, vychovávaný
tavne k improvisaci a k routine pultuctu soucasných
, nemuže nic vypiplat - a s divadlem se clovek musí
at. A tak nedocilujeme ani prumeru, ani celku.
e Annu Sedláckovou a nemáme kolem ní konversoubor. Máme premiéry - a nemáme reprisy.
e sto premiér - a tri až ctyri skvelá predstavení
ka. Kdyby se, mimochodem, spocítalo, o jaké delee tento systém rocne pripravuje ceské autory,
by se k prekvapujícím záverum, ale to je jiná
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Abonentní systém demoralisuje nejen herce a režiséry, ale všestranne demoralisuje i obecenstvo. Nevychováno prumerem vysoké úrovne k vychutnávání jevištní
práce, zkrátka nevychováno k divadelnosti, spokojuje
se shltnutím hrubého obsahu hry a nekolika nejvdecnejšími dojmy, nacež si žádá hry nové. Tak vír bludného
kruhu na jevišti strhuje s sebou hledište a jest jím
zase urychlován. Organisováno v abonentních systémech však ješte ke všemu toto obecenstvo nabývá nad
divadlem hrozné moci. Toto abonentské obecenstvo není
už dav, nýbrž kartel, jehož financní síla divadlu muže
diktovat a také diktuje. jsou období, kdy tento diktát
vykonává úplnou hruzovládu. Kdysi jednomu dramaturgovi abonenti pohrozili hromadnou výpovedí predplatného, již zažehnala jen príkladná energie reditelství.
Umelecký šíf si jak chce nasazuj to a to umelecké dílo,
tajemník vedle své povinnosti je škrtne s poukazem na
opetný dopis té a té abonentky. je v povaze abonentove, patriti k vrstvám konservativním. V abonentovi
má a do skonání sveta bude míti každá moderna, každý
výboj a vývoj nejtužšího a smrtelného neprítele. jako
obycejný obecenstvák nešel by do divadla dnes, nýbrž
až zítra, a jeho lístek koupí trebas jiný. jako abonent
vypoví predplacení a udelá divadlu díru do pokladny
i do odvahy. Nejen to, smluví se s jinými, s celým kartelem. Divadelníci me ujištují, že pohyby v predplacení jsou vždy hromadné.
jako taková moc, byv nalákán obratným repertoirem do jednoho divadla, pred tím stále prázdného, po
dlouhou dobu v nem nechal propadat každou vážnejší
vec, a boj o umení, jejž s ním správa svádí, je zoufalý.
3. Drív ci pozdeji se musíme aspon priblížit seriovému hraní. Že je v Praze vubec možné, se zdarem
ukázal Burian, ukázali Voskovec a Werich. Budsi jejich
postavení výjimecné: má on ci mají oni opravdu o tolik
více pritažlivosti než Hiibnerová a Sedlácková, Scheinpflugová, Vydra, Štepánek, Kohout, Smolík atd. atd.,
než Hilar, Dostal, Bor, než tito všichni a všechny dohromady? To by bylo velmi zahanbující pro výkvet
ceského divadla - a není to pravdepodobné. jen kdyby
se ta pritažlivost úcelne soustredila a netríštila na tisíc
malých úkolu. Voskovec a Werich to s odvahou riskovali
a docilují stovky jako normálu. Nežádám tolik od divadel. Byl by od nich záv~žný úspech, kdyby docil 0vali tricítek jako normálu. Cím pozdeji to risknou, tím
hure to pujde. jejich mnohostranné úkoly representacní
a retrospektivní je budou vždy dostatecne brzdit od dusledného seriového hran,í. Ale dokud dvacet repris je
veliký úspech, dotud, presne vzato, se vlastne vubec
nevyplácí, hry ani psát, ani hrát. A když se to vyplácí
jinde, proc u nás ne?
Edmond Konrád .

*

Pane redaktore,
myslím, že o abonentním systému se dá debatovat jako
o daních. Systém je systém, jen jak dostat peníze do
divadla. je mnoho lidí, kterí do divadla rádi chodí,
Není mnoho lidí, kterí na' divadlo rádi platí. Abonenti
gávají predem tuto svoji dobrovolnou dan umení.
Clovek se to skoro bojí ríci nahlas, ale jsou to velmi
hodní a duveriví lidé, neco z té probuzenecké divadelní príchylnosti. jsou ovšem zvyklí na svuj systém
jako jsou zvyklí na svuj den a na svoje divadlo. Muže
divadlo s tím systémem pohnout bez obavy, že tyto své
nejvernejší znepokojí a odpudí?
S touto výhradou tedy odpovídám pro svoje soukromí na Vaše otázky:
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Prítomnost..
1. Abonentní systém na dny je prospech hospodárský, ale ne umelecký. Privádí obecenstvo na dny, ale
ne na hry. je to systém obcanského zvyku a pohodlí,
jenž se prenáší na samo divadlo. Máme však také predplatné na bloky. Obecenstvo zaplatí na období, majíc
volnost výberu her. Zdálo by se, že je v tom ideálná
hybnost divadelního zájmu, ale nedopadá to nejlépe.
"Blokari" jdou za zábavním, lehkým, sensacním repertoárem, a uvádejíce v nejistotu pokladnu, ustalují
na jevišti "taháky".
2. Prímé souvislosti s krisí hospodárskou u abonentního systému není. Spíš naopak. je to nejspolehlivejší
rozpoctová základna divadla, jež hry spíš udržuje a
zajištuje, než aby sama nutila je strídat. Kde je slabé
predplacení, tam se strídají hry mnohem rychleji. je to
nedostatek obecenstva, jenž nutí k rychlému a tedy
špatnému nastudování.
3. Tak tedy, kritisujíce abonentní systém, musíme
jít za obecenstvem jinak. Znáte nemecké (také u nás napodobené) pokusy o organisaci divadelních obcí. Myslim, že je to myšlenka zdravá a zasloužila by si dusledne organisovaného provedení. Máme spolková predstavení, máme lidová predstavení, ale to jsou podniky
z nouze, se slevou, v divadelním hospodárství jen doplnkového významu.
Rádné divadelní hospodarení by vyžadovalo:
a) organisaci zájmového obecenstva na premiéry a
jiné význacné (a dražší) události;
b) organisaci zájmového obecenstva spolkového i jiného se závazkem jít, dejme tomu, desetkrát rocne do
divadla, ale i s právem, divadelní predstavení si event.
objednat a ríci naplno svuj souhlas ci nesouhlas nejakým kontrolním hlasováním, které by divadelním cinitelum zahnalo chut hrešit na dobrou vuli prátel divadla.
Tato organisace divadelního obecenstva by mohla zahrnout i venkov (soboty, nedele) a mohla by zacít hned
podle volných míst, dokud by se nemohla stát zásadou;
c) jen doplnkem techto organisací obecenstva by
byla organisace abonentních predstavení, poctem omezených a pokud možno docela tím predplacením vyprodaných.
Ze zájmu techto trí skupin by mohlo divadlo docela
dobre žít hospodársky i umelecky. jeden den v týdnu
vyhradit událostem (premiéry a hosté), tri dny zájmovým organisacím divadelním a tri dny abonentum by
mohlo být dobrým prechodem do lepších divadelních
dob, kde by pak stacila jedna událost za mesíc, ale musila by stát za to!
St. Lom.

ŽiVOT

A INSTITUCE

Václav Babka:

I rozhlas má povinnosti.
Rozhlas
nejmladší a poucných
tak ríkajíca adoptovaný
trícek jeduchovních,
zábavných braprostredku, které jsme dosud meli v produkci hudební, divadelní, literární a novinárské. Tyto dosavadní prostredky dostaly, krom nekterých výjimek, které si
umíme vyložiti, dobré vychování, podmínené úmerností
výchovných snah jejich prirozenému rustu. Zatím on
- díte nejistého a smíšeného puvodu - vyrustající
prostred podivu hbite a nesmírne, tak, že jej lze v mnohém, jak ješte uvidíme, srovnat s dítetem Gargantuou,
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prekvapil své vychovatele do té míry, že casto zapomneli, v oslnení nad jeho výborností a nad projevy
jeho prerozmanité letory, svých povinností pedagogických a dopustili se obvyklého rodicovského hríchu
(vysvetlitelného tu také tím, že jde, jak jsme rekli,
o díte nevlastní), že totiž pro samé okouzlení nechali
milé, lec nezvedené pachole, aby si pomohlo samo.
Bylo to nesporne opominutí povinné péce, nebot víme,
že tato metoda se muže osvedciti jen ve vzácných prípadech, kdy její predmet výjimkou oplývá nejakou
zdravou a živou schopností, mající kladný mravní prízvuk a výjimecnou míru zdedené ušlechtilosti.
Pokud jsme si však všimli, nemá rozhlas ani jedné
takové vlastnosti ve velkém množství, a s temi, které
má (že totiž je zdravé podstaty fysické a roste ješte
rychleji, než vi dívá nejrozsáhlejší obrazivost rodicu
prvního dítete, a pak že je obdareno oslnující schopností
napodobovací),
nemuže vystacit dlouho, má-Ii jeho
rust odpovídati obvyklým normám. A tu, na míste, co
by jeho pestouni meli dát hlavy do dlaní a uvažovat
o jeho náprave, vidíváme je, jak se jednak pošetile kochají jeho rozpustilostí nebo - a to je mnohem horší s neodpovedností užívají jeho podivuhodných schopností, vodíce ho jako medvíde se zvonecky, k svému
užitku.
Nuže, s pocátku, dokud jeho ruztomilé hulákání
oslnovalo tak, že bylo pro vážné lidi nebezpecí naslouchati ve vytržení hromobití hluku, které treba predstíraly, že predstavují Mondscheinsonatu,
ackoli mohly
predstavovat
stejne dobre reportáž z predpekli, bylo
toto jednání omluvitelné, vycházejíc z takových zmatených a premáhajících sensací; dnes ale, kdy jsme s to
- s predpokladem ovšem, že je nekterý u tech štastných
dní, kdy nechuraví ani modulace, ani nedosluhuje nekterý staropensijní mikrofon - naslouchati panu Dobrovolnému nebo oné milé dáme, mluvící patrne všemi
jazyky sveta, že za tri dny je prekvapí lehký katar prudušek, s nebezpecím zanícení pravého hrotku - vyhlíží
jako lehkomyslné zacházení s poklady, jejichž rozvití
stojí v ceste už jen nekteré drobné nesnáze. Není tedy
divu, že už dnes mnoho lidí ocekává urcitou sanaci ve
výchove tohoto dítka. Není divu, že ocekávají (ackoli
se to nekterým zdá podivné), že zde, podobne jako v divadle, v nekterých novinách, v koncertu a v ostatních
podobných prípadech, se jim konecne dostane dobrého
vína, byt ne až do konce, ponevadž veru nelze prehlédnouti naráz tak rozšírenou obecnou chut po víne mladším, at už je to Heuriger nebo dokonce nezkvašená limonáda - opojnejší, ale patrne daleko více, než rocníky,
dejme tomu 1820.. Ponevadž však je treba prihlédnouti
i k této chuti, je nutno, a to v zájmu konsumentu, trochu o tématu porozmlouvat.
Rozdelme pro jasnost celý prípad na dve úvahy:
jednu o tech, kterí se o našeho Gargantua bezprostredne
starají, a druhou o tech, kterí mu naslouchají. Tedy
chybou prvních je, jak už jsme rekli, že prihlížejí príliš,
a dalo by se nekdy ríci i víc než je treba, k rozjarenému
teroru auditoria, zatím co by meli v ústraní premýšlet
o výchovných zásadách.
Cetli jsme v novinách, že clovek, prišlý od skoncené
denní práce, má nárok na zábavu. Nuže, to je jasné.
Méne jasné je ovšem, jak si kdo onu zábavu predstavuje; vezmeme-li v úvahu celou stupnici možných zá·
bav, od vyrezávání klece pro kanára pres demonstrování proti nemeckým zvukovým filmum až k amatérskému provozování srovnávacího jazykozpytu, poznáme, že ze zkušenosti je vskutku težko usouditi, která
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Pt(tomnOSL
jící výchovný
a národohospodárský
význam, poucovat
primerenejší, a nezbude, než abychom se odvážili,
rolníky formou dialogu, proti nimž stredoveká
hádání
vždycky, jakýchsi dohadu, neoduvodnitelných
sice
pravdy se lží jsou výsostnou duchaplností;
být však rolne a dokazatelných žel jen tím, že se na nich shodli
níkem, podal bych na Radiožurnál
žalobu pro újmu na
ni lidé, které jsme až dosud v historii i v prítomcti a vedl bych pred soudem dukaz, že mne má za
I meli za slušné. je neobycejne
obtížné
popsat
idiota - pakliže by soud ovšem onen dukaz, ve forme
ne takový zpusob zábavy; lze si jej jen v dobrých
Uch predstaviti s pomocí vzpomínek na roztomilost,
predvedení
nekteré té scény, s chrchláním
se stálým
"jo, jo" a konecnou apotheosou vítezícího pokroku snesl.
Ý vtip, kouzelnou hravost, vynalézavost
prostredku.
ou to jen slova, a nelze jinak. Lze ale naproti tomu
Shrneme-li
tedy, povedlo se naše pachole hanebne.
orne dobre odhadnouti,
která zábava je špatná.
S výjimkou vesmes dobré jakosti prednášek (které však
u nesmíme pripustiti, aby ji nekdo vyžadoval,
pobohu budiž žalováno,
že je taková lidská prirozenost,
nepriznal, že opravdu špatná je. To se týká nemálo asi lidí poslouchá),
celý takrka
program se octl
é tiskové kampane, obsazené bohužel jako rozšíve vleku teroru špatného vkusu, a správa rozhlasu muže
orchestr lidmi, kterí si predsevzali,
že namluví
tu skutecnost
napravit jedine tak, že bude napríšte odm lidem, že na príklad chansony, ona preneštastná
zírat od pochybných
prání a bude se rídit jen a jen
ba všech špatných autoru posledního sta let, a kodobrým vkusem. Namítne-li
se, že ubude abonentu
ené rozpravy, nekdy takového vkusu, že jich nelze
budiž. jednak
to nebude jiste zjev stálý, protože náš
pustit ani na predmestském
divadle, jsou lepší a užiGargantua
bude mít vždycky a pro kohokoliv nejaký
ejšl, než na príklad (abychom nebyli prísní) baletní
žertík v zásobe, a pochybuji,
že za deset let se bez neho
dba z Rosamundy,
Mozartuv Turecký pochod, nenekdo obejde, a pak, i kdyby to byl stálý zjev - mravn!
eré dobré komedie klasiku (jsou srozumitelnejší,
než
povinnost - nezproneverovati
se poslání za kterýchkoh
kdo myslí) a vubec jakékoli dobré zboží, jak jsme je
okolností je mnohem duležitejší,
než my všichni abokll žádat kdekoli na míste braku. Takový program
nenti dohromady.
Ríká se sice, že cí chleba jíš, toho
povážlivý i tehdy, dokud byl hlásán s tribuny, na níž
písen zpívej; tak však ubývá smyslu pro humor, že už
ohl promluvit kdokoli prišel, tím je však povážlivejší,
je mnoho lidí, kterí tomu verí.
se ho zastalo posléze "Ceské Slovo", predstírajíc
ze své redaktory tak neuveritelne
prostomyslné
náry. Padla obvyklá slova o hájení zájmu lidu, a lid
L
I patrne velmi upokojen, ponevadž jeho chut v nastavch debatách viditelne stoupla; jednoho však postráme dodnes, aby totiž - vyjímaje
rozumnou
akci
Karel Polácek:
adložurnálu,
zavedením
populárního
vysvetlení
té
tázky panem Krickou - vystoupil kdokoli a rekl, že
to stanovisko je zcela špatné a neudržitelné
ani pod
mlnkou užití kterékoli a jakkoli rozbujelé odrudy soIII.
lnlho citu. je treba bezpodmínecne
vedeti, že špatný
Klasický
je výrok nebo rozhodnuti.
Viz také: Šalamounské rozus, byt by to byl vkus vetšiny tak receného dobrého
hodnuti.
u, zustává špatný, at jej vysvetlujeme,
jak chceme.
Klepy jsou nejapné, jalové a smešné.
Správa Radiožurnálu
se omlouvá
tím bezpecným
Klestí si cestu zdravá myšlenka a zdárný vývoj.
usobem, že je težko vyhovet tak ruznorodému
posluKlid
dustojný zachoval lid pres demagogické štvanl. Viz: Lid.
acstvu. Tato výmluva - i když dbáme skutecných
Klidný
vývoj zarucuje konsolidace pomeru.
názl - vyhlíží asi tak, jako kdyby - prevedeno
K li ky jsou nezdravý zjev v našem verejném živote.
mravního smyslu - zákonodárce
rekl, že je mu
Klacky
pod nohy se házeji.
btlžné vyhoveti všem odrudám lidí, nestejné mravní
Konce jsou takové smutné a neblahé.
ovne. Vlme, že to dobrý zákonodárce
neuciní, povadž se nebude rídit mravní ruzností,
ale mravním
Komando.
Pod komandem z Moskvy jsou naši komunisté.
Komedianti.
Viz: Kejklíri,
Tanec mezi vejci a Podlvaná pro bolzy.
flkazem. A zde, v prípade, který je spíše estetický,
Klub poslanczl pojednalo politické situaci.
koli onoho mravního prízvuku by mel mít mnohem
Kortešové
volebni slibují hory doly.
c, než se za to má - celá rada lidí si neví rady s rozKousek
je povedený.
lnostl vkusu a ciní, jako by šedivela starostmi,
jak se
K ostky jsou vrženy.
chová, a zachovává se tak, že vyhoví špatnému.
Abys
Kritika
je pronikavá, oprávnená, prubojná a zlovolná. Viz: Kamaurnu veril, každý si sestav diagram z týdenních
prorádství, Kliky a Koketerie.
amu, dejme tomu lehké a vážné hudby, jak bývají
Komunálni
hospodárstvi. Viz: Samospráva, Vune, Stojaté vody .
verejnovány ve vestníku Radiožurnálu.
. Kocovina.
Viz: Volební výsledky. Kocovina se zmocni.
Vedle hudby je bezpodmínecne
treba
protestovat
Kousavá
je ironie.
oti vysllání rozhlasových scén té kvality, jakou známe.
Krutihlavové.
Viz: Fariseové a Tanec mezi vejci.
nf o nich treba vybírat slova. Až na nekteré výjimky
Kroniky
celé by se daly o tom psát. Viz: Pomery.
vf jen vášni po hrubých sensacích (kdo slyšel poslední
K a ždý si o tom ucini úsudek sám .
e Korlnkovy momentky z Brna?), dráždí nesvedomite
Kletba
Bllé hory leží na nás.
• tné pudy, dost už pestované nemravnou
literaturou
Klerikalismus
je hydra.
novinami, a pokud jde o vkus, mohou zpusobit zcela
se provozuje kolem zlatého telete. Krepcí: Demagogové,
Krepceni
mernému cloveku krece. Lze tu konecne vysvetlit
tariseové a jalešnl proroci.
emi pri vyplnování tak recených der v programu.
Krik.
Viz: Pokrik.
ohem horší je však, provozuje-li
se takové ponuré
Krivé
obvineni. Dáme jim priležitost dokázati ono krivé obvineni
delnictví systematicky,
jak toho býváme
svedky
pred soudnim jorem.
emedelském rozhlasu s jeho originelními
scénami.
Krici
takta.
jsem patrne s to pochopiti, jaký to muže mít oslnu-
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Pt{tomnost,
/(vetoucl
je obchod, prumysl,
na lickách divek.
Kramár

dr.

Viz:

Mane

vedy a umení. Kvetouct jsou rumence

viz:

M ámenl.

Neutuc!zajici,

Dlouhotrvajict,

Hrimavé,

Maximum

Velká

Clovek.
Brýle mámenlnasadili.
našich

požadavku.

rec, já, Svornost, Slovanstvo, Vrahové slovanského Ruska de jure, "ráj",
Zavital, Shromáždeni, Hymny, Nezapomenutelná,
Frenetický _potlesk,

M artovi
synové. Viz: Vojini.
Melou
hubou. Viz: Žvanilové.

Nevdek, Velikáni
tomnost.

Mezinárodnl.

Krovácké
Ký

Mohutný,

Pri-

Ký je pridavné

jméno mladoceské, hranicárské

Mnogaja
Mladý,

a sokolské.

jsou odpovedné, rozhodujici

Krunýrem
Kterak
Která

jsme

obrneni

proti

matou verejnost.
dívka chce si dopisovati

nekur., netantici,

K ulatá

a interesova'1é.
nájezdum

anonymnich

pisatelu.

Morek
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Mokré

život. Viz: Zákrok.
Tanec mezi vejci.

Laxn

Viz:

Mez
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názory.
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budou hájiti
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naše barvy v cizine.
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zavinila

Viz:

e své má trpelivost

našeho lidu.
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Možnosti
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takové jsou nám cizí. Viz: Podivné

Morálni
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našich

Moralisováni
Menšiny.

náš vývoz.

cLim! Viz: Fráze, Lep, Krokodili
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Lid
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Mrvu

podnik vyskytuje se v Malém oznamovateli.

Lépe o tom pomlcet.
Lehkoverní
volici sedli na lep. Viz:
Lehkomyslne

hazarduji

Lžihumanita

falešná.

Luxusni

národnim
Viz:

nevidí.
Maji

jmenim.
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Pštrosi

Sinekury.

ale že jejich

sedi v teplých misteckách.

luxusni

vily

organisace

valem upadaji,

to

politika.
a auta. Za ci penize?

je projev.

Vyšplhali

se po zádech VOliCLi.

Viz: Nabobové.

Viz: dr. Kramár.

clovek. Viz: Poplatnici

a živnostnictvo.
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zanechme.

jsou nekalé.

Viz:

Rejdy.
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soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
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S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tr. 10.
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Viz:

se radeji do vlast-

dukaz jsme podali.

Machinace
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prázdné slámy.

vily a auta. Viz: Nabobové a Matadori.

Malicherných

Moderni

Viz:

Malý

M.

Máslo

jsou teplá.

Mohutný

Hrad.

Mláceni

at si ponechají pro sebe a podivaji

ve svém oku vidi,

Matadori
Volici.

Predáci, Žvanilové,
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Morek
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Mraky

i
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z kosti. Viz: Mozoly.
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Viz:

Mozoly
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Umení

na ocich. Viz: Fráze, Predáci, Lep a Vejicka.

s nebe slibuji:
Modré
licové a Lid.

jsou slova.

Kyne

Židé,

ljeta!
Viz:
ale zralý.

Mezkové.
Mlha

jsou mrazy.

Kruhy

Viz:

Ml á c en i prázdné slámy jsou reci našich odpurcLi.

zprávy ze zahranicí.

Ktuté

K li

Sverepi, Úpeni,

mravy zavládly v našem tisku,

div.
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I na
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život

telefony 604-41, inter. 634-17
plzen, teplice, ceské budejovice, hradec králové, brno.

TÝDNE.
Páté vydání románu
M. CAPKA-CHODA:

TURBINA
Pocteno cenou Ceské akademie.

rož. Kc48·-, vplátne váz. Kc 63·--, v polokuži Kc 68·-.
, ••• Ne! vzpomenme jeho nejlepšího díla, románu Turbína, vzníknuvIIho nardz v první válecné chvíli.
Turbína,
prvnl- moderní
pražský
tomdn v plném významu toho slova, který je vypouklým
zrcadlem,
lIGSlaveným dobe úpadku meštáckých tradíc, je nejskvelejšim
svedeclvim
Jarosti, ba prímo jakéhosi prekypeni lvurcich sil, jaké se v žívote vyIkytuje zpravidla jen jednou . . ."
Ani. Veselý v Csl. republice.

U všech

knihkupcu.

ANATOLE FRANCE:
.

.

NA BíLÉ SKALE
Brož. Kc lS·-.
V prehlédnutém prekladu Arnošta

Procházky.

U všech knihkupcu.
Nakladatelstvi Fr. Borový, Praha O., Národai 18.

pri zachQvání známé kvality -"

Lépe hydlit ""lépe žít. Méne vydat - více mít. U-P náhytek znamenal vždy víc prakticnosti, krásou i trvanlivostí nábytku
pro celý život
Proto vzrostly
naše závody v nejvetší nabytkový podnik v republice.
Proto mužeme od 1. února 1931 snížiti ceny skoro
všech našich výrobku o plných 10-25 Ofo pri zachování známé kvality U-Po - NYNÍ máte príležitost, kdy
mužete obdržeti víc e z a m é n e, priležitost ke krásnejšímu a praktictejšímu zarízení bytu. Vy u ž íjte jí.
Prijdte se presvedciti do dole uvedených prodejen.

SPOJENÉ

U·p

ZÁVODY

PRAHA, Palác Luceraa, BRNO, JOlIefsltá16, BRATISLAVA; Štefánikova, PARDUBICE.
Wilsonova 68, OLOMOUC, Havlíckova 19,MORAVSKA OSTRAVA, Ulice '28. ríjna
cfslo 6-8, OP AVA, Jaktarská ulice cia. 11, KOSICE, Hla vná ulica císlo 77.

