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Banky a výroba - stará historie.
Vypadá
to, jakoa nikoliv
bychom historie
se chystali
opakovatDeje-li
kus
staré historie,
nejslavnejší.
se tak vedome ci nevedome; neumím ríci. Ale veci tak
vyspívají, že je dobre na ne aspon upozorniti. Nejhorší
je dostat se do nejaké situace se zavázanýma ocima.
Deflace r. 1922 mela radu úcinku, o než se zde nehodláme príti. jako každé pronikavé opatrení, vrhala nepochybne svetlo i stín. Nekterí vzpomínají jen na svetlou
stránku, která také byla, jiní zase malují stín obzvlášt
temnými barvami, zejména vypocítávají, že ješte dnes
celá desetina státního rozpoctu je venována na úhradu
ztrát z doby deflacní krise. Objektivne muže býti receno, že nejnepríznivejší následky mela deflace na pomer
výroby k financnímu kapitálu. Prinesla velké a nezdravé vítezství bank nad prumyslem a obchodem;
ostatne, jak se potom ukázalo, bylo to i se strany bank
vítezství Pyrrhovo a marné. Príciny vítezství byly jasné:
deflace, zhodnotivší korunu, zvýšila tím také dluhy,
které bylo nutno spláceti ve zhodnocené korune.
Odborníci vypocítávají, že deflace znamenala totéž
jako zvýšit dluhy o 15 miliard. Výrobe, i když si nevypujcila nove ani halér, se za rok zhodnocením koruny
zvýšily dluhy asi o 50 procent, nikoliv ovšem císelne,
nýbrž vahou. jak težce to výroba snášela, je známo.
Cerná hospodárská kronika z té doby je neobycejne
bohatá. Mnoho závodu padlo; ty, které nepadly a mely
vypujcené peníze (kolik jich by 10, jež nemely?), dostaly
se do podrucí financního kapitálu. Tímto zpusobem privodila deflace nadvládu bank nad výrobou.
Z tech pomeru jsme se ješte nedostali, a již v nynejší
krisi ukazují se zjevy, které tyto pomery jen posilují a
utvrzují. Kdo by mohl ríci, že ve prospech výroby a ve
prospech konsumu? ješte ne všichni si to uvedomují,
ale dejí se veci, které nadvládu bank,. vzniklou v deflaci, utužují a ciní neodstranitelnou.
Není pochyby, že
soucasná krise podstatou je krise nadvýrob ní. Nadvýroba naše ovšem není absolutní, nýbrž velmi relativní; vzhledem k okolní bíde meli bychom se stydet
nazývat to nadvýrobou, ackoliv ovšem úcinky mají
charakter krise nadvýrobní. Nevyrábí se více, než lidé
mohou spotrebovat, vždyt jsou stále rodiny bez jídla,
bez šatu a bez strechy nad hlavou, a dokonce je jich
daleko více než pred nekolika lety. Vyrábí se jen více,
než lidé mohou koupit. Krise z podvýroby má pak
vždycky úcinek, že ceny stoupají; krise z nadvýroby,
i z nadvýroby jen relativní, má ovšem úcinek opacný:
ceny klesají. je tedy nebo ješte více bude dnešní krise
provázena cenovou deflací. K zvyšování cen jiste vývoj
nemuževésti; to by bylo v nadbytku zboží protismyslné.
Pokles cen je již faktem, i když ješte nemužeme urciti
presne procento, v jakém se tak stalo, a i když ješte
jako obvykle je zdržován pomalou cestou, jíž neochotne
se pokles cen dostává z velkoobchodu do maloobchodu.
Je-Iitedy pravda, že ceny poklesnou, znamená to fakticky nové zhodnocení koruny, a pro výrobu to znamená nové zhodnocení jejích dluhu: dostane méne korun za své výrobky, ale pocet korun, které je dlužna,
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zustává stejný. Zajisté již toto by stacilo k nepríjemnému zatížení výroby. jak si v takové situaci pocínají
banky? Snaží se posici výroby nejak ulehcit, nebo,
jestliže toho nemohou, aspon ji nezhoršovat?
Pravý
opak je pravdou. Následujíce príkladu Národní banky,
která z duvodu ochrany valuty byla nucena zvýšiti diskontní sazbu, naše banky také zvýšily úrok z úveru a
dokonce ješte, protože jsou horlivé, vetším procentem
než Národní banka. To tedy znamená: výroba, která se
bude musit pripravit na pokles cen, musí zároven platit
vetší procento úroku z vypujcených penez; bude musit
snižovat výrobní náklady, ale zde se jí v jednom smeru
výrobní náklady ješte zvyšují. je v tom rozum? Ovšem
nekterí lidé tvrdí, že do hospodárského života zásady
rozumu vpraviti nelze, a že tu je dovoleno o každém
zjevu nejvýše ríci: kde se vzal, tu se vzal.
Muže-li o necem býti spor, o tom žádný spor býti nemuže, že takový vývoj vecí, pri nemž ceny a úrok pohybují se smery protichudnými, a pri nemž poklesem
cen je zhodnocována každá koruna, kterou je podnik
dlužen, vede k zesílení tlaku bankovního kapitálu na výrobu a v dusledcích k ješte vetší závislosti výroby na
financních ústavech a k faktickému poddanství. Mohouli snad s tím banky býti spokojeny, my ostatní nemáme
žádné príciny k spokojenosti. Máme prece už z deflacní
krise r. 1922 zkušenosti, kam to vede. Ostatne, jak se
ukázalo, není takový stav ani pro banky samotné žádným požehnáním. Ackoliv to vypadá záhadne, prostý
fakt jest, že bankám, které zhodnocením dluhu dosáhly
nebývalé moci nad výrobou, které v lepších korunách
berou zpet, co pujcily v horších a které si vynucují
neobycejne vysoký úrok, vede se mizer_ne, ackoliv jejich
formální posice je nadmíru výtecná. Ze tomu tak jest,
toho dokladem je i verejná historie našich bank od roku
1922, od tohoto roku jejich nejvetšího vítezství: mluví
o tom zrejme úpadky bank, jejich sanace a historky
jejich slucování. Vypadá to tedy velmi tajuplne: proc
se bankám vede špatne, když mají myslitelne nejlepší
posici? je to tak: co na jedné strane banky a výroby
dostaly zhodnocením koruny a vysokým úrokem, to
na druhé strane ztratily cetnými úpadky podniku, na
nichž byly angažovány. Každý bankovní reditel muže
z plného presvedcení ríci, že nic nebylo získáno. Nadmerné ztráty vyrovnaly nadmerné zisky. Nebylo by
tedy lépe rozloucit se s tímto systémem nadmerných
zisku? Jaký úcinek muže míti paradoxní zvýšení úrokové sazby v této dobe? Zajisté hlavne ten, že ješte se
zvýší tísen výroby, a ponevadž banky již všemi svými
koreny do výroby vr.ostly, je mezi osudem výroby a
osudem bank nerozlucitelná souvislost. Co na jedné
strane zvýšeným úrokem získají, to na druhé strane
hrozí jim utéci úpadky. Za takové situace by bankovní
cinitelé dukladne se meli zamyslit, zda by se jim v celku
nejelo lépe, kdyby úrok sice byl nižší, ale kdyby i úpadku bylo méne. Nemá smysl jedním zpusobem ždímati peníze, které jiným zpusobem, který je však s tím
prvním zpusobem v prímé souvislosti, zase ztratíme.
Je nutno navrhnouti bankám, aby na výrobu a její
osudy dívaly se nikoliv lhostejne, nýbrž jako na vetev,
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Prítomnost;
na níž samy sedí, a jako na maso, do kterého se samy
režou. Vysoký úrok je primitivní prostredek, který ignoruje všechnu tu intimní souvislost, jež se mezi bankami
a výrobou dávno vytvorila a jež pusobí, že osud bank
nemuže se mnoho odlišovati od osudu výrobních podniku. Penežní ústavy mají nejvyšší cas, aby sí toto
dukladne uvedomily. Uvádejí-li do tísne výrobu, ve
které mají investovány své peníze, pocínají si jako clovek, který by si rekl, že sám se sice nasytí, ale svuj žaludek že nechá hladovet. Nejsprávnejší cesta pro banky
je tato: vetší skromnost, menší tlak na výrobu a
nižší úrok; odmenou bude méne úpadku.
Zvýšení bankovního úroku zostruje soucasnou krisi výrobní, a je to tedy prostredek lehkomyslný. Bude míti
nepríznivý vliv na výrobní náklady. V širokých vrstvách
není ani tušení o tom, jak podniky musejí se namáhat a
napínat, aby vydelaly na bankovní úrok. Je to cerný
mrak, který visí nad celou naší výrobou. A práve v dobe
nejhorší tísne rozhodly se ku podivu banky úrok ješte
zvýšiti. Jestliže samy jsou neochotny premýšleti o následcích, musíme to my ostatní obstarati za ne, a rozmyslíce si vec rozvážne, navrhnouti opatrení.
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Jeden nebo druhý smer.
At budou nejbližší událostí jakékoliv, nebudeme nikdy zapírat,
že jsme tady volali po hospodárském plánu, a nebudeme se za to
stydet. jednou provždy se priznáváme, že lécení svetové krise hledáme v hospodárském plánu, v podrízeni hospodárského dení, které
dosud se má za nedotknutelne
iracionální, nejakému
programu.
Nekterí lidé, kterí prijíždejí z ciziny, si prejí, abychom uznali, že
toto snaženi je založeno na hlouposti. Tvrdí, že podle toho, co vidí
ve svete, tato krise nebude skoncena obecnou plánovitosti, nýbrž
obecnou neplánovitostí; tvrdí dokonce, že práve tato krise, kterou
my pokládáme za porodní bolesti hospodárského plánu, skoncí tím,
že všechny plány a všechna programovitost
budou definitivne odstraneny. Tvrdí ješte více: že dnešní krise byla z velké míry zpusobena práve plánovitosti. A tak vpadají do Prahy s poselstvím: všem
plánum je nadlouho odzvoneno!
Není pochyby: kdyby tomu tak bylo, jsme odhaleni jakožto hlupáci; byla by tím zasažena sama podstata našeho psaní. Nejsme
úplne informováni o príznacích, z nichž oni tak usuzují. Ale jednomu
nemužeme uverit: že by myšlení, logika a program snažení mely
svou cenu všude mimo na poli hospodárském; že by na tomto svete
bylo možno vše rozumem ovládnout krome tajemných zjevu výroby
a odbytu.
Ze všech vecí, co tito lidé vypráveli, nejvíce nás zajímalo tvrzení,
že soucasná krise je pusobena práve plánovitým
hospodárstvím.
Ptali jsme se, jak to, nebot jsme byli toho duvodného míneni, že
plánovité hospodárství dosud neexistuje. I odpovedeli nám poukazem na vysoké ceny nekterých artiklu, které bud kartely nebo celní
politika udržují na nepatricné výši; to prý je to plánovité hospodárství, které krachuje. Tahleta strela, cítíme, jde vedle. JestlIže
železárský kartel vyhání ceny do výše, nebo jestliže naše cIa udržují
neprirozene vysokou cenu automobilu, je to ovšem zásah organisace
nebo státu do volného tvorení cen, ale nazývati to plánovitým hospodárstvím jest podle našeho minení možno leda z vybrané zlomyslnosti. Vyhánení cen do výše pomoci kartelu nebo cel nemá nic spolecného s hospodárským plánem, jak na nej myslíme. je opravdu
možno, že krise rozbije toto umelé tvoreni cen, a patrne tak bude
nejlépe. Ale je absurdní považovat konec umelého tvorení cen zároven za pád celé idey hospodárského plánu. jeho starostí není, jak
zabrániti poklesu cen. To je stará, tradicní starost výrobcu. To, co
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nám poslové z ciziny vyprávejí, neznamená nic jiného, než že zkrachoval cenový plán výrobcu, a to nám veru nemusí býti zvlášte
oznamováno. To vidíme všude kolem sebe. Hospodárský plán, jaký
máme na mysli, není založen na sobectví výrobcu ani na umelém
udržování cen. JehO konecným cilem jest, jako má být cilem každého
hospodárského systému, zvýšení životní úrovne celku. jeho ideálem
není vázané hospodárství, pokud možno podobné válecnému. Nechceme omezovat podnikavost.
Chceme ji jen postavít na pevné
základy sporádanosti.
Príznáváme ochotne, že nedovedeme už dnes celý takový plán
napsati na kus papíru, a ani o to nestojíme. Dovolili jsme se pouciti
z minulosti, jak zanikaly hospodárské rády, a nejsme ochotni na to
zapomenouti. Víme, že žádný hospodárský rád nevznikl pres noc,
nýbrž že každý potreboval celých desítiletí k svému prirozenému
vzrustu. Proc by melo býti jinak v budoucnu? Hospodárský plán,
který by byl vymyšlen u zeleného stolu a oktrojován, se nepochybne
zítra zhroutí, nebot by nevyrostl ze zkušeností. Považujeme za nezbytnou podmínku,
aby takový plán rostl ze zkušeností a na
nich stále se zkoušel; aby vznikl experimentálne a po etapách. Jinak
ani žádný jiný hospodárský rád nevyrostl. Postupne se vznikáním
hospodárského plánu museji vyrustati instituce, které budou dosti
schopné a pružné, aby jej provádely. Nechceme vymysliti plán
a pak jej sveriti dnešnímu byrokratickému
duchu. Nemužeme ani
ríci, které formy v ohni zkušenosti se ukážou býti nejprospešnejšími
a nejživotnejšími. Zkušenost necht ustavicne koriguje náš postup.
Všechno toto svedcí o tom, že pomalost vzrustu bude jednou z charakteristických
známek hospodárského plánu. Neveríme v metodu
zeleného stolu, a jsme natolik dospelí, abychom nebyli netrpeliví.
Ale i když nemužeme dnes presne uvésti všechny formy, jichž bychom
si práli, jde o to, abychom aspon vedeli, kterým smerem si prejeme
pohybovat se.
Nelze vylucovat, že by ješte jednou mohlo umlknout volání po
hospodárském plánu. To tehdy, kdyby neocekávane na svet zavítala
na nejakou dobu zase konjunktura. V takových dobách žije hospodárství instinktivne, tešíc se z blaženého pocitu, jenž je pusoben
blahobytem. jako u jedince poruchy v organismu jsou pricinou
vedomí, tak také v hospodárství je volání po plánu následkem poruch. Nevymysleli jsme si jej z bujnosti, nýbrž z tísne. Konjunktura,
kdyby tedy prišla (každý necht posoudí, jak veliké je toto kdyby),
mohla by volání po plánu zase na cas odstavit. Na jak dlouhý cas?
Konjunktura
prichází a mizí. Máme za sebou nekolikaletou konjunkturu. Cím nás uchránila pred dnešní krisí? Tak zajisté ani príští
konjunktura
by nás pred budoucí tísní neuchránila. Tísen by se
patrne vrátila ješte v horší podobe. Osudy americké prosperity,
nejvetší historicky známé prosperity, jsou dosti poucné.
Co se tedy má delat? jedni tvrdí, že rozumem ovládnouti hospodárství není možno. Druzí tvrdí, že je to možno. To je základní rozdíl ve smeru a každý máme vedet, kam patríme. My se hlásíme k tomu
druhému smeru, i když dnes ješte nedovedeme podrobne ·popsat
všechny formy, v nichž se udá pOdrobení výroby zásadám rozumovým.
Ale o tuto základní príslušnost k jednomu nebo druhému smeru jde.

-fp-

Kdo tedy mluví pravdu?
I. "Místopredseda Svazu csl. dustojnictva ve svém projevu (v Pardubicich) pravil, že myšlenka branné prípravy není v našem státe
vyvolávána
expansivnosti,
nýbrž obtížemi, které plynou z položení ceskoslovenského státu. Mluvcí upozornil na provádení predvojenské výchovy ve státech sousedních a dovodil, že Svaz již dlouho
pracuje
spolecne
s organisacemi
civilními
a že další
program
této spolupráce
byl práve urcen a stanoven
na
poradách
pardubických."
("Nár. politika"
21. zárí 193\.)
2. "Osnovy
o povinné
výchove
mládeže.
Osnovy
zákonu o povinné
výchove
mládeže,
o nichž se mluvilo
v souvislosti
s t. zv. predvojenskou
výchovou,
jsou vypracovány
a mají býti v nejbližší
dobe dány do meziministerského
pripomínkového
rízení. .. " ("Nár.
osvo-

Pr{tomnos~
ození", 3. ríjna 1931, "Vec. Ceského
slova"
a všechen denní
\leternftisk.)
3. "I( otázce vojenské predvýchovy uvádí (ministr dr. Viškovský
dne 30. ríjna 1931 v rozpoctovém výboru pos!. snemovny), že tento
termln, který nepokládá za nejštastnejší, prinesl zde velmi mnoho
Dedorozumenf.
Nebeží o to, uciti mládež již na školách hráti si na voJ'ky, nýbrž prízpusobiti
školskou
výchovu
i výchovu
mlmoškolskou hlediskum
skutecné
brannosti.
Nebeži jen
aJeno výchovutelesnou, nýbrž o uplatnení povšechných predpokladu
brannostiobcanské ve výchove školské, což není a nechce býti v rozporus potrebami života, nýbrž naopak výchovou potrebám praktickéhoživota približuje. V negativním smyslu beži o to, abychom brániliprflišnéjednostrannosti a úzkoprsosti ve smeru výchovy."
4. "Ceské Slovo" (14. listopadu 1931) dementuje
zprávy,
"o nichžsejiž delší cas verejne mluví a piše, a podle kterých je prý nyní
v pfipominkovém rízení mezi mínisterstvy návrh zákona o povinné
telesné výchove. Jde o návrh, vypracovaný poradním sborem pri
ministerstvu zdravotnictví a casto z neinformovaností
zamenovaný v tiskových diskusích za návrh Svazu cs. dustojnictva. Ani jeden
ani druhý návrh není vúbec predmetem
úredního
jednáni
a je vylouceno, aby verejnost
byla prekvapena
jakoukoliv
hotovouveel, takže dokonce nelze mluviti o nejakém nebezpecí predvojenskévýchovy."
Tak zde, to máme. Najednou zase nikdo o nicem nic neví. Ozve se
pár protestú a pOkusné balonky prasknou, aby za cas zase nové b'yly
vypušteny. Zprávy z posledni doby o povinné telesné výchove mládeže,uverejnované ve všech novinách, byly vesmes podávány tónem
úfedn ím (viz odst. 2.). Kdo pak si to asi hraje na dúležitejšího cinitele ve státe než je vláda? I tážeme se, tváríce se stejne prihlouple
jako denní listy, jako bychom nevedeli, odkud vanou tito podivní
vetrové: "Kdo dodával denním listum clánky o povinné telesné výT.
chove? I(do?"

Dr. Czech v nemilosti.
Minístr sociální péce si nemuže stežovat na to, že by mu ceský
tisk nevenoval dosti pozornosti; je to ovšem vše jiné, jen ne vlídná
pozornost. Jeden den cteme, že dr. Czech v hloubi své duše jest nemecký nacíonál; druhý den se docítáme, že dr. Czech je spojencem
bolševikú. Zatím co ceský tisk dokazuje, že cs!. sociální demokracie
jest ve vleku dr. Czecha, vy~ládá nemecký tisk nesocialistický pravý
opak. Ale ani to nepomuže a proto se sáhne k argumentu velmi úcinnému: napíše se, že dr. Czech jest polský žid. Což ukazuje, jak nevybíravé jsou útoky proti Czechovi. Je totiž známo, že dr. Czech vyrostiv ovzduší brnenského socialismu. A zase nový útok: za dr. Czecha
vydává ministerstvo sociální péce "Sociální Revui" v nemeckém prekladu. Celá rada resortú vydává své vestníky i nemecky. Prijímá se to
jako samozrejmost. Jen u ministra dr. Czecha je to precin, který
nutno ostre pranýrovat. Dr. Spina ani zdaleka není vystaven takovým útokum, jako dr. Czech. Také dr. Mayr-Harting nebyl tak ostre
kritisován v dobe, kdy byl ministrem, ackoli v jeho cinností bylo
mnohé, co zasluhovalo kritiku, a ackoliv jeho prechod do posice tak
ostré a pri tom tak konjunkturální ukázal, že aktivismus dr. MayrHartinga byl raženi velmí pochybného. Nutno ríci, že toto útocení
na Czechase velmi míji svým úcinkem; jeho jméno je mezí ceským
delnictvem velmí populární, zejména pak mezi ceským soc.-dem.
delnictvem. O to se starají delnictí duverníci, kterí poznávají a presvedcují se, že dr. Czech delá vše, co je v jeho silách, Jen tu a tam se
v tisku objevi útok, který jde proti Czechovi prímo; jinak jsou to
útoky, které jdou oklikou. Odpurci dr. Czecha by mu konec koncu
prominuli, že vydává nemecký preklad "Sociálmí Revue", - ale nemohou mu prominouti, že si rešení ochrany nájemníku predstavuje
jinak než ti, kterí bourlive žádají okamžité zrušení ochrany nájemlIfku. Druzí by byli ochotni se nestarat o to, je-li Czech polský žid;
ale nelibí se jim Czech, který prichází s návrhem na zavedení ctyricetihodinového pracovního týdne. Jiní zase lící dr. Czecha jako spojence
nemeckých nacíonálu nebo komunistu jenom proto, že nechtejí ríci,
že se nemohou smírit s myšlenkou úcasti socialistu na vláde. Domní-

vají se, že musejí ztrpcovat Czechovi práci jak jen dovedou. Když
v národní demokracii gen. taj. Hlavácek horoval pro spolupráci
s Jirím Stríbrným, bylo to díktováno touhou dostat z vlády socialisty
za každou cenu. To vše, co se proti Czechovi uvádí, není nicím jiným,
než postranním útokem, který má zakrýt nejvlastnejší motívy; je
to averse proti úcasti socialistu na vláde, která se soustreduje proti
dr. Czechovi tím spíše, že ve svém resortu neprožívá dolee far niente
svého predchudce, ale že rozvinul ve svém úrade cinnost, která, i když
bude jen zcásti korunována zdarem, zajistí mu dobré místo mezi
V. G.
ministry a politiky.

S cim souhlasime.
K cemu speje svetová
obchodní
politika.
"Poslední události
ve svetové obchodní politice vzbuzují velmí vážné obavy. Za dlouhou
radu let jsme již zvykli na vypjaté ochranárství státu, ale zdá se, že
se dockáme ješte horšího. Pres to, že svet uznává škodlivost vysokého
ochranárství pro mezinárodní obchod a že vidí v ochranárství jednu
z vážných prícin dnešní krise, prece není snad dne, abychom se nedozvedeli, že ten nebo onen stát zavedl nová opatrení, která znamenají
další zvýšení ochrany ve smyslu obchodne-politickém. Jestliže to byla
dríve cla, zákazy dovozu, diskriminacní tarify a jiná administrativní
opatrení, která brzdila dovoz státCt, pristupuje k tomu všemu dnes
prostredek nad jiné úcínnejší v ochranárství, a tím je devisová politíka cedulových bank. Cedulové banky provádejí dnes politiku více
než ministerstva obchodu nebo zahranicí. Odvolávajíce se na opatren í
menové povahy, jímž je vázanost devisového hospodárství, pridelují
dovozcum své zeme jen omezené množstvi devis na úhradu dovezeného zboží z ciziny, a tu exportér do takto chránené ciziny si rozmyslí vyvážeti s risikem, že nedostane úhradu, i kdyby byla bonita
dluhujícího odberatele sebe lepší. Ale není dosti na devisovém ochranárství. Mnohé státy prikrocují ješte k dalšímu zvýšení cel nebo k zavedení nových cel, kde dríve nebyla, sahají k omezování dovozu kOIltingentací jeho nebo úplným zákazem a pod. Tyto dny jsou zraky
hospodárCt obráceny do Anglie, jak tam bude konecne rozrešepa
otázka omezení dovozu. Význam anglíckwo ochranárstvi se neomezuje jenom na Anglii a bude míti nepochybne velký vliv na smer obchodní politiky v ostatním svete. Obáváme se, že nove nastoupená
cesta v Anglii bude znamenatí ješte další posílení svetového ochranárství, a pripocteme-Ií k protekcionismu
devisovému cisté ochranárství ve forme cel, kontingentCt, dovozních omezení, zákazu a podobne, pak nevíme, kam v obchodní politice svet dospeje. Predevším
. ~e celá tato otázka dótýká státu, které svou hospodárskou strukturou
jsou životne odkázány na vývoz, jako je tomu na pr. u Ceskoslovenska.
Co bude nejen s prumyslem, ale i s delnictvem toho prumyslu, když
pracovní kapacity bude lze využíti jen pro výrobu urcenou pro vnitrní
trh a když více nebude lze vyrábeti, ponevadž nebude lze vyvážeti?
Ale ochranárská otázka prestává býti již jenom otázkou obchodnepolitickou a otázkou nebezpecí jen pro státy, které jsou se svou výrobou odkázány ve vysoké míre na vývoz. Jde o další problém, a tím
jest ohrožení
bilance
platební
tech zemí, kde obchodní
bilance tvorí sloup p la tebni bilance. Tak je tomu témer u všech
státu vnítrozemských,
které nemají možnost bud krýti deficity
obchodní bilance nebo získávati k jiným hospodárským úkolum další
prostredky než ony, které plynou ze zahran. obchodu. Jestliže vysoké
ochranárství znemožnuje vývoz a nutí k tomu, aby se zahranicní obchod cím dále tím více omezoval jen na kompensace, cili káyž u mnohých státil dosud aktivních touto politikou mizí aktivita zahranicního
obchodu, jak bude u nich nakonec vypadatí bilance platební? A jak
mohou za této situace platiti dlužnické státy své dluhy státum, které
se obhánejí vysoký mí dovozními cly? Zdá se, že dalekosáhlé následky dnešní obchodní politiky nejsou dobre uvažovány a že státy
bez ohledu jeden na druhého a bez svetové jednotící myšlenky jdou
bez programu a bez linie. Vyhlídky v obchodní politice jsou cím dále
temnejší."
("Ndrodnl Listy".)
•••

Zkamenelý
ního zákona

vojenský
vypocítává

rozpocet.
ministerstvo

"V duvodové zpráve financželeznic, oc bylo dosaženo
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v roce 1930 levnejšího nákupu. U medi se ušetrilo 16,3%, u cínu
26·7%, u benzinu a petroleje 10%, u olejú 19%, u mekkého reziva
8%, u dextrinu 23% atd. Bohužel, nenajdeme
podobného výpoctu v budgetu ministerstva národní obrany, které, jak se zdá,
vúbec nevzalo na vedomí, že klesly ceny všeho druhu potravin, píce,
textilií a že se patrne také výzbroj zlevnila. Nechceme ubírati národní
obrane, co jí patrí, domníváme se však, že dnes vedeme boj na jiné
fronte a že tento boj je rovnež zápasem o existenci našeho národa a
státu. Pochybujeme, Že by hrozilo nejaké bezprostrední nebezpecí
válecné. Od doby Montecuculiho, který, jak známo, razil heslo, že
k válce je treba jen trí vecí, totiž penez, penez a zase penez, se do
dneška pranic nezmenilo. Protože však víme, že naši sousedé mají
penez pramálo, dá se predpokládati, že také jejich válecné choutky
budou skrovné. Konecne silnice a železnice - to je také obrana
státu. Snad by bylo možno tedy, co se usporí na rozpoctu ministerstva národní obrany, presunout na investicní práce, které znamenají
opatrení zamestnanosti."
("Ceské slovo".)

*

Síla d úvery. "V rozpoctové debate o kapitole ministerstva pošt
a telegrafú ujal se slova ministr Dr. Franke v odpoved na dotaz soc.dem. poslance Seidla o vánocním príspevku. A slova páne ministrova
tanou nyní v mysli více než kdy jiná státním zamestnancúm. Dva dny
nato, co byla uverejnena, došlo k usnesení hospodárských ministrú,
jež bylo v prímém odporu s tím, co tvrdil. Kdo zná jen trochu beh
úredního aparátu, nemohl se zbaviti nepríjemného dojmu, že bylo tu
krute zahráno s dúveroll velké složky státu, jakou jiste jsou rady státního zamestnanectva.
Jestliže ministr podá jasné prohlášení, má sí
býtí vedom dosahu vecí, ne-li, vystavuje se nebezpecí, že príšte jeho
slova budou brána v pochybnost. A nejenom to: uvádí tím v pochybnost i jiné úrední projevy. Tím se veci neprospeje, zpúsobí-li se na dva
dny uklidnení, nebot pak tvrdá pravda dolehne jiste tíživeji. Nic na
veci nezmení, jde-li o slovíckárství, že "personální
komitét
ministrú se záležitostí trináctého služného vúbec nezabýval."
("Demokratický stred".)
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Holecek:

ZasU"ení diktatury v Jugoslavii.
Jihoslované,
a zvlášte
a Bulhari',množství
z dob turecké poroby
mají veSrbové
svém slovníku
tureckých slov pro útisk, násilí a všelikou krutost, kterou
jim bylo od Turkú snášeti. Dnes tato slova jsou opet
v kursu, a hovorí-li v Belehrade
lidé, kterí nejsou prímo ve službách
královského
absolutismu,
uprímne a
v bezpecí pred uchem donašece o soucasných
politických pomerech
v jugoslavii,
užívají jiCh k vuli lepší
charakteristice
jedno pres druhé. Bašibozluk,
zulum,
globa, kavga t. j. bašibozucká
krutost,
násilí, násilné
vymáhání daní, hnev, nenávist, to jsou slova, která do
jihoslovanského
slovníku kdysi vnesl turecký režim, a
která se jihoslovanum
nyní hodí na režim vlastní. S pocátku nechce se ani vlastním
uším verit, nebot královská diktatura
dovedla svet ukolébati
v presvedcení,
že jihoslované
jsou porádky,
které zavedla, aspon spokojeni, ne-li nadšeni, a zdálo se též, že prechod k parlamentarismu
a demokracii, ohlášený 3. zárí t. L, byl myšlen uprímne.
Na míste však se presvedcíte,
že tomu tak není, ba
seznáte, že jsou pronikavej i myslící lidé plni obav pred
tím, co prijde. Když o tom byla rec, zaslechl jsem slovo
k i a m e t, jehož jsem neznal. Teprve ze slovníku jsem se
dozvedel, že znamená všeobecnou
zkázu.
Možná, že toto slovo je príliš škarohIídné
a že vyply-
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nulo z pesimistické
nálady. Ponevadž pak nebývá možno - ani zde - celý problém probrati od pocátku do
konce, kladete presnejší
a casovejší otázku:
N á VI' a t
k parlamenta
rismu,
ohlášený
královským
úkazem z 3. zárí,
znamená
zlepšení
ci zhoršení
pomeru?
Výsledek zkoumání
je to druhé. Znamenal-li
režim
zahájený
6. ledna 1929 újmu na politických
právech,
prece svojí otevreností
a zduraznováním,
že jde o prechodnou prísnost, dával nadeji, že opravdoveji
dovede
se zríci svého absolutismu
a sám nebude v daný okamžik prekážkou,
aby jihoslované
se nevrátili do normálních kolejí demokratického
vývoje. Zatím však národu nebyla vrácena ani cást obcanských
práv. Pres to,
že byly vypsány
a provedeny
parlamentní
volby, nebyla obnovena
svoboda
tisku, právo shromaždovací,
dále jsou prípustny
internace,
nezávislost
soudcovská
podle oktrojované
ústavy je suspendována
na dalších
pet let. Volební
rád byl vydán
takový,
že oposici
nebylo možno ani kandidovati.
Do skupštiny se dostali
samí vládní
lidé. U nás se vyskytuje
dobromyslné
mínení, že oposice v jugoslavii
prece jen se mela pokusiti dostati se do nového parlamentu
a svou resignací
že si dala vysvedcení
politické neschopnosti
a neodhodlanosti, vetšinovým
rozdelováním
mandátu
že vláda
vetšinu
beztoho
mela zajištenu;
ale toto mínení nasvedcuje, že u nás nemáme ani ponetí o tom, jaké pomery v jugoslavii
fakticky jsou. Samo ustanovení o verejném výkonu volebního
práva mohlo by staciti ke
znacným
pochybnostem
o opravdovosti
zámeru prejíti od diktatury
k parlamentarismu,
ale na míste nabyl jsem presvedcení,
že zámerem diktatury
bylo stvoriti si monopolní fašistickou
stranu, rozšíriti snad kruh
spolupracovníku,
ale spíše povlovných
loutek a kývalu;
diktaturu
utvrditi,
nikoliv likvidovati.
Každý· pokus
o projev odchylného
mínení byl v zárodku udušen· tak
dukladne,
že k druhému
pokusu každému
zašla chut.
Zastrašování
jest jediným
prostredkem,
kterým držitelé moci v jugoslavii
pusobí na své odpurce, a nejen
odpurce, nýbrž každého. Právem se domnívám, že mezi
sebou mají strach jedni z druhých. Že je to balkanis a c e, úplná balkanisace
politických
pomeru, z toho si
nic nedelají, naopak jsou na to hrdi.

*
Takto strucne bylo treba shrnouti aspon hlavní momenty
jihoslovansk)/ch
událostí,
abychom
si pripomneli jejich vnejší aktuálnost
- den ze dne se neco
mení - ale k správnému
chápání jihoslovanských
pomeru se dostaneme
teprve tehdy, venujeme-li
se podrobneji vnitrní aktuálnosti,
t. j. myšlence jihoslovanského sjednocení.
Dnes v jihoslovanském
státe rozumí
se jím upravení
pomeru srbsko-chorvatského.
Slovinci
jsou v této veci jaksi stranou, byt v jednech prípadech
prakticky
stávali na strane chorvatské,
v jiných na
strane srbské.
Není jich mnoho, žijí stranou, hodne na
západe, jsou príliš pracovití a sporádaní a tento jejich
príklad valne netáhne pravé balkánské duchy.
O vyrešení
srbsko-chorvatského
pomeru
šlo králi
Alexandrovi,
když v lednu 1929 prohlásil se absolutistickým panovníkem,
odmítnuv všechny jiné návrhy na
rešení vleklé politické krise. Za pul druhého roku 3. ríjna
1930 král pak nazval stát oficielne jugoslavií
a tak rešení onoho pomeru dal presné ideové oznacení.
jde o to, zda se to skutecne provádí. Obáváme se,
že nikoliv. Formulka
nového jihoslovanství
jest príliš
prostinká,
aby mohla obsá hnouti všechny
životní a

Pr(tomnos~
historické vztahy, preklenouti
predsudky
a proniknouti
do hloubky. Formulka ta zní: v novém, jihoslovanském
režimu nemá místa žádný stranický,
kmenový, krajový,
ani náboženský zájem. Podle ní bylo postupováno:
zakázány politické strany,
zrušeny
historické
hranice
zeml a zavedeny banoviny, Srbové, Chorvaté,
Slovinci
si ríkají oficielne pred svetem, že jsou jihoslovany,
mezi
sebou by jimi i rádi byli, kdyby celá vládní praxe nasvedcovala také trochu tomu, že jí jde o ideovou hodnotu a možnosti vyžíti se, nikoliv však jen o pouhou
uniformovanost; že jí jde o vnitrní presvedcení,
nikoliv
o pouhé vnejši vyznávání a zachovávání
discipliny.
Vládne obecné mínení, že král Alexandr je presvedceným jugoslavenem.
Nepochybne
bude tomu tak, ale
motivem tohoto presvedcení zdá se, že je jen jeho vládychtivost a poznání, že královský trun sobe a potomstvu
takto nejlépe zabezpecuje. Ostatní kolem neho spokojují
se podílnictvím na jeho moci. O jugoslavenské
ideovosti
pomalu pri nich nemuže být ani reci. Zvlášte
pak
to platí o srbské jejich složce, která skrze nynejší jugoslavenstvi chce dosáhnouti
starých cílu.
O jugoslavenství
vede se tu úporný boj, ale zcela
zbytecne. Problém je predstavován
tak, jako by šlo
o to podrobiti Chorvaty jihoslovanské
myšlence a primeti je k tomu, aby se smírili - a v tom smírení aby se
videla konecná radost pravého poznání - že spolecný
život se Srby v jednom státe jest nejlepším rešením jejich existencní otázky. Ve skutecnosti
je zcela zbytecné
Chorvaty na toto poznání
a presvedcení
privádeti.
Velkochorvatská idea s Rakousko- Uherskem úplne padla.
Po starcevianství a frankovství
možná že zbyly nejaké
prežitky a vzpomínky,
ale velkochorvatství,
které bylo
skrz naskrz rakušácké a cernožluté a smerovalo
k trialismu, event. federalismu,
r. 1918 nadosmrti
zmizelo.
Mimo pár zkostnatelých rakušáckých
lokaju mezi Chorvaty nikomu nenapadá zabývati se starými plány. Chorvatská emigrace není nic vážného. Vážne jí muže venovati pozornost jen placený policejní
agent, bylo-Ii
mu uloženo, aby ji sledoval. Velkochorvatské
nábehy
prakticky po prevrate
byly likvidovány
ve prospech
Srbu zvlášte v Bosne, kdež musulmané
jedni po druhých prestali státi pri Chorvatech a pridali se k Srbum.
Bez této opory chorvatská
inteligence
v bosenských
mestech ztrácí
prukopnické
sebevedomí,
které
jí
kdysi dodávala rakouská okupace.
Neméne zajímavé je, co se soucasne odehrává v myslích srbských. Srbové z predválecného
království
již
za svetové války daleko více se vzpírali jugoslávské
ideologii než Chorvati.
Chorvatská
inteligence
dávno
již byla jihoslovanská,
když Nikola Pašic byl ješte pro
Velikou Srbiji. Dobrá. Mnoho tu bylo ·velmi pochopitelné. Srbsko již sto let pred svetovou
válkou dobylo
si samostatnosti,
bylo na nem, aby vedlo. Patril mu
primát a tento primát mu nikdo, ani Chorvaté, v státoprávním jaksi smyslu neupírají.
Chtejí rovnost a v kulturním ohledu mají se za vyspelejší,
což je ostatne
pravda. Nepriznává-li se jim to od Srbu, cítí se odstrkovanými. Prímým bezprávím však jsou zasaženi teprve,
když Pašicevci v chorvatských
zemích výkonnou
moc
sverují svým neschopným a pologramotným
lidem a když
je prohlášeno, že 1 dinar rovná se ctyrem korunám.
První ješte by bylo bývalo pochopitelné.
Ký div, že belehradská vláda verí víc svým lidem než tem, o nichž
vedela jen z doslechu. Tu Srbové zapomneli, že primát
zavazuje a predevším
ke konání
spravedlnosti.
Popudlivému Radjcovi
dávají
tím stále nové a nové
zbrane. Posléze dochází k tomu, že Srbové poznávají,

že primát je prohospodaren.
Král pro sebe hledí z neho
. zachrániti,
co se dá - jugoslavenstvím.
V království
SHS, kde dosud bylo i dost zvule, náhle
není politických
svobod. Toto faktum však tíže nesou
Srbové sami, kterí svobode dríveji byli privykli, než
Chorvaté. Tito se usmívají, že nyní ani oposici nemusejí
delati; jsou presvedceni,
že Srbové budou první, kterí
jho diktátu nad sebou nesnesou a že je svrhnou. "Dokle
(dokud) éemo ga podnosimo taj zulum," ptají se jakoby
fata Belehradané
a jejich presvedcením
je, že za doby
otevrené diktatury
bylo lépe, než nyní v dobe kamuflované diktatury.
"Trpeli jsme, cekali jsme, taky neco sneseme, ale rafinovane
se dát klamat, to dlouho nepujde."
Poukazuje se ješte na onu osudnou strelbu ve skupštine
z 20. cervna 1928, jejíž obetí se stal Radicuv život, a
co potom následovalo,
jako na dostatecný
duvod, aby
se sáhlo ke krajním prostredkum
k udržení porádku,
zamezení
rozkladu
státu.
Dnes pri casovém odstupu
ono nebezpecí, že by se jugoslavie
tehdy byla octla na
pokraji záhuby,
nejeví se nám tak velikým.
Naopak,
ony výstrely v skupštine
byly výstrahou,
že takovými
zbranemi v politice bojovati
nelze. Byly žádány nové
volby, revise ústavy, ale to král odmítl a vzal na sebe,
že zjedná nápravu.
Podle ruzných svedectví byl na to
dávno odhodlán.
V našem pojímání tímto cinem však zemi od propasti
záhuby neodvrací, nýbrž k ní blíže privádí. jasne se to
vidí teprve nyní, po t. zv. návratu k parlamentarismu.
jestliže do 3. zárí šlo o zdisciplinování
politické neukáznenosti, nyní jde o lámání duchu a charakteru,
teprve
nyní jde o dokonalou balkanisaci.
Našli jsme si definici, jež se zdá vycerpávající:
"Balkanisací myslí se všeliký neporádek
ve státní správe,
zmatek ve spolecnosti, chaos v hlavách, na jedné strane
neúcta k zákonitosti
a záliba k anarchistické
svobode,
na druhé
strane
vule uciniti ze zákona tvrdé jho,
které netrpí prímé šíje obcanovy
a neustane,
pokud
ji pod sebe neskloní, treba ji zlomilo."
Z vypocítaných
známek pouze jediná nedá se aplikovati na soucasné pomery v jugoslavii
a to ta: záliba
v anarchistickém
porádku. Naopak národ jihoslovanský
si preje porádku a proto také do 3. zárí diktaturu
div si
nepochvaloval.
Ale jihoslované
jsou také element ryze
demokratický
a mají smysl pro svobodu, procež balkanisace u nich objevuje se teprve s tvrdou vulí, cinící
ze zákona tvrdé jho, vulí, která nestrpí prímé šíje obcanovy a neustane dokud ji neskloní neb nezlomí.

*

Nebylo by radno tato pozorování
a úvahy doplnené
zájezdem
do jugoslavie
zapírati
neb nejak zastírati.
Spojenectví,
které nás váže, zavazuje nás k otevrenosti
a prímosti. Zavrteti nad tím vším hlavou a omrzele prohlásiti: "Mne se to nelíbí" bylo by špatnou službou,
bylo treba to ríci se vší durazností.
Rekl-Ii bych jen prvé, jihoslovan
vzplane: "Tak, to
je skandál,
tak mluví bratr, spojenec. To je zneužití
pohostinství."
Slyší-Ii však celou pravdu, jak k ní vyzývá soudní formule v napomenutí
pred svedeckou
výpovedí, pozamyslí se a uzná: "Pravdu
má clovek, tak
tomu je. Tak treba ríkati si pravdu mezi svými."

V. Nemec:

Zahrajemsi na vojákyntbonezabrajem?

Je onomu
potešujícíclánku,
fakt, v že
doprála
nemžPrítomnost
tak sympatickým
bem

zaujato

stanovisko

k chystané

místa
zpusopredvojenské
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PrítomnosL
výchove
mládeže.
Ono to prece jen není verejnosti
tak zcela lhostejné,
co ty naše politické strany odhlasují, bude-li si naše mládež hrát na vojácky ci nikoli.
Mládeži je to, nemýlím-li se, dokonce jedno. Pokud je
politicky
organisovaná,
ani zdaleka nepomýšlí
na nejaké odbojné antimilit.aristické
hnutí, jímž ~y, ze zásadních
duvodLt, odmítla
jakékoliv
vojácké
snahy.
Udelá vždycky to, co na ní budou žádat její materské
strany. A ty, ponevadž
se domnívají,
že je nutno jíti
s duchem doby, že politická
taktika - v zájmu mocného organisacního
rozpetí
musí býti provádena
velkoryse, pošilhávají
na všechny svetové strany k sousedum, na jaký špek se tam chytá mládež a jaké že to
prináší volební výsledky.
O techto, mládež podchycujících methodách,
opírajících
se o integrální
nacionalism i o trídní uvedomení
proletariátu,
dlouho se již
uvažuje V. našich politických
stranách,
domnívajících
se, že mládež se snadneji
podchytí,
bude-li po cizím
vzoru uniformována,
dá-li se prednost formální stránce
veci preg programem,
ideou, které dnes již jaksi netáhnou. Ze se do toho dosud nepustily, lze vdecit jedine
tomu, že jim to nedovoluje
jejich financní
potence.
Bude-li však provedena
predvojenská
výchova
zákonem, pak mají naše politické
strany
zjednodušenou
situaci: náklad ponese stát, a úspechy budou sklízet
ty strany, jež mají v míste vetšinu a své lidi v popredí.
.Pokud jde o mládež indiferentní
uvítá každou
príležitost, aby se nejakým zpusobem rozptýlila.
Hlavne
na venku, kde jsou hasicská a jiná cvicení dosud živou
atrakcí.
Tot se ví, že budou-li
provádena
se zbraní
v ruce a v uniforme, bude o ne tím vetší zájem.
Pozoruhodné
jest ovšem úsilí, které vyvíjí Svaz záložního
dustojnictva,
všemožne
usilující o uskutecnení predvojenské
výchovy.
Ve dnech pardubické
výstavy sportu a telesné výchovy,
na níž ministerstvo
národní
obrany
rovnež
melo svoji exposici,
vyšel
v Dustojnických
listech
takový zajímavý clánek.
"Sportem
k brannosti"
se jmenoval,
a pan kapitán
v záloze,
profesor doktor Singer, napsal v nem mimo
jiné toto:
"Príští válka bude od jednotlivce vyžadovati více, než válka
minulá. Více ukáznenosti, vÍCe utrpení, více hrdinství a obetí,
vÍCe trpelivosti a vetších výkonu.
Bude jiste vyžadovat více
inteligence jednotlivce, více samostatnosti v rozhodování u každého strelce. Válka príští nebude válkou bojujících mas neuvedomelého
materíálu
nesmyslne mrhaného. Bude to zápas
myslícího
vojína na nejvetší napetí nervl't, techniky, vedy a
financních možností státu. Je nás málo a ve vážném prípade nás
bude na míste boje - ješte méne. Proto je svatým príkazem
každého dl'tstojníka, aby nedostatek v množství nahradil kvalitou, k niž celý výcvik strelecký musí smerovat. Musíme dosáhnouti ukáznené výchovy strelecké, ne strílejícího - bouchajícího - oddílu, nýbrž kvalitne
strílejících
a také zasahujicích
skupin,
neznajících
nic jiného,
než potírat
odpor
promýšlenou
palbou,
úcelnou,
hodnotnou,
tedy také úcinnou.
Vymýtit to neblahé slovo pri aplikacních a pod. cviceních casto slyšené i z úst vyšších velitelu:
zahnat
palbou neprítele! Jen probl'th
ne zahnat!
Úcelem
jest a bude - znicít! Racte laskave domysliti!"

V dalším si pak trpce pan kapi,tán v záloze, profesor
doktor Singer, posteskl, že není
u nás pro strelbu
dost porozumení.
jaký
prý to radostný
ruch
a duch
vládne
na strelnicích
nemeckých
obcan u - a hned doporucuje
jejich (strelnic) vyvlastnení, aby vlast by.la zabezpecena.
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Téhle logice se ríká logika
prachu,
železa
a
o lov a, a na štestí ci neštestí zustala bez povšimnutí.
V každém prípade podporuje
požadavek
predvojenské
výchovy
mládeže, znovu potvrzujíc,
že jde skutecne
o ideoIo.šii neceskou, prušáckou,
jde-li o snahy po zvojenštování
mládeže, jíž se dávají za vzor hakenkrajcleri,
heimwéri a madarští leventisté.
Pánové, kterí žijí v zajetí této handgranátové
ideologie, ríkají už zcela otevrene: Bude
vojna,
bude ....
krutá, bezohledná,
vyhlazovací.
Kdo
tam
na ni pujde ...
nebude
žádný brak, nýbrž kvalitní
materiál,
jímž nesmí
býti nesmyslne
mrháno. jaká to radostná
perspektiva
pro lidstvo a predevším pro nejmladší generaci národa!
Pro generaci, jež má býti vedena sportem a telesnou
výchovou k branné zdatnosti a presnou,
cíl zasahující strelbou
ne po staru
k zahnání
neprítele,
nýbrž
rovnou
k jeho
znicení.
Tomu už se prece
ríká vlastenectví.
Po zkušenostech
s neblahými
odvodovými
aférami
meli jsme možnost se již poucit, že urcitá cást naší
vlastenecké
mládeže snaží se uniknouti
plnení prosté
obcanské
povinnosti,
kterou jest normální
presencní
vojenská
služba.
Posuzujeme-li
otázku
predvojenské
výchovy
ciste s vecného
hlediska,
je tli oprávnená
obava, že postižena by jí byla ve své vetšine ta mládež,
která svou brannou povinnost,
jsouc k ní fysicky predurcena, plní bez jakýchkoli
výhrad a nerozpakovala
by se jíti do zbrane i bez predpokladu
predvojenské
výchovy. Což nešel nám príkladem srbský národ za svetové války, kde vše, co mohlo pušku unésti, mládež,
ženy, deti zvedly se na obranu své vlasti? Vlastenecká
mentalita naše je ovšem ponekud jiná. je známo, že jsou
Slované, kterí prolévají more krve za národ a drahou
vlast - na papíre; je lid, který o techto vecech zbytecne nemluví a pak jednoho dne vezme pušku a jde do
toho. jde se strílet za ty, kterí zatím sedíce doma, ctou
zprávy z bitevních
linií a rozmnožují
možná svoje pozemské statky. To delají lidé s falešným vlasteneckým
presvedcením
a predstavou
o vojenské povinnosti vuci
státu. Pletou si vlast se svými realitami.
Tak se aspon mnozí chovali za poslední
svetové
války, jak lze se o tom ješte dnes presvedciti v pozemkových knihách a jinak. Pro ty bude vždycky válka jako
válka.
Zatím co jedni delali "kanonenfutr",
plnili zákopy, lazarety,
a jejich ženy a deti doma zmíraly hladem - oni se ulejvali v zázemí, meli se dobre.
jedno je však jisté: že ceskoslovenský
lid dovedl by
si v prípade p.otreby svuj stát zrovna tak spontánne
ochrániti, jako si ho dovedl vybojovat.
To je už ale ten
poslední argument.
Mluví-li se o nem, pak proto, že
doba je stále ješte naplnena
pocitem mírové nejistoty.
Zde tkví hlavní prícina lidské nervosity.
Zatím co jedni
na krutou vojnu už jen vzpomínají
a píší o ní knihy,
jiní už novou chystají. Kdyby bylo po jejich - zítra by
byla mobilisace.
Odtud asi také ono volání po predvojenské výchove mládeže. je dobre tedy delat rozdíl
mezi tím, co je žádoucí opatrení pro preventivní
vojenskou obranu a chystání
se k nové'válecné invasi. Rozeznat oprávnení
jednoho oproti druhému.
Ríci si, je-li
pro národ a stát užitecnejší
politika míru nebo varovné rincení zbraní obcanu pocínaje
14 lety. Není-li
lépe hledat cesty, kterými by se eventuelní
válce predešlo, než hledat prostredky,
jak bychom to jednou na
cimp'r campr rozsekali. Hájit spíše stanovisko
výchovy
mládeže k míru - než k válce.
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Franta Kocourek:

Nekolik ceských nIluvících filmu.
I.
At

žije

mluvící

film!

Zacátek
plného
pro ceský
filmVšechno,
znamená covlastne teprve
nástupživota
zvukového
filmu.
bylo
pred tím, bylo jen nevinná škodná, ackoliv už za nemé
epochy mely ceské filmy své povždy verné obecenstvo
a trebas i pri tehdejším malém poctu jich bylo daleko
víc než dost. Ceský nemý film, to byla spíše soukromá
záležitost výrobcu, hercu, jejich príbuzných,
znéÍmých
a príslušného obecenstva, jehož spásný kádr byl mimo
Prahu. internacionálnost
tichého filmu zpusobovala,
že
se divákovi jen trochu nárocnejšímu
nezastesklo
po'
známých krásách filmu nacionálního.
Ale nemý dostal
jednoho dne rec: v prvních dobách vášnivých
debat
o existenci zvukového filmu napadlo sotva nekoho z našich filmaru, že vítezstvf druhého pokusu bratrí Warnerových o mluvící film zahajuje
nové, zlatonosné
období ceského filmu. Stací podívat se na programy pražských biografu, abychom videli jeho rozkvet: bylo kdy
pred tím možno, aby se hrál jediný ceský film soucasne
v peti premiérových biografech, jako na príklad
P sohlavci v tomto týdnu?
Už tedy nemusí být rec jen
o "krytí režie", což býval sen ceských filmaru. Na nekterých filmech se už dokonce hodne vydelává.
..
To by bylo v porádku.

Kdyby

-

dobrý režisér. Bída ceského filmu tkví predevším v nedostatku
dobrých režiséru. Slovo "nedostatek"
nepriléhá na prípad ceského filmu, protože, mereno evropsky,
máme jen dva režiséry, kterí vedí, co je film, a umejí
film také udelat. Je typické, že práve jim se konjunktura ceského zvukového
filmu dosud vyhnula.
Proto
o nich nebudeme mluvit, zaznamenáme
jen jejich jména:
dosti již vyhranený
Machatý .a nejurcitejší
Anton.
Konjunkturu
plne ovládli režiséri již dríve známých
jmen a známých schopností,
které se od svých zacátku
mení jen
kvantitativne.
jsme sledovali
jejich
práci, nám Trpelivost,
dává právo s nakterou
uprímnost:
od
techto zavedených
režiséru už necekáme víc, než vydali. Protože neveríme
v zázraky,
nezbývá nám, než
verit v ty, kterí prijíti mají, jak psáno v Písmu. V lidi
dnes neznámé, kterí nebudou zatíženi zvyky a zlozvyky.
Budeme slavit už desetileté jubileum tech dob, kdy se
zacalo zduraznovat
proti kritikum
ceského filmu, že je
treba
mít nejdríve
nejaké
zkušenosti:
zkušenost
je
mnoho a bez ní to nejde, ale že to není tak jednoduchá
odpomoc,
ukazuje
názorne práve ceský film. 'Dnešní
nejúspešnejší
predstavitelé
ceské filmové režie mají
zkušeností,
že by je mohli prodávat.
A co z toho má
ceský film? Zvýšení úrovne se nedá poprít, ale v podstate jsme stále na jednom míste, formát, pojetí a náklonnosti jsou dojemne podobné ceským filmum z doby
pionýrské.
Kde jsou
opravdu
viditelné
zkušenosti,
získané deseti- i víceletou prací v ceském filmu? Když
si odmyslíte
zlepšení vnejšího rámce, umožnené prílivem kapitálu,
najdete
tytéž základní
vlastnosti.
Ty,
pro které jsme se vždy po novém zklamání tak houževnate vyhýbali
ceské produkci.
Zlo

zacíná

u

libretisty.

V zári
konj unkt ury.
Podívejme se, co je podkladem
znamenité
konjunktury ceského mluvícího filmu, co se delá a jak. Mnoho
jsme videli, jenom o necem z toho mužeme psát - a
mnohem víc nás teprve ceká. Zprávy o dokoncování
ceských velkofilmu patrí už skoro do denní kroniky,
naši oblíbení režiséri se nemohou ani zastavit, z jednoho
filmu jdou do druhého a hned do tretího, pri cemž musí
myslit již na ctvrtý a pátý, na který už'také podepsali
smlouvu. Dva naši oblíbení filmoví herci, jeden rodu
mužského a druhý ženského, si založili vlastní spolec-·
nost, aby spíše vyhoveli stoupající
poptávce,
na všech
stranách se neco deje, mluví se ne už o jednom, ale nekolika milionech nákladu, zkrátka,
bylo by to krásné,
jen kdyby ... to práve nebyla jen konjunktura,
pri níž
se vyrábí, aby se vydelávalo,
pri níž se pracuje, aby se
nestálo. To není rytmus nedockavé
a nevybité
tvorivosti, to je rytmus konjunktury,
uchvátané
tempo kapitálu, který má strach, aby nezmeškal pravou chvíli,
aby toho nadelal co nejvíc, dokud je cilá poptávka,
aby
neRrišel o svuj zisk.
Ceský film má už kapitál, mužeme také ríci "má ho
ješte" nebo "dosud",
protože kapitál není nic jiného,
než praktický dusledek duvery obecenstva.
A ta prese
všechno nelichotivé, co si o našem obecenstvu
myslíme,
není vecná a nevycerpatelná:
to je ostatne jediná positivnl nadeje na zlepšení ceského filmu.

Stát se libretistou' je podnik,
který se u nás podarí
jednomu ze sta autoru, není-li toto procento prehnane
vysoké.
Dojem zblízka potvrzuje
dojem z teoretické
dálky: ceský filmový producent
a režisér nepotrebují
libretistu,
mají svého, a ten prece stací na všechny prípady, které se mohou vyskytnout.
Tím si také mužete
vysvetlit, že i když se tech prípadu vyskytne hodne, jsou
vlastne všechny stejné. Dojem "jako houska na kráme"
je jeden z tech, které se vám pri pozorování našich filmu
nejsilneji
vnucují.
Legionárská
epopej?
To neznáte
Hadimršku?
Historický
film z doby Jana
Koziny?
. Dobrý voják Švejk? A proc by ne Mamzelle Nitouche?
Na to všechno stací u nás jeden - a proc by ne, když
nejde o nic jiného než o zboží, na které je jistý odbyt
predem zarucen? Nevím, jaký podíl má libretista Wasserman na vytvorení
serie filmu z poslední doby, a nerad bych mu krivdil: ale je vubec možné, aby stacil na
látkové rozpetí a ruznorodost
fJImu, náhodne výše vyznacených?
Libreto filmu je neco, z ceho teprve režie
musí neco udelat. Ale na tom prece záleží, z ceho má
režie neco udelat a zvlášte tehdy na tom záleží, když nemáme režiséry, kterí by sami meli dost filmové fantasie:
režisér jak se sluší a patrí libretistu nejen doplnuje, ale
nutne i predjímá a pri rozvoji a prohlubování
nahrazuje.
-.
.
•
Zad a se o duveru.
Když je nespokojenost
s ceským filmem veliká, ozvou

b
V'VI'
v· .v·
ez
y pns I rezlsen.
Až na nekolik výjimek - z nichž se nedá vybudovat
národní filmový prumysl
nemáme
filmové herce.
Ale to není hlavní bolest ceského filmu, protože i s prumernými herci se dá udelat dobrý film, má-Ji je v ruce

se hlasy odborníktl,
vyzývajících
ke klidu, uznání)ežkých podmínek
a spravedlnosti
k domácí výrobe. Zádá
se po težkých zklamáních
vždy znovu po soudné verejnosti ceskoslovenské,
aby mela duveru k ceskému filmu.
V devíti z desíti prípadu to znamená, že se po soudné
verejnosti žádá, aby uznala, že od nuly pojde neco ji-

K.v

743

Prítomnost,
ného než nula. Je to nekolik lidí, kterí mají na
monopol, protože mají prístup ke kapitálu
tech, kterým patrí. Od této strany se musí k
jinud neprípustné. Težko se nekdo nový do
stane - a proto je škoda; když to potom zkazí,
stalo nedávno.
Démon

ceský film
a duveru
tvrzi, odtvrze dojako se to

chvatu.

jako se libreta píší, tak se natácejL Sotva je hotové
libreto, jde se s ním do atelieru a tocí se prímo scéna
za scénou; uznejte sami, práce v atelieru je drahá, není
casu nazbyt, všechno se musí delat rychle, další film
ceká, mezitím treba udelat exterieury - uznejte sami,
je možno pri takovém nádherném tempu konjunktury,
aby režisér venoval cas libretu, aby promýšlel jeho možnosti filmové, to je ty, z nichž má být film rozvíjen,
staven? Nechat v sobe rust vlastní filmovou nápln pri
bezprostredním styku s materiálem predepsaným v libretu, které vlastne znamená takový materiálový soupis
s nervovými uzlíky deje? jaký luxus, jaké prepjaté
požadavky, jaký nesmysl! Od ceho by tady byly literární predlohy, od ceho vypracované libreto? Jen tocit
scénu za scénou, jinak by se to ani nerentovalo, ostatne
obecenstvu se to bude líbit, jen když se zachová nekolik tabu prumerného vkusu a požadavku. Naši filmari nejsou líní, pracují v potu tváre, ale není v tom
urcité vypetí, neznají ctižádost, touhu po zlepšení,
zdokonalení, prohloubení. Máte dojem, že je tyto veci
nezajímají, jako by jim šlo hlavne o to, aby to bylo hotové a mohlo se zacít s necím jiným. To není dokonalé
remeslo. Umením nejsou naši populární filmoví režiséri zatíženi. To by nevadilo, kdyby pri tom nechteli
umení delat a kdyby nebrali slovo "umení" nadarmo.
Zvlášte pri filmech pathetických a. tragických.
Ceský

film

historický.

Klasickým príkladem
takového
nedorozumení
je
"dlouho ocekávané národní filmové veledílo podle .stejnojmenného románu Mistra Aloise Jiráska"
Psohlavci a v míre méne nápadné Karel Havlicek
Borovský, "ceský velkofilm, lícící posledních pet let života vezne brixenského", oba režírované Svatoplukem
Innemanem a oba mládeži prístupny.
Podívejme se
na tyto dva filmy jako na zvlášte peclive a nákladne
vyrobené ukázky ceského filmu historického.
Bylo vynaloženo mnoho úsilí na vytvorení neceho,
co není ani film, ani dobré divadlo, a konec koncu ani
presvedcivá historie. je až dojemné, jak se všichni
poctive namáhali udelat neco velikého a jak to byla
predem prohraná bitva, protože bylo špatné, falešné,
nefilmové celé pojetí, libreto, scenario, režie, interpretace. Všechny hríchy proti ryzosti filmu - až na
fotografii, která je pri statickém posuzování vynikající - byly peclive shromáždeny a uplatneny se zvláštním durazem, dodržovaným nemilosrdne od první do
poslední scény. Statická režie, nehybná k zalknutí, nám
predvádí odboj Chodu proti Lomikarovi a co z toho
vzešlo, až do príšerne naturalistických
podrobností
z bitev, kde je každá mrtvola zachycována kamerou
pri zásahu neprátelskou kulí, pri složitém a divadelne
dramatickém pádu na zem i pri posledním výdechu.
je to krásné jako panoramatické zobrazení švédského
dobývání Prahy v pavilonu na Petríne. je možno rozeznat každou podrobnost a všechno je docela jako živé,
podivit se tomu clovek musí. Aby to bylo opravdu na
beton verné, jsou tu nejen pravé chodské kroje, ale
i Kozinova lípa, a aby snad v nekom nevznikl dojem,
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že je jen tak kašírovaná, pekne ji podrežou a skácejí.
Chudák krásný strom, padl za obet režisérova naturalistického pojetí, škoda, celý ten film nestál za smrt
krásné lípy, která byla živá a mohla žít ješte sta let po
tom, až si na Innemanovy P s o h Ia v c e nikdo ani nevzpomene.
Také v Psohlavcích,
filmu delaném snad ze všech
nejsvedomiteji, je videt jednu ze základních vad ceské
filmové režie: naprostá neschopnost
komposicní.
Neschopnost celkové predstavy, integrálního a souhrnného pohledu na látku. Komposici v ceských filmech
nahrazuje rada náhodných nápadu, místo kterých tam
stejne dobre mohly být jiné a které byste patrne ani
nepostrádali.
jako by proste režisér sáhl po tom
prvním, co ho napadlo, bez dalšího uvažování, nehodilo-li by se neco jiného lépe. Komposice cili promyšlený
plán stavby, kde má každá malickost, každá scénická
složka své zákonné místo, své oduvodnení, váhu,
funkci. V takových Psohlavcích,
stejne jako v Hav li c k o v i a jiných filmech Innemanových spocívá komposice proste v tom, že se scény za sebou radí pokud
možno podle predlohy literární, oddelene, bez vnitrní
spojitosti, kterou práve film jedinecne umožnuje svou
technikou. S tímto nedostatkem je organicky spojena
neschopnost rytmického cítení, at už jde o rytmus dílcí,
v jednotlivých scénách, nebo o rytmus celkový. Naši
režiséri nemají ješte stále porozumení pro to, co vlastne
film delá filmem a bez ceho se neobejde ani porádné
filmové remeslo.
K.

j.

Beneš:

Rozblas a jeho posluchaci.
3. "jsme
národ hudební".
Každou cnvfli klopýtne clovek o tuhle jalovou frázi nebo
o nekterou z jejích cetných variant. Spocítáte na prstech
bankety, slavnosti a recepce, kde by nepadlo zdvorilé
slovo o "národe Smetanove", pri nemž se samolibe usmíváme. Cizí host pokloní se Praze - "Praha Mozartova"
- a my se zase samolibe usmíváme. Shledáváme to tak
samozrejmým, ,tak výstižným! Každý úvodnikár od posledního okresního plátku až k nekterým pražským velkožurnálum nadýmá se takovými frázemi až k prasknutí,
"'kdykoli chce být hodne patheticky a kdykoli pokládá za
potrebné zabu.šit vlasteneckým kladivem na národní kovadlinu, aby povzbudil rasové sebevedomí.
Lec toto prázdné recnení nemuže zakrýt žalostnou
skutecnost. Koncertní sály zejí u nás prázdnotou, kdykoli mají být svedkem h ude b n í události a nikoli okázalou výstavou spolecenského snobství. Máme prý
v Praze pres 600 milionáru - ti by tedy mohli hrave
,:,:yabonovat celou Smetanovu sín na celou sezonu, ale
Ceská Filharmonie, zápasící o existenci, ješte takové
události nezažila, a jiste celý orchestr by rázem ranila
mrtvice prekvapením, kdyby se neco takového opravdu
prihodilo. Opera dávno již prestala být predmetem obecného zájmu. Nadšení "generace Národního divadla"
stalo se sice dojemnou látkou pro cítanky, ale výzva
k stavbe druhého Národního divadla, kulturního pomníku našeho osvobození, zapadla bez nejmenší odezvy.
Zato hostuje-li v Lucerne nejaká cizí nebo mezinárodní
velicina, sál je nabit - jenže nikoli ceským obecenstvem.
je to prekvapující, ale je to fakt: zatím co my se holedbáme svou vrozenou hudebností, jsou to hlavne pražští
Nemci a Židé, kterí plní naše koncertní sály. Blaze tem
umelcum, kterí mohou pocítat s jejich prízní! (Bohužel

Prftomnost,
nejsou to naší lidé, nýbrž cizí stars. Proc - to je zase
jiná otázka. Na toto obecenstvo se také hlavne spoléhají
koncertní podnikatelé; porádají velké koncerty místo ve
Smetanove síni v Lucerne, ne pouze proto, že Lucerna
je vetší, nýbrž také proto, že vedí, že nemecké obecenstvo
e z nacionálních predsudku
Smetanove
síni vyhýbá.)
V ceské spolecnosti témer neslyšíte o hudbe mluvit a
když, velmi casto si pomyslíte, že by bylo lépe, kdyby se
o ní mlcelo. Máte-li však možnost jen trochu nahlédnout
do pražské nemecké a židovské spolecnosti, podivíte se:
temto lidem, vetšinou praktickým
obchodníkum,
je
hudba takrka prirozenou
nutností:
vychutnávají
ji.
A zeptejte se našich výkonných
umelcu, kterí koncertovali v nemeckém pohranicním
území, a podivíte se zase.
Máte na programu cenná ceská díla a rekli byste, že naše
menšiny, kulturne vyhladovelé,
vezmou sál útokem, že
drobní lidé, kterí musí pocítat, leccos obetují, jen aby
jednou za uherský mesíc si poslechli
dobrou ceskou
hudbu v dokonalém podání. Ale chyba lávky! Zeptejte
se a uslyšíte: koncerty z devíti desetin vyplní obecenstvo
nemecké. To není už jen nedostatek
penez, to je nedostatek zájmu kulturní
hluchota.
Naše buržoasie,
která v 19. století stavela Národní divadlo a stála vcele
hudebního a kulturního života, odstehovala
se dnes na
footballová hrište a do zápasnických
arén, do baru a
operetních divadel a nejen resignovala
na skutecné duchovní hodnoty, nýbrž prímo se proti nim postavila bud
s neprátelským gestem, nebo aspon s pohrdavým
usmevem, a ostatní vrstvy bud se ješte nedostaly
k jejich
chápání, anebo pro své zproletarizování
nepricházejí
v úvahu pri spotrebním procesu.
Možno sice namítnout,
že stejné stesky na kulturní
nezájem ozývají se dnes ze všech státu, ale i zde platí
úsloví: "Když dva delají totéž, není to totéž." Není-li
ani velkým národum lhostejné, jaký pomer má vetší díl
jejich príslušníku k domácímu
kulturnímu
dení, tím
méne smí to býti lhostejné národu malému a zvlášte národu, u nehož k malosti pojí se i mladá kulturní tradice
- tradice teprve od vcerejška. U nás kulturní tradice je
bylinkou teprve se zakorenující.
Nemáme
onoho mocného, širokého proudu, který by nepretržite spoj oval generace dlouhých staletí jako ve Francii nebo i v Nemecku.
Jestliže však i u národu s tak starobylou
a mocnou tradicí každý kulturní úpadek je nebezpecný,
jak teprve
u nás? Mráz, který se sotva dotkne staršího dubu, pouhou
kvetinu spálí.
V archivu rozhlasové spolecnosti
zrcadlí se kulturní
úpadek naší buržoasie docela jasne - dokonce v jeho
zrcadle ukazuje se nám v rozmerech, jež jsou výstražné.
Mohlbych citovat celé svazky dopisu na doklad správnosti
této diagnosy, ale omezím se aspon na nekolik ukázek po
všech stránkách typických.
Pri tom však dlužno míti na
mysli, že jsou to ukázky z materiálu
asi dvou tisíc dopisu,*) z nichž asi osm desetin je téže kulturní úrovne
nebo snobské nadutosti.
Výnatek z anonymního
dopisu z r. 1931 (4 shánky
kancelárského formátu huste strojem popsané):

i

Cetli jsme prohlášení šéfa hudebního programu pražského
radía a vyrozumeli jsme, že se diví a matematicky že všecko
štymuje a že tedy není zapotrebí naprosto nic menit, nebot program je pestrý a hlavne jsou zde závazky kulturní, aby se národ
vzdelal a ochocil hudebne, nebot anglictí delníci si nechávají
nekterý kus znova prehráti, aby prý mu lépe porozumeli, chachacha, výbornc! Oni si nechávají pekné kusy opakovat, protože se
*)

Pražský Radiožurnál dostává rocne asi 18 až 20 tisíc dopisll.
Na pr. jen v zárí 1931 došlo 1880 dopisll.

jim líbí, ale ne nejakou Novákovu "Bouri" ..• Ten vznešený
cyklus Novákových skladeb, s takovou houževnatostí v radiu
honený, byl neco strašného. Pan Novák by dobre udelal, kdyby
vícekrát to nenechal v Cechách hráti a odbyl to nekde v Tatrách
a pred Tatary, nebot v Cechách zustane zneuznanou velicinou
a jeho hudební mršíny budou tlítí nekde v museu, jestliže snad
myší jim nebudou lépe rozumeti než my, sprostáci, nebot my
sprostáci to prohlašujeme za mízernou kopií japonské hudby a za
prznení jmen naších (!) velikých mistrú poetú Vrchlického, Nerudy a Erbena ...
Naríká se nad prázdnotou koncertú. Ano, mne zcela pochopitelno! Ale kavárny, kde jsou koncerty, jsou plny a proc?? Filharmonie prece chcípala odjakživa, chcípá í dnes a bude chcípat
í zítra a když jí stát nedá tucnou subvenci, chcípne docela a proc?
Byl jsem jednou z povinnosti na koncerte Filharmonie a abych
nemusil zústat až do konce, vymluvil jsem se, že mám nutnou
schúzku, nebot to bylo neco strašného...
stále práskat všech
nástrojú, práce jak v továrne, s hudebníkú jen se lilo, chudáci!
Kdyby tak silný sbor podle chuti smel zahrát Dvorákovu Humoresku, tu by musily slzy z ocí téct, ale takhle? NechOD tam, kdo
nejsi perversním hudebníkem, nebo príjdeš o poslední vlasy ..
Moje devítiletá dcerka chodila ke slecne K. na piano a casto
si mamínce stežovala, že pro piano není a že by nejradši nechodila. Pozval jsem dotycnou slecnu na veceri a poprosil jsem ji,
aby nám neco zahrála z mých not, že mám operetu Dolarové
princezny a jiné operety, a tu ona si založila ruce a držela prednášku, takové veci že by se u inteligentních lídí nemeli (!) hrát,
že by jí snad prsty nabehly, kdyby takový brak hrála a lidi,
kterí chodí na operetky, že považuje za ménecenné. Když skoncila, tedy jsem jí sdelil, že jsme také taková ménecenná rodina
a Paulinka následkem toho již že zítra nepríjde. Dal jsem jí
k mestskému kapelníkovi a devce se ciní, až mne to nekdy není
milé ...
Aspon kdyby nebyli ti profesori v radiu, s nimí neporídí ani
ítalský mezkar, to vídíte na projevu takového pana Jiráka, on
má pravdu a národ si musí zvykat na ten smer jeho kosmopolitismu, nebot takový brak jako jsou národní písne, tanga, valciky,
štajerácké jodlery atd. on hrát nedovolí, on má kulturní povinnosti.

jak odhadnout
pisatele? je to zrejme clovek majetný
a jeho styl ukazuje i na urcité školské vzdelání - píše
celkem dost správnou
ceštinou, dokonce užívá správne
i cizích slov, narážka na italského mezkare dává tušit,
že nesedel po celý život za pecí, jeho vyjadrovací
prostredky jsou plastické a jeho zpusob myšlení dokonce tak
príznacný, že mane pri ctení vynorí se vám jeho portret
- portret typického
representanta
vrstvy, o níž byla
práve rec. Pres to však je autor dopisu schopen s takovou úžasnou neurvalostí
a zároven bohorovnou
povýšeností psát o životním díle jednoho z nejvetších našich
žijících skladatelu!
Jiste cte noviny a jiste mu neušlo,
jak se rozepsaly o Novákovi pri jeho jubileu. jiste nemuže nevedet,
že jeho dílo bylo již dávno zaradeno
k vrcholným zjevum naší hudební tvorby. Ale to všecko,
místo aby mu bylo podnetem k premýšlení, svezlo se po
nem jako voda po skle. Hlas tvurce i hodnocení znalcu
vyznívají u neho naprázdno - u neho Novákova "Boure" prohrává
proti ~avárenským
šlágrum, kavárenské
orchestry vítezí nad Ceskou Filharmonií
a jeho Paulinka
musí radeji trískat operety li nejakého bridilského kapelníka, místo aby se ucila hudbe u umelecky odpovedné
ucitelky, která (jak by ne!) vyhodí se z domu hure než
devecka.
(Sociální
noblesa techto
vrstev je vždycky
úmerná jejich kulturní výši.) jeho cešství cítí se sice zraneno jakýmsi Jirákovým
"kosmopolitismem",
ale v zápetí hledá lék i útechu
v podivném
sentimentálne.
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Ptitomnost,
mezinárodne-veristickém
konglomerátu "národní
tanga-valcíky-štajeráctí
jodleri".
Výnatek z dopisu, podepsaného "plzenskými
chaci" (z r. 1930):
~

písne.
poslu-

V posledních osmi týdnech byl vysílan z Prahy podle názoru
pánu z Radiožurnálu vesmes kvalitní program, a síce rada koncertu Ceské Filharmoníe, které byly rízeny vehlasnými tu- í cizozemskými dirígenty, dále nekolik koncertll komornl hudby, rada
težkých oper - jmenujeme namátkou Soumrak bohu od Wagnera, Tannhiiusera od téhož skladatele, Messínskou nevestu od
Fibicha, Dalibora od Smetany atd., dále rada koncertu pro
stredoevropský
rozhlas, ruzné balady, oslava Vítezslava Nováka, švédské, holandské a belgické vecery atd. jedná se vesmes
o velmi težkou hudbu, obycejnému plebsu nepochopitelnou. Naproti tomu vysíláte lehcí stravu jen zrídka. Dovolte nám proto,
pánové, otázku, co zamýšlite docílit takovou dietou? DomnÍváte-li se naivne, že Vás širšl lidové vrstvy poslouchajl, tedy se
dokonale klamete a doporucujete-li zmíneným vrstvám, aby se
takovou hudbou vychovávaly, tedy je to výsmech. Nikdo Vás
neposlouchá a nechte se konecne jednou ujistit, že ceskoslovenský lid do nemožnosti znechucujete. Protí Vašemu programovému
oddelení se vede již dlouhá léta soustavná oprávnená kampan ...
To všecko Vás ale nijak nevyruší z klidu ... Pri tom je jisté, že
z Vás ani jediný nesedí u aparátU v dobe, kdy se námi proklinana
osvetová hudba vysllá, takovou obet nesmi od Vás nikdo žádati.
My však nesmíme miti nervy a eventuelni návšteve jsme nuceni
ríkati s krivým úsmevem - dnes je program ponekud težší. Ríkáme Vám uprímne, že postrádá významu, abychom se Vaší
težké hudbe ucili a tuto poslouchali vecer po návratu z práce.
Nemluvíme za delníky, patríme do t. zv. stredních vrstev, ovládáme ruzné hudební nástroje, ale to, co nám servírujete, je mírne
receno nešetrnost. Nás, hudebních analfabetu, kterí chápou ponekud Nedbala, Offenbacha, Suppéeho atd., je prece daleko více,
nežli takových, kterým mluví k srdci jeremiáš, Hába neb Ševcík.
Labužnikum posílejte Lhotského, Stravinského, Bondy-Leknerovou, jeremiáše, Kricku, ale od 10·30 nahoru. Necht labužníci
poslouchají, když už ostatní normální smrtelníci spí.

Zde to tedy máme cerné na bílem. Pro ne, príslušníky
stredních vrstev, kterí "aspon ponekud chápou" šlágry
a la Nedbal, "postrádá významu", aby se ucili rozumet
- Smetanovi, Fibichovi a Novákovi. Nejen to. Tito
lidé, z nichž se prece nejvíce rekrutují lidovýchovní (a na
Plzensku i menšinoví) pracovníci, prímo" takovou osvetovou hudbu proklínají" a její programové pestování
prohlašují za "znechucování csl. lidu!" jak potom asi
vypadá jejich lidovýchovná a menšinová cinnost? Vudcovství tem, kterí stojí sociálne a kulturne ješte níže,
to je prece to první, co máme právo žádat od stredních
vrstev. Ale jak vypadá takové vi"ldcovství, když tito
lidé nemají ani špetky pochopení pro kulturní poslání
rozhlasu a když jim samým i Smetanttv Dalibor je "proklínaná osvetová hudba?" Všichni víme, jak práve tyto
vrstvy pri každé príležitosti dovedou se ohánet svým
vlastenectvím. jaké však je to vlastenectví, když práve
vrcholky ceské hudební tvorby "postrádají pro ne významu"? Ne, to jejich vlastenectví má docela jiné starosti, mnohem svetobornejší - na pr. že
Radiožurnál-Praha
je jediná stanice evropská, která se vzdor své
vybrané vedoucí ceské profesorské a umelecké inteligenci nezmohla na ceský název pražské vysllací ci rozhlasové stanice.
Projevuji vedouCÍm cinitelum své uprímné pOlitování nad desným nedostatkem ceské národní hrdosti, v celé Evrope nesporne
ojedinelým.

Zduraznuji, aby nebylo pochybností, že tyto projevy
nejsou ani ojedinelé, ani schválne vybrané. Hlasy zástupcu nejruznejších povolání zpívají shodne na tutéž
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notu. Nejaký dr. K. reklamuje jen "hudbu našich lehkých komponisttt: Milinovského, Švarce, Beneše atd.",
advokát horlí proti "težké hudbe a težkým cinohrám"
a dává za príklad Dvorákovo "Requiem" a Goethova
"Fausta" (o nastávajícím Goethove jubileu bude mít
náš rozhlas asi horký mesíc), nejaký dr. K. a inž. K,
patrne bratri, prosí: "jen více lidových programu a co
nejméne nelidských (viz komorní hudbu)." jistý chrudimský adjunkt píše: "Hrajte naši ceskou populární
hudbu, hrajte veselé, smutné, skocné písne slovenské a
moravské a nechte Bacha, Mozarta, Beethovena atd.
klidne spáti." jiný pisatel se vyjadruje temperamentneji:
Smetanovi a Dvorákovi, po prípade Mozartovi dejte již jednou
pokoj. To, co se nyní z jejich skladeb hraje, není puvodní, ale od
idiota tak skudrnacené, že jest to hanba poslouchati. Nechte
chudáky odpocívati v pokoji, nebo se hanbou probudi a nekterému
idiotovi hlavu Žižkovým palcátem naklepe.

Nebo:
Od chvlle, kdy pusobí p. jeremiáš za p. Charváta, je hudební
program cím dále tím chatrnejší. Tak jako náš žaludek by nesnesl
ustavicne krmení ústricemí, plži a slymáky, žabími stehýnky a
pod. labužnickými lahudkami, tak naše duše a sluch nesnese
ustavicné vnucování hudby operní, které se všeobecne ríká
otravní, symfonícké, všeobecne sifony nebo šifonéry, Filharmonie
cili rozvrzané harmoniky s jejich frmolemi, duramí, hokuspokusi(!)
andante vi káci mor de na to atd.*) jde-li takové nám nestravitelné umelectví k duhu p. Jeremiášovi, nenl divu, pracuje si do
brka, vždyt je pekarem takových umeleckých pochoutek, kterým
dobrých 80% posluchacu nerozumí, jichž nechápe a tím se jim
znechucují a zprotivujf.

A co konecne ríci na to, když jakýsi anonymní pisatel tituluje "hudebním pro"stitutem" autora tak hluboce
nábožensky procíteného díla, jako je "Kantáta o posledních vecech cloveka"? Ale to již patrí do oné kategorie sprostých, v pravém slova smyslu pornografických
dopisu, jež jsem úmyslne ze své úvahy vyloucil. **)
Dvorák a žabí stehýnka! Povšimnete si v citovaných
dopisech oznacování cenné hudby jen jako delikatesy
pro labužníky. To je skutecne nejcastejší motivace pisatelova odporu proti ní. Zhusta však nabývá tento motiv
i silného sociálne politického prízvuku - cenná hudba je
. házena na krk "buržoustttm", horním desetitisícum:
Kolikrát Vám budeme ríkat, abyste vysllali ty své symfonie,
opusy a vety po dvanácté hodine? Tech pár buržoustu, co snad
to poslouchá, je ješte u vína vzhuru a poslechne si to.

Nebo:
Líná smetánka muže spíše poslouchat do rána jejich symfonie,
ponevadž druhý den muže se válet, jak dlouho se jí zlíbí.
*) Rozumej:
moru.

andante,

vivace,

moderato.

Ukázka

lidového hu-

**) je mi líto, ale nemohu smlcet, že po této stránce bohužel
ceské dopisy nápadne vynikají nad dopisy nemecké. Nemeckých
je také nepomerne méne (nemectí posluchaci, zdá se, mají vllbec
menší sklon k psavosti) a krom toho jsou prumerne i vyšší úrovnc
hudebnické.
I tu zrcadlí se celkem' týž zájem nemeckého obecenstva o cennou hudbu, jaký se ukazuje v koncertní síni. Alespon
jednu ukázku: "Prál jsem si vždy velký aparát, abych mohl poslouchat cizinu - podrobným studiem cizích programu zjistil jsem však,
že náš program je rovnocenný, ne-li casto lepší. jsem nadšen, uslyším-li filharmonický koncert, operu nebo operetu, stejne tak rád
poslouchám Hrušku, juristu, Voldána, jllovského, Lampla jako zpeváky operních arií, violoncellový koncert, jazz nebo dechovou hudbu,
varhany a pod. Snad Vás to poteší, dodám-li, že jsem abonent
národnosti nemecké." - Nemci však vyrizují si ve svých dopisech

Pr(tomnos~
Povážíme-li, že hlavne moderní naši autori bývají
vetšinou pokrokového, ba radikálního
sociálního smýšlení, neni tato skutecnost bez pikantní
ironie. A lze si
vubec predstavit ješte babylonštejší
zmatek v názorech?
Kdyby takové úžasné dopisy psali príslušníci
delnických vrstev, nikdo nemohl by se divit a nikdo by

bezozvenném,
zatím co lid, národ,
prevazna
vetšina
obyvatelstva
tohoto státu nejen že o duchovní hodnoty
kulturní
nedbá, nýbrž prímo jimi opovrhuje
nebo se
proti nim staví neprátelsky.
"Nesnažíme
se rozumet,
protože nás nudí!"

jim skutecnosti
to také nemohl
o nichž již byla
rec.
Ve
psalizazlívat
je lidé,z prícin,
jimž všeobecné
vzdelání
prece jen více méne dalo (nebo melo dát) potrebné predpOKladya kterí vetšinou mají kdy i príležitost i možnost
hudebne se vzdelávat, at již doma na svých nástrojích
nebo poslechem v koncertní síni! Presto - a to nejvíce
zaráží - tito lidé nejen že nemají zájmu: nemají ani
dobré vule, ani nejmenší snahy. Co nejostreji
je charakterisuje, je jejich duševní lenost. jistá nepodepsaná
dáma tuto skutecnost bezdeky vystihla,
když napsala:

N. Melniková-Papoušková:

Mllj chot nechal detektivní román na nejnapínavejší stránce
stát a pohvizdoval si s vámi milé naše písnicky ceské i slovenské.
Líbí se nám taková hudba více než ruzné symfonie, kterým nerozumíme a ani se nesnažíme
jím rozumet,
protože
nás nudí.

Bylo by snad ukvapené .delat z tohoto materiálu
dalekosáhlé závery. Nicméne vzpomeneme-Ii
si, že v poslední dobe stále víc a více se množí sociologické analysy,
dokazujícf dekadenci buržoasie i kultury,
vytvorení
jí
v 19. století po francouzské revoluci, a položíme-Ii vedle
nich tyto sebrané projevy, steží ubráníme
se otázce,
není-Ii prece jen pesimismus onech analys oprávnený?
Ostatne i tu, sami zdržujíce se apodiktického
úsudku,
nechme mluvit anonymního
pisatele,
jehož ironická
slova mají pri nejmenším cenu bezdecné autodiagnosy:
Prosím Vás snažne, pánové, neotravujte nás už déle s Vašimi
symfonickými koncerty. Vždyt vídíte na tomto dopíse, že jsme
duševne skoro zdegenerováni!

Mluvívá se tak rádo o práci pro národ. O národní kulture. O vysoké úrovni národa. O tom, že tvurce vyjadruje, co národ nejasne cítí. Ale probíráme-Ii
se oním
neprehledným poctem dopisu, ptáme se mimodek: pro
koho vlastne tvorili naši Smetanové,
Fibichové a Dvorákové? Pro koho vlastne máme tak skvele vyvinuté
umení reprodukcní? Pro koho se drou a vetšinou i strádají naši houslisté a klaviristé,
naši zpeváci, naše orchestry? Za koho a ke komu vlastne mluví naše kultura?
Jak se dnes veci mají, je národní kultura ve svých nejlepších projevech spolecným vlastnictvím
ne národa (co
je to vlastne národ s t ét o prespektivy?),
nýbrž jen
úzkého kruhu "zájemcu", tenické vrstvy kulturotvorné,
jež žije sama pro sebe v prostoru vzduchoprázdném
a

i

jiné úcty - jaké, vídno z tohoto úryvku: "Sie werden verzeihen,
dass ich deutsch schreibe (in der lhnen so verhassten Sprache) leider
beherrsche ich noch einige Weltsprachen
vollkommen, aber nul'
nicht die tschechische - die Síe doch sicherIich selber nicht zu einer
Weltsprache rechnen werden wollen! ... Wozu ich und wofur ich
diesen Betrag (30·- Kc) jedes Vierteljahr einzahlen muss, ich weiss
es nicht, denn obwohl Abend fur Abend fast UigIich bei meinem
Empfanger sitzend, habe ich fa st niemals Prag eingenschaltet, im
Gegenteil,wenn ich nul' in die Nahe lhres Wellenbereiches komme,
drehe ich rascher, weiter um Sie zu uberspringen! Warum? Weil Sie
mit einer bewunderungswerten Gehassigkeit jedes deutsche Wort
streng meiden, obwohl3Yz Millionen Steuertrager und Tausende lhrer
Zahler "nemci" sind! So erzeugen Sie selbst den Hass zu diesem
Staate, in den wir hereingezwangt worden sind, und lehren uns von
Ihnenselbst gepragte: "Svuj k svému!" ... Boykott allem Tschechischen bis in die letzten, strengsten Konsequenzen, ist mein Prinzip ... "

Ješte jedna tvái- Ruska.
Ackoli
o Rusku neosvetlena,
píše mnoho, nebo
prece správneji
jeho pravá
podoba sezustává
receno,
zustává osvetlena jednostranne.
Všechny pohledy smerují jedním smerem, politický a sociální presun jako by
magnetisoval
mysli a zaclonil
lidský život, který má
mnohem více složek. jestliže v Rusku jsou možny práce
na zpusob knihy "Literatura
a strana"
nebo" Umení
ríjnové epochy",
pak mimo ni lze pozorovat
nemenší
jednostrannost,
omezení života celého národa na dva
tri body, casto pouze vymyšlené.
Oficiálne se v Rusku
usiluje o to, zredukovat
život a ideologii na obsah písnicky, složené ješte v dobe biIého vojenského
hnutí,
její smysl však pricinením
sovetu neztrácí aktuálnosti
ani nyní:
Ta bílá armáda a cerný baron
zas na nás chystají carský trun,
ale od tajgy až k britskému mori
rudá armáda všechny pokorí.
At tedy armáda rudá
silne a mohutne zvedá
svuj bodák a štít.
Náš lljic zemrel a v odkazu kázal
na život a na smrt do boje jít.

jako proslulé kdysi heslo "bez aneksí a kontribucí"
bylo vystrídáno
nejpravidelnejším
imperialismem
a
"velikoderžavnosti",
nezustávající
v nicem pozadu na
príklad za anglickou,
tou ostatne trpí i poslední ruský.
emigrant,
pohližející
s výše svého velikého národa, se
kterým bojoval a který se ho zrekl, ne každou malickost,
jako jsme my. Ale to všechno jsou práve stránky, které
nejvíce bijí do ocí; nás by zajímaly zjevy ne tak prímocaré, ale spíše prechodné,
to jest patrící k živému organismu.
Zjednodušujíce
a konkretisujíce
dospíváme
k presvedcení, že na strane bolševiku vládne názor, že všechno,
co bylo pred rokem 1917, je nadobro zniceno, kdežto
jejich protivníci
tvrdí, že v dobe bolševiku nebylo nic
vytvoreno a že spásu nutno hledat v minulosti. Na jedné
strane jako by se byl lid prerodil v rukou dovedného
kouzelníka,
na druhé strane jako by prestal žít a ztratil
všechnu tvurcí sílu, která se mu priznává plnou merou
pred osudným dnem. Budoucnost
ukáže celý komplex
cinu a úspechu, nyní mužeme videt a zkoumat jen jednotlivosti.
Malující

vesnice.

V zapadlé provincii, byt i ve stredu Ruska, leží vesnice
Chaluj, Mstera Palech. Žili zde pomali lidé, kterí sice
rádi a mnoho pili, ale také pekne pracovali - malovali
ikony, vyrábeli
príkrovy
na ikony, zdobili kostely.
Mezi panskými
a empirovými
statky s antickými
besídkami v zahradách
a stále se približujícími
továrními
budovami uchovali si své remeslo a casto i pevné staroobradnictví,
které jim nikterak nevadilo napodobovat
nejjemnejším
zpusobem
malirství
14. a 15. století.
Kolik ikon se spotrebovávalo
už na míste, je patrno
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Ptítomnost.,
-------.--~_._----------------------------------z toho, že inženýrovi, který rídil stavbu nové moderní
továrny na místo starého závodu ješte z doby nevolnické, snesli delníci pri bourání na 300 ikon- byly mezi
nimi ikony, lité v celku ze stríbra i malované na velkých
i malých deskách. Na jare kvetly zde nádherne celé
houštiny šípkových rliží a na podzim bývalo tu tolik
ryzcli, že se na jejich sbírání jezdilo s povozem. Gramote
deti ucili málo, zvlášte dívky, nebot se verilo, že znalostmi se prekrucuje mozek. Za to malbe se ucili všichni a
jen z velmi nedbalých nestávali se "bogomazové", ale
"afenové", prodavaci, kterí roznášeli v krabicích z Iipové
kliry velké i malé ikony. Kdesi šel život, byla svetová výstava v Paríži, ale zde toho roku cekali kometu a konec
sveta a z jakési príciny vykopávali jámy, ve kterých se
doufali schovat pred ohnivým ohonem strašné hvezdy.
Nemenily se príliš názory a obyceje ani tech, kdo odcházeli do Moskvy, Nižního Novgorodu a Petrohradu m'alovat chrámy, kláštery a carské paláce.
Tak to šlo témer beze zmeny až do války, která otrásla
zemí, vytrhla msterské a palešské , aby se už nikdy nemohli vrátit ke starému životu ve svých vesnicích.
Revoluce a obcanské boje podkopaly to, co nestacila
pohltit válka. Kostely byly zavreny, kneží jsou pronásledováni, malovat ikony je zakázáno. Mstera a Chaluj delají kríž nad minulostí, pouze Pal ech se zmítá a
bije jako ryba do ledu, snaže se zachránit tradici a umení,
které mu prešlo do masa a krve.

Malující

vesniceza

revoluce.

V dobe, ke které pristupujeme, správne vymezil biografii Paleš_anli, kterí se zachránili, ve své knize E.
Yichrev. "Zivotopisy
Ivanli jsou shodné jako jejich
Jména. Všichni až na malé výjimky mají trístaletou
tradici, otce - pijalky, selskou školu v mládí a šestileté
ucení u Safonova nebo Belousova. Každý z nich zanechal
drobty svého umení nekde v Novodevicím monastýru,
v Granovité palate, v moskevských a petrohradských
chrámech. Všichni se na svých malírských cestách setkali sV. M. Vasnecovem nebo Nesterovem. Nemajíce dosti
gramotnosti, precetli si za sv lij život "Dejiny umení" od
Gnedice nebo Benua a všichni byli v zákopech." jen
o hladu, mucivém a težkém, který nastal pro palešské malíre po prevratu zapomneli se zmínit. A ten byl dliležitým
cinitelem pri vzniku toho nového, co vzešlo pod štetcem
techto lidových umelcli. jeden z nich, Ivan Golikov poznamenalo tom hlubokomyslne: "jenže víte, cím více
hladu, tím více talentu."
Nejstrašnejší doba byla do roku 1922, ale tu se našel
clovek, který pomohl tem, jimž zbylo jen trochu síly,
zase na nohy - prof. A. Bakušinskij. Vždyt jedni v letech nemohoucnosti a zoufalství se stávali malíri pokojli, jiní proste se dali na pití, jako básník-samouk
A. Baldenko, mnozí pro kousek chleba chodili po vesnicích a malovali podobizny nebo dekorace pro ochotnická divadla, rostouCÍ tehdy jako houby po dešti.
Nejveselejší a nejméne zoufalý z portretistli byl Buterin, který v tomto špinavém selském prostredí ztelesnoval umeleckou bohému. Zamilovává se do svých modelli, navazuje bližší známosti a píše jim poselství na
zplisob tohoto:
"Váš portret pisan s lubovju,
oblil<'v nem krasy nemcj.
On ves dyšct ncžnej krevju,
dobrcj laskej, ne zemnej.
Netll v nem krasy fiktivnej.
Zdcs liš russkij l11ilyj tip.
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Russkej barišni aktivnej Krasoty rodnoj antik."
"Vaše podobizna je malována s láskou,
podoba je na ní krásy nemé.
Dyše celá nežnou krví,
dobrou laskavostí nezemskou.
Není v ní fiktivní krása.
Zde je jen rusky mily typ
ruské slecny aktívní rodné krásy antika."

Mnohem smutnejší jsou díla "málogramotného skladatele" ci "chudého genie", jak nazýval sám sebe A.
Baldenko. je to typický ruský clovek s neúplným vzdeláním, který pije do nemoty a stále kolísá mezi sebeponížováním a nekonecnou domýšlivostí. Otrávila jej
vnejší stránka kultury, kterou uvidel, ale kterou nemohl strávit. Proto ta hojnost cizích slov jak v jeho pametech, tak v básních, pri tom užívá techto slov nesprávne, nikoli pro jejich smysl, ale pro zvuk a povyšování nad spoluobcany ze vsi. Mliže napsat, že utrpel
"novou fiasku" nebo zmotivoval "intimitu této figury
s portefeuillem." jakmile však spadne s neho to, co bylo
na neho naneseno, vyvstává pred ctenárem neštastný
clovek, který nesnesl výše, k níž pozvedl zrak. Ryzí
bol zní z vety: "jest staré mesto Moskva - myslil jsem
si - a mnoho je v Moskve slavných básníkli. Básnicky
u tech básníkli jsou gramotné, ne jako moje." Týž motiv zní i z jeho veršli na rozloucenou, kterých ani nedopsal, když umíral na svém chudém loži rakovinou:
"Vse vy, sudi, nebud'te tak strogi
K mojej bednenkoj muze prostoj.
Ja v kupletoch svedu s nej itogi.
Ne Nekrasov, ne Lev ja Tolstoj.
I ne znatnogo ja rodoslov'jaPo profesii byl bogomaz.
Iz krestnaskogo, znacit, soslov'ja.
Argumentov dovolno dl'a vas?"
"Všichni vy, soudcové, nebudte tak prísní
k mé chudé muse prosté.
V kupletech si s ní zúctuji.
Nejsem Nekrasov, nejsem Lev já Tolstoj
a nemám vznešeného rodokmenu.
Povoláním jsem byl bogomaz (malír ikon).
Ze selského jsem tedy stavu.
Stací ty argumenty pro vás?"

Ale záliba pro pathos a divadelnost, kterou trpí Rusové všech trid a stav U, vede i našeho básníka k smešným chlidám, na nichž si myslí, že je opravdový genius.
"Ja kak artist stoju na scene,
V rodnoj derevne, gde rožden,
Kak gladiator na arene,
Pecal'noj dumoj vozbužden.
Syn devjatnatcctogo veka,
ja izžil tr'ech uže carej,
Tri revol'uciji v pol veka,
No v nas vse vižu dikarej.
Porab 11am vybratsja iz lesa,
Chot í tažel nam 110VyjputJUi po elipsu progresa
I staryj mir s sebja strachnut."
"Já jako umelec stojím na scéne
v rodné vesnici, kde jsem se narodil.
Jako gladiátor v arene
smutnou myšlenkou vzrušen.

Prítomnost,
Jsem syn devatenáctého století,
prežil jsem už tri cary,
tri revoluce za pul stoletl,
ale v nás vidím stále divochy.
Bylo by na case, abychom se dostali z lesa,
byt je nám težká nová cesta,
jít po elipse pokroku
a starý svet se sebe setrást."

A. Baldenko byl pro nás zajímavý
potud, že byl dukazem oné umelecké potence, která se tají v Palechu
jako celku a která se musí projevit na venek jakýmikoli
prostredky.
Ješte kuriosnejší zjev byl snad témer žebrák Akakij
Vorob'ev. Po jeho zmizení a asi smutném
konci n~
nekteré silnici mezi vesnicemi zustalo nekolik alb velmI
jemných papírových
siluet, které zachránil
pred zapomenutím jeden kulturní
clovek.
Ani z knihy
E.
Vichreva ani z jiných pramenu nemužeme se, bohužel,
dovedet, jak tento clovek dospel k tak nemodernímu
a aristokraticko-buržoasnímu
umení, jež kvetlo kdysi
v klášterÍch a salonech a které nejvíce souvisí s rezbou
ve slonovine. Stojíme pred prostým faktem, že špinavý
clovek, prosáklý puchem ovcího kožichu, nosí na prsou
V šatech pochybné
cistoty kousky bílého papíru,
ze
kterých jsou vystríhány zámky a paláce, scény z rodinného a spolecenského života, fantastická
zvírata a kvetiny. Vystríhává to všechno
malickými
zrezavelými
nužkami a pri tom láká jej zrejme stejnou merou linie
jako obsah. Nejpravdepodobnejší
vysvetlení
muže být
jen jedno, že totiž umelecká potence palešské skupiny
je tak velká, že trístaletá tradice dala všem jejím clenum
takový odstín, že za všech okolností musí se projevit
jakýmkoli zpusobem. Když sejdou se staré ryze umelecké cesty, stávají se bezradnými
jako "chudý genius",
pres to hlavním v jejich živote zustává
alespon poloumení, nikoli všední život s cizími jim zpusoby boje
o existenci.
Primitivové

a revolucní

temata.

Ale podstata Pal echu není v tom, co jsme vypráveli,
to jsou jen variace jádra, ornament
kolem základní
kresby. Zmínili jsme se už, že pro nový smer byl rozhodujíCÍ rok 1922, kdy bývalí "bogomazové"
prešli
k svetským sujetum, založili za pomoci prof. A. Bakušinského artel a za rok vystoupili
se svými díly na
všeruské výstave. Pak pronikli rychle do Evropy, kde
byli rádi kupování a kde jim Paríž udelila velkou zlatou
medaili. Na malických krabickách,
plaketkách,
pouzdrech na brýle z papiermaché
nanášeli svým štetcem,
zvyklým jemné malbe, miniaturní
obrázky bitev, povstání, vesnických krajin, pohádkových
deju. "Palech
se zajímá o revolucní témata",
píše E. Vichrev, "nikoli
proto, že chce presvedcit nekoho o své revolucnosti,
ale
proto, že tato témata odpovídají jeho barevným a komposicnÍm snahám. Sujety palešských miniatur mohly by
se rozdeliti na tri skupiny: první a nejhojnejší
cerpá
tvurcí energii z lidových castušek, písní, porekadel,
prísloví, které, zdá se, už dávno cekaly na ztelesnení v barve
a zde konecne našly svého umelce.
Druhou
skupinu
sujetu tvorí díla beletristická.
Tretí tvorí vlastní sujety
umelcu: "Svátek na vesnici",
"Selské práce", "Bitva
rudých s bílými",
"Zasedání
oblastního
výkonného
výboru" atd.
K tomuto vnejšímu rozdelení nutno pripojit
ješte
vnitrní klasifikaci. Formálne zustali Palešané pres nové
sujety prívrženci onech slohu, ve kterých
pracovali

na ikonách. Zde byl byzantsko-ruský
smer i západní,
ve kterém splývala pozdní italská renaissance
s francouzským barokem.
Oba tyto smery se jasne projevují
i v soudobých
pracích Palešanu a rozdelují je na dva
tábory.
Vezmeme-li
"Kurgan",
"Demonstraci"
nebo
"Selské práce", budeme míti pred sebou jak co do komposice, tak co do obleku, obdoby složitých ikon nebo
knižních
miniatur.
Ženy zde mají dlouhá brokátová
roucha s bílými prehozy, muži jsou zde témer v carském
úboru a cervených
safiánových
botách.
Zbrane jsou
kopí a luk, krajina je obklopena seríznutými
pahorky,
typickými
pro 13. a 14. století, a na pahorcích rostou
neproporcionální
kulaté stromy nebo. kroviny, místo nebe
je cerné lakové pozadí. Zachovalo se dokonce opakován!
sujetu, t. j. na prostore miniatury
jdou za sebou ruzne
episody stejné príhody. Ze srovnání
prítomnosti
s pojetím takového druhu vznikají velmi originelní a vtipné
veci, tím spíše, že primitivismus
je zde organickým
názorem a nikoli teorií, ke které umelec dospel rozumovou prací. To nám dovoluje zaradit obrazy Palešanu
mezi lidovou tvorbu pres názor prof. Nekrasova,
který
pridává
príliš veliký význam
tradici vysokého
kdysi
umení.
Méne zajímavé jsou veci druhého druhu. Pansky zlomení fauni, pastýrky
a beránci jaksi nesplývají organicky s duchem ruských sedláku. To vše nevzali si sami,
ale bylo jim to vštípeno v dobe nevolnictví
pro zábavu
statkáru.
Když takový
malír maloval ikonu, mohl ji
prodat nebo si ji ponechat,
kdežto rokokové dekorace,
nábytek,
škatulky
a italisující
sladké Madonny
byly
jen panskou zábavou, kterou byl nucen ukájet vyucený
otrok.
"Pastýr - to není nejaký Pantucha (citujeme dále z uvedené knihy), ne, to je Silvendre, Colin, Tersis - malebné ztelesnení ruských bergeretu, arkádský obraz, zbavený životních
prináležitostí, symbol pokojného a nereálného štestí, vytvorený
pro lásku a ne pro pasení dobytka. Pastýrka není Aksina neb
Darja, to je Phylis, Elisabeth, Nanette, dívka, hrající si šibalsky
a klidne s amorkem, ucesaná lyricky-romantickým
zpltsobem.
A ti beránci, kterí se seskupili u nohou milencu - ti nebyli stvoreni, aby se z nich težil nejaký hospodárský prospech, ale jen
proto, aby doprovázeli lásku a pomáhali polibku."

Nechci posuzovat,
jak populární je druhý žanr u kupcu, nutno však predpokládat,
že je, soudíme-Ii podle
tónu, kterým píše o nem E. Vichrev. V umeleckém smeru
je mnohem nižší než prvý a blíží se silne k lukutinským
venkovanum.
Je velmi možné, že pri ucení se technice
laku u Lukutinských
pripojili nejméne samostatní
palešští malíri také barvotiskovost
pojetí techto svých
ucitelu. V každém prípade jak v Rusku, tak za hranicemi získali si slávu práve ti, kdo si zachovali nejryzejší
umeleckou
tradici.
Trídní

teoretikové

proti

primitivum.

Nakonec ješte jednu malou praktickou
otázku. Nikomu z nás není tajno, že vláda SSSR rozprodává umelecké poklady jak z bývalých
soukromých
sbírek, tak
z museí. Nejprve se prodávaly
doublety, pak i unikáty.
Tak nyní prodávají
se ve Švédsku v aukci trofeje Petra
Velikého
a dárky
švédských
králu ruským
carum.
V Praze se pripravuje
velká aukce starého nábytku a
stríbra. Nemluvíme ani o Berlíne, kde jsou antikvariáty,
vedoucí stálý obchod s obrazy a jinými umeleckými
díly. Byt moderní kritikové soudili jakkoli o obrazech
Ajvazovského
nebo Repina, prece tyto obrazy predstavují velkou materiální
hodnotu,
která roste s dobou.
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Prítomnost,
Prodejem techto a ješte cennejších vecí okrádá se národ, který je vytvoril.
Zárovelí vyváží se za hranice urcitý pocet moderních
vecí, mimo jiné i palešských, které došly u nás uznání.
Pri té nouzi o valutu, která vládne v SSSR, byla by
logickou podpora této nové umelecké tvorby. Prakse
nám ukazuje neco jiného. V jednom císle "Vecerní
Moskvy" bylo možno císt tuto tirádu, smerující proti podomáckým malírum:
"Nekolik galantních dam u pruhu žita. Jedna dáma stojí
s graciésne opreným loktem a poodstavenou nožkou. Ruka je
zvednuta vzhuru. V ruce je srp. Druhá dáma, bez srpu, podloloži vši si loket, pohlíží koketne na malíre a na tretí dámu.
Tretí dáma, chytívši jemnými prsty tri stébla a roztomile se
usmívajíc své nedovednosti pokouší se ncco delat se srpem. To
se nazývá "Sklíznová kampan" a prodává se to v obchodu podomáckých remesel a v universálním magazinu Mostorgu. Velká
výkladní skrín obchodu podomáckých remesel je plna krabicek.
Obrázky na nich jsou venovány vetšinou vesníckému životu.
Je zde na príklad "Schúzka". Elegantní mladík, opíraje se o kosu,
rozpráví s dívkou v hedvábném šátku, žmoulajíci v rukou nikoli
vejír, ale srp. Pastýrek andelské podoby líbá se s pastýrkou.
A kolem se procházejí kudrnatí beránci. Pastýri hrají na píštaly
a klecí pred pastýrkami. Operní sedláci hrají na dudy a tancuji.
Kozáci s lampasy a rudými páskami na cepicích stínají šavlemi
pruty v plné jízde. Jeden z nejoblíbenejších
sujetu: nábožní
vesnicané, uslyševše zvonení jdou do kostela. Makovice kostela
zaujímají témer celý obraz na krabici. Všechno to bylo vyrobeno
roku 1931 a prodává se v sovetských obchodech. Kdo to propouští - ptá se prísne ,Vecernaja Moskva' - tuto protirevolucní agitaci skrze police obchodu a do príbytku delníkú?"

Zdá se mi, že komentáre k tomuto hnevu jsou zbytecné, nebot do príbytku delníku tyto veci pro svou cenu
prijít nemohou a o stav buržoasní morálky netreba se
snad starat.
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Byrokratismus jako svetový názor.

Po kracii.
prevrate
se u nás zrízence,
volalo pokterý
silné dovolil
a pevné
1919
Železnicního
v r. byrochoditi po trati s odkazem: - "no, když je ted republika", nemohl mladý stát potrebovat. Za trináct let
se hodne zmenilo. V roce 1930 zakazoval jiný železnicní
úredník pri požáru lidem, aby chodili pres koleje pro
vodu, ponevadž: "precházení trate, jakož i prodlévání
na kolejích se prísne zapovídá". A pri tom trat byla na
kilometry rovná a ocividne prázdná.
V jednom centrálním úrade v Praze sedeli proti sobe
v téže místnosti dva kolegové: jeden byl referentem
oddelení právního, druhý oddelení sociálního. Dík této
prostorové blízkosti, trvalo pcstcupEní Epifu jEdncho
referenta referentu druhému jen tri nedele. Spis musel
jíti pres kancelár (v Praze I) do podatelny na Vinohradech, pak do presidia a nakonec se opet vracel pres
kancelár do mile zakourené místnosti odkud vyšel,
jenomže byl tentokráte položen na stul asi o pul metru
dále.
Zajímali mne lídé, ktérí po rozumu prostého obcana
se baví tím, že svým bližním ztrpcují život - a bylo mi
dopráno, abych je poznal. Domníval jsem se kdysi, že
jsou to více méne nebezpecní ubožáci - ale byl jsem
nucen
750

tento

názor

opraviti,

nebot

jsem

U nicb

nalezl

peclive vypracovanou životní filosofii, s kterou lze nesouhlasiti, ale která si rozhodne zaslouží pozornosti.
je mnoho druhu byrokratu: ti jedni se vozí jen po
kolcích a po jednacích císlech; dokonalejší filosofují
a nejdokonalejší jsou proste trídou pro sebe, která by
byla hodna dokonalejšího rozboru, než jaký já mohu
podati.
Prvním predpokladem k tomu, aby se mohl clovek
stát dokonalým byrokratem, je vrozená láska k forme.
Normy, pojmy, narízení, nejsou pro byrokrata vÍCe
méne nedokonalými pomuckami, schematy, do nichž
se marne snažíme vtesnati mnohostranný život, ale
reálnými, nedotknutelnými
vecmi, jejichž .zmena by
byla hríchem. Ve staroveku byl by byrokrat platonikem,
ve stredoveku by byl vášnive hájil reálnou existenci
všeobecných pojmu. Úkolem byrokrata je uvést v soulad urcité schema, pocítající nutne s prumerem, a živého cloveka. A ponevadž schema je nedotknutelné
a ponevadž prumerný clovek je skoro tak vzácný, jako
abnormalita,
nezbývá ve velké vetšine prípadu, než
natáhnout, nebo useknout nohy. Obcan nadává, a byroKrat je neštastný a zatrpklý nad nevdecným lidstvem
a nad nevdecnou prací.
Tím se dostáváme k druhému podstatnému znaku
byrokrata: je pesimista, pokud jde o lidi; veti v lásku,
spravedlnost a jiné lidské a spolecenské ctnosti, ale jako
v ideální pojmy. Konkretní clovek, vdova Sochurková,
nemá nic jiného na práci, než aby okradla stát o jednokorunový kolek.
Byrokrat je neosobní nejen formálne ("V odpoved
k dotazu tamního úradu c. j
ze dne
.
dovolujeme
si (resp. dovoluje si zdejší úrad) sdeliti,
že ... "), ale i materiálne; úrední plurál je jen vyjádrením této skutecnosti. O veci nerozhoduje (nebo delá,
jako že nerozhoduje) úredník, ale abstraktní úrad, t. j.
porada, komité, oddelení, atd. Odpovednost pak nepadá na jedince z masa a kostí (vyjma snad - a to
ješte jen nekdy - politické odpovednosti šéfa), ale na
pomyslné kolektivum. Víra v toto abstraktum je u byrokrata tfk silná, že se ani nesnaží jakkoliv osobne zasáhnouti do behu úredních vecí. Spis vyrizuje ne podle
svého presvedcení, ale podle norem, stanovených "úradem", prípadne jej postupuje - ale zase ne panu
Dr. Kozlíkovi, panu tajemníku Nedomovi - ale oddelení právnímu, financnímu atd. A napíše-Ii toto oddelení
sebe vetší koninu,' jeto svaté, nebot - byrokrat má
i nezlomnou víru v odbornictví. Souvisí to s tajemným
sIúvkem "kompetence".
je-li oddelení A kompetentní v té a v té veci, nehne naše oddelení ani prstem
i kdyby bylo nejpevneji presvedceno, že hloupé rozhodnutí odd. A bude míti za následek pri nejmenším
revoluci. Odbornictví kompentence - s nimiž souvisí
i znacná dávka dustojnosti a sebevedomí - se pak
získává zarazením k urcitému oddelení.
Ideální byrokrat je také patricne studený. Má zásady: ze zásady nepochválí úredníka, ponevadž ten i pri
nejlepších výkonech koná jen svou povinnost, ze zásady odmítá pokud možno vše nové, nebot, jak ješte
uvidíme, . neverí v budoucnost. je primerene vlastenecký a nadává na Nemce, komunisty, židy a novináre.
Pokud jde o pracovní metodu, vidí byrokrat cíl pochopitelne v metode a nikoli v práci: Spis se zanáší do
katalogu, dostává císlo, zanáší se do kartotéky, zapisuje a odpisuje se úredníkovi, jemuž je pridelen, odpisuje s~ vv katalog~, p.oriz!1je se e.ve1!tu~lne o}?i.s~~~)iný
obor, urad, nebo inStItUCI, atd;

Je-h vec spec1alneJsl, za-

Prítomnost,
pisuje se do zvláštních kartoték,
prípadne do seznamu.
Nejsou vzácné prípady. že úrad si porizuje i seznam seznamu. Referent píše koncept, poznamená
na spis heslo,
c. j., a dá jej šéfovi k schválení.
Šéf pravidelne
koncept
upravuje - pokud možno po formální
stránce:
"Pane kolego, pozoruji, že vám stále ješte není jasno,
kdy se pred nebo delá cárka" -; koncept dostane písarka k opsání, pruklep podepisuje
referent,
originál
šéf, eventuálne reditel kanceláre ("za správnost vyhotovení rucí":), pruklep dostává c. j., zanáší se do katalogu, atd. atd. ješte k vysvetlení:
c. j. (císlo jednací) je
nejsvetejší zakIínací formulí; co nemá c. j., proste neexistuje. - "My to ješte formálne nevíme - tedy podklad k zakrocení." Nebo: "Dejte nám svoji žádost písemne", odpovídá referent strane, ponevadž rozhovor
nemuže dostati c. j.
Tento formální postup, který civilnímu obcanu bývá
nejnápadnejší, který je však jen dusledkem
urcitých
zásad, o nichž jsme se již dríve' zmínili, není pochopitelne práve nejrychlejší.
Souvisí s tím však jiná duležitá vlastnost byrokrata,
a sice duševní rovnováha
a
jistý fatalismus, representovaný
vedomím,
že se nic
nemuže státi. "Revolucní"
návrh se utopí v komisích,
podkomisích, výborech a oddeleních,
a iniciátor je nakonec štasten, muže-Ii jej vzíti zpet. Byrokrat
filosofujlcl otravuje autory nových návrhu na príklad tímto
rafinovaným zpusobem:
když vraci referentovi
jeho
desetistránkový ,návrh (at již chytrý nebo .hloupý na podstate nikdy nezáleží), poznamená:
"DeKuji vám,
pane kolego, je od vás hezké, že máte takový zájem. Na
jednu vec bych vás ale upozornil: "stávající"
ríkají novinári, my ríkáme lépe "jsoucí", nebo v prípade, kdy se
nemužeme vyhnouti cizímu slovu, i "existující."
Ale
k prílišnému užívání cizích slov bych vám nikdy neradil
- máme bohu dík dosti bohatou materštinu.
Svuj návrh predložte komisi té a té."
A tak za normálních
pomertt se skutecne nikdy nic
nestane, címž je ostatne dosaženo úcele. Prenášeje pak
své zkušenosti z úradu do sveta, byrokrat
neverí, že by
se prece kdy mohlo neco zmeniti. A proto odjakživa
každá vláda byla nesmírne prekvapena
revolucí. Její
panenský údiv byl mnohdy až dojemný.

*
Je mi smutno. Napsal jsem clánek, který k nicemu- nepovede. Mám chut ríci .verejne, že vzorem mne byl pan
A. B. z úradu toho a toho, a necím tak hnout. Vidím však
v duchu, co by se stalo:
Výstrižková kancelár zašle do úradu toho a toho i muj
clánek. Dostane jej predstavený
pana A. B. v ranní pošte. Precte jej a ponevadž má práve chut na reformy, zavolá si reditele 'kanceláre:
- "Pane kolego, podívejte
se na tento výstrižek.
Kam byste jej zaradil?
Hlavní
heslo je jasné: Kritika úradu. Dal byste to ale pod B,
byrokratismus, pod S, svetový,
nebo pod P, Prítomnost? Co je duležitejší?
.. Ne, pane kolego, mne jde o zásadu jednou provždy platnou - o systém ... " Zatím je
devet hodin a zrízenec roznáší obežník, v nemž prednosta zve pány na poradu o systematickém
ukládání
výstrižku.
Na porade se vyjasnují pojmy. Prednosta
mluví všeobecne: "Výstrižky z novin, jak víte, pánové, ukládáme
zvlášte. Výjimku ciní výstrižky,
které jsou podkladem
pro spis. Prijdou sice také do výstrižkového
oddelení,
ale jejich opis je priložen ke spisu. Nekteré výstrižky
majl zvláštní duležitost ... atd., atd .... " (Porada trvá

již ctvrt hodiny) - "Tedy v konkretním
prípade mi jde I
o to, kam na pr. zaraditi výstrižek"
Byrokratismus
jako
svetový názor". Hlavní hledisko je jasné .. , atd. atd."
(25 min.). Behem porady, kdy nekterí úredníci mluví
proto, aby se zalíbili, ti chytrejší proto, aby se nepracovalo, vyjde najevo, že ani hlavní hledisko není jasné,
ale že by mohlo býti vytvoreno
hledisko
Byrokratismus,
nebo širší heslo Posudky
o úradu
(Kritika
by již mylne mohlo býti vykládáno
jako kritika nepríznivá). Ponevadž jsou tedy tri hlediska hlavní a tri vedlejší, vynorí se pochopitelne
návrhy na všech možných
devet rešení. - "Vidíte, pane kolego, jak i zdánlive bezvýznamné veci jsou težko rešitelné!"
obrací se ustaraný
šéf na nej mladšího úredníka, který si bezbožne plete zápis,
záznam, zábeh, opis, propis, a který plše c. j. do rubriky
"lhuta",
nezapomene-li
na ne vubec. je konec úredních
hodin. "Udelejte
záznam, pane kolego, a vec predložíme
organisacní
komisi."
Organísacní
komise, která se sejde za ctrnáct dní, postoupí spis užšímu organisacnímu
komité. Užší organisacní komité neporozumí
dosti dobre prípisu a záznamu,
výjimecne si všímne podstaty
veci, obsažené v nížepriloženém clánku, prohlásí se za nekompetentní
a postoupí
vec komisi personální.
Komise personáln!
rozetne uzel
tím, že opis zápisu a prípisu puvodního
s opisem priloženého clánku vrátí komisi organisacní,
druhý
opis
clánku bezprostrednímu
šéfu pana A. B. s prosbou, aby
o jeho podstate
podal vyjádrení.
Prednosta
sdelí obsah
clánku panu A. B. a ujistí ho, že se ho ujme, což také
u personáln! komise uciní. Tím by vec nízkého útoku na
pracovní
kvality zm!neného
pána byla vyrízena.
Podstatné bohužel zustane
nerešeno:
Organisacní
komise
odpoví našemu oddelení, že o zarazení rozhodují místní
pomery a že doporucuje,
aby byla vzata v úvahu i možnost jiných dalších blavních hesel: Úrednictvo,
Pracovní
postup,
Casopisy,
nebo hesel vedlejších:
jméno
úredníka,
Základy
byrokratismu,
Ná-'
zor byrokratismu
svetový,
prípadne,
že by výstrižek ve svých opisech mohl býti zarazen pod ruzná
tato hesla zároven. Ponevadž po pul roce již každý zapomnel, o co jde, musí nejmladší úredník "prostudovati"
ten spis a podat o veci referát.
A zatím je devet hodin a zrízenec roznáší pozvání na
poradu. A ponevadž
je nyn! šest hledisek hlavních a
šest vedlejších, vynorí se pochopitelne
návrhy na všech
možných šestatricet
rešení
.
Ne, nereknu, kdo je ten pán.
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Státní ceny hudební.
Vážený pane redaktore,
v 46. císle "Prítomnosti"
je clánek B. Belohlávka ,,0 tech státních
cenách hudebních", a v tomto clánku je mimo jiné také jedna nepravda o mne. Autor praví, že kantátu Vil. Petrželky znal jediný prof.
Vach - ostatní pány z poroty prý ani nenapadlo zajímat se o ni
trochu jinak než zvednutím ruky pri hlasování. Konstatuji za svou
osobu, že znám dílo Petrželkovo velmi dobre, ponevadž chystám jeho
pražské provedení a partituru jeho jsem mel již od jara k disposici.
Doufám, vážený pane redaktore, že toto mé sdelení laskave v príštím
císle "Prítomnosti"
otisknete. Je to jen detaíl, avšak je z neho zrejmo,
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PtítomnosL
jak nedoložená jsou tvrzení autora clánku
z nich cinené.

a jak vratké jsou konkluse

Doufaje ve Váš smysl pro spravedlnost, poroucim se
v dokonalé úcte
K. B. jirák.

Dopis administrace redakci.
Vážený pane redaktore,
víte sám nejlépe z redakcní pošty, že mezi ctenári Prítomnosti
a její redakcí vzniklo, aniž by si to kdo uvedomoval, jakési tiché
sourucenství, jehož matkou je duvera. Tato duvera projevuje se vedle
korespondence adresované redakci též i v naší pošte administracní.·
Dnes se na nás obrací ctenár o informaci z knižniho trhu nebo o ruzných aukcích umeleckých predmetu, zítra by rád, abychom mu doporucili rodinu, v níž by mohl s klidným svedomim ubytovati svého
syna, který jde po prázdninách do Prahy na studie. Nebo: známe-li
nekoho, kdo by potreboval kondici, preklady z ruzných jazyku,
ucitele reci, ale docházi nás bohužel dnes i žádosti o zprostredkování
míst, ba i dotazy povahy právní. A tak vedle obstarání kupce na
fotoaparát má administrace príležitost býti i prostredníkem
mezi
tvurcem užitecného nápadu a jeho praktickým
provedením. To
ovšem se dosud neobešlo bez znacných obtíží, spousty zdlouhavé
korespondence a plýtvání casem. Abychom v mezích možnosti mohli
vyhoveti všem práním našich ctenáru, otvíráme dnešním dnem pocínajic na tretí stránce obálky Prítomnosti rubriku "Nabídky a poptávky", kde za režijní poplatek Kc 10·-, zaslaný ve známkách
soucasne s textem, budeme uverejnovat malé noticky našich cteje samozrejmé,
náru. Nabídky práce otískneme za pouhých Kc
že odmítneme otisknoutí vše, co by mohlo vrhnoutí na naši dobre
minenou snahu, státi se iniciátorem praktické intelektuální
svépomoci, stín nebo zdání neseriosností. Nebudeme tedy zprostredkovati ani snatky, ani otiskovati snad dopisy "tápajících srdcí". Rovnež
tak "strediska elegantniho sveta" a podobné podniky vrháme na
index. Používáme tohoto zpusobu tlumocení našeho plánu ctenárské
obci Prítomnosti v duvere, že naše snaha bude chápána tak, jak
je skutecne mínena.
Dekujeme Vám, pane redaktore, za Váš souhlas a prejeme si, aby
tato nová rubrika se osvedcila k prospechu nás všech.
Administrace Prítomnosti.
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Wallace Clark: Ganttovy
.diagramy,
preložil ing. c. K. Rotta,
I. svazek knižnice "Organisace a rízeni", vydává Masarykova Akademie práce a Csl. národni komitét pro vedeckou organisaci, nákladem Orbis, Praha XII., str. 142, cena Kc 38·- vázané. Autor, spolupracovník Ganttuv, podává v této knížce návod a ukázky použití
zvláštniho systému grafické kontroly práce, jež byla za války s úspechem po prvé použita v americkém válecném prumyslu a námornim
lODstvu. Systém techto jednoduchých car, jež jej ciní zvlášt hutným
na základe predem stanoveného pracovniho plánu, dovoluje jasným,
strucným a jednoduchým zpusobem porovnávati práci predpokládanou a skutecne vykonanou. Zachycuje vykonávání práce k libovolnému okamžiku i casove, stanoví priciny jejího event. zpoždení a registruje zároven príciny, pro které nebylo možno splniti zcela pred-

poklad. Praxe s temito diagramy dokázala, že jsou nejvhodnejší pomuckou pro pripravu pracovního plánu, že jsou nejlepším prostredkem ke zjištení a vyloucení necinnosti a vznikajicích ztrát. V podnicích, kde byly použity, bylo konstatováno, že nastalo zlepšení stavu
stroju a nástrojlt, lepší usporádání provozních zarizení a výrobnich
pochodu, že se snížily investice hrubého materiálu a skladového
zboží, že byla zvýšena výroba nepretížením stroju a delníku, ale
vyloucenim prekážek, které bránily plné výkonnosti, výrobní ceny
byly sníženy, iniciativa delnictva byla všeobecne podporována a povzbuzena. Presto, že Ganttových
diagramu bylo nejvíce použito
v prumyslu, lze je stejne úspešne použíti pro každou lidskou cinnost.
Knížka jest provázena 35 celostránkovými diagramy z praxe.
7 let mezi lidojedy na Borneu. (Kanibal Coryton.) jako 3. svazek
sbírky "V Evrope a za oceánem" vychází dílo, jehož celý titul zní:
Príbehy sedmi let, které lord Coryton se svými druhy ztrávil mezi
tom, jak utekli a byli zachráneni a jak byli
lidojedy na Borneu.
privítáni v Anglii a v Amcrice, když se opet vrátili do náruci civilisace. Z ruzných pramenu sebral a jako povídku napsal a vydal G. P.
Robinson. Obsah: Zkáza Osirise, Tri muži v clunu, Ostrovní svatyne, Vtelení boha, Vítání lidu, Zasvecení do kanibalství, Prípravy
k vysvobození, Zachránení. To je díl první. Díl druhý lící návrat do
vlasti a situace, kdy divošské zvyky zachránených se stretají s kulturou a civilisací, a vše, co z toho vznikne. Kniha je provázena radou
kreseb. je za Kc 45·-, váz. Kc 60·-.

°

Fašismus, jeho teoriea prakse. V "Politické knihovne", vycházejíci
v Orbisu (Praha XII.), vyšlo dílo H. W. Sclmeidra: Fašismus, jeho
teorie a prakse v Halií. Plod studii, které autor, stipendista "Státní
rady pro sociologická badání", v Italii vykonal. Cílem knihy je zjistiti, kterak se vyvíjely fašistické teorie v praksi vlivem okolnosti,
jež se hnutí vnutily. Zkoumá vzájemné vlivy mezi skutecností a filosofickou fikcí, mezi požadavky prakse a teoriemi sociálnimi, mezi
myšlenkou a telesností. Názvy jednotlivých cástí knihy nejlépe charakterisují její obsah: Válka a ríše, Pryc s parlamentcm, Zahranicni
pojitika fašismu, Boj s bolševíctvím, Fašistická strana, Mussolini
a jeho parlament, Základy a teorie fašistického státu, Syndikalism
a stát korporativni, Fašism a kultura, Fašistické umení, Fašistická
morálka a j. Doslov knihy "vývoj
italské politiky roku 1928"
napsal josef Mach a zabývá se tu pomerem Italie k jiným státllm;
smírem s Vatikánem atd. Za Kc 55·- a má 380 str.
Emst Glaeser: "Mír". Románové knihovny "Prelom"
svazek 4.
Preložil Václav Renc. Vydal josef Hokr 1931. Cena Kc 31·-.
Prvý román Glaeseruv "Rocník 1902" zobrazoval mládí v rámci
válecného besnení, jemuž podlehlí otcové a za než také odpovídali.
V novém svém románe "Mír" sleduje Glaeser další cesty svého kolektívního hrdiny-mládí. Prvé mesíce míru zapadají do zimy r. 1918.
Debakl válecného dobrodružstvi
Nemecka vyústuje ve všeobecné
tuposti myšlení a psychosy práve tech, kterí se pred ctyrmi roky
chveli bojechtivostí. Mladí a tí, kdož pokládali tento okamžik za
príležitost k úctování, marne bojují. Marne slibují za cenu zreknutí
se okamžitého pohodlí spravedlivejší budoucnost.
Alois Kaiser: Žel ezn Ý bic. Válecná reportáž románové konstrukce.
Stran 230, formát 13x 18 cm, cena Kc 18·-. Nakladatel: A. Cížek
v Krci. Za rámec deje slouží socská fronta, tudíž bojišt{ dosti neznámé a zapomínané. Dvanáct socských bitev odehrávalo se zde na
prostoru jenom nekolika málo kilometru. Nekteré úseky na Krasu
bylo by dobre možno nazvati Rakouským Verdunem. A toto bojové
prostredí, prostredí dva a pulletého zápasu velikých zakopaných
armád, je v "Železném bici" verne zachyceno.

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktícký
ocelový nábytek"
VÁGNERSTYL",
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
veškeré ostatní kancelárské
potreby od firmy
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osvedcený

dubový

nábytek

"JERRY",

Prodám velmilevne
Teehnieky' slovnl'k
díl I VI N b'dk
- . a lyro
do administrace
t. 1.
podcíslem 1.
DOPISY URCENti

Byt v ceské rodine

Hledám ucitele an- Prodám za polovicní
hleda' slecna nem. ná· glictiny. Nabídky do cenu úplné rocníky
d'
N brdk d
Prítomnosti I-VII.
nostl. a
y o administrace t.1. pod N
administrace t.1. pod
abíd k y d o a d"mmlcíslem 2.
císlem 3.
strace t. 1. pod c. 4.
PRO TUTO RUBRIKU
OZNACUJTE:
NAB1DKY
A

KNIHY

FERDINAN.DA

Koupím fotoaparát
Koupím starší velna .svit.
filmy
nejrad.
V
tI"
d
6
9'
kou
knihovnu. Na·
Olg an er
,zaver CompouT, svet. b í dkY d o a dmi'mstr.
4·5, znac."Levne" do
adm. t. 1. pod c. 5. t. 1. pod císlem 6.
POPTÁVKY
A CísLO INSERTU.
><

PEROUTKY

redaktora Prítomnosti a Lidových r.ovin pocnou vycházeti nákladem firmy Fr. Borový v Praze ve volných lhutách v moderní
vkusné grafické úprave. První svazek, který se práve dotiskuje
a vyjde pocátkem prosince 1931, jest kniha esayí, nazvaná

•

a obsahující devet clánku a úvah:

Moderní doba a prospech z Goetha.
Jaký
byl Havlícek • Zanedlouho po Tolstém .• Nikoliv neprítel. Ponurý eros • O príbuznosti
s Otakarem Brezinou.
Lenin • Cím je
nám Chesterton • Masarykova
osobnost
Autora charakterisuje výber themat, skveié zvládnutí a originální pojetí látky a zejména dovednost, s jakou vyhne se
nudnosti výkladu i když píše o vecech velmi vážných. Cena
této skvelé publikace, cítající 288 stran úhledné 80, jest
brožov. Kc 35'-, v puvod. vazbe Kc 45'-. Ctenári Prítomnosti mohou ji však získati
za cenu subskripcní
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Kc 28-- brož_ a Kc 36-- v puv_ vaz~e
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když si ji s odvoláním na tento inserát objednají do 30. listopadu 1931v kterémkoli knihkupectví anebo pripojeným lístkemprímov nakladatelství Fr. Borový v Praze II., Národní 18.
Suhskripcní výhoda (ve výši 20 %) bude platiti i pro další
svazky knih Ferdinanda Peroutky, v nichž vyjdou publikace,
na které politická a literární verejnost ceká s napetím. Tak
bude druhým císlem souboru sensacní a závažná monografie
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BUDOVÁNí STÁTU
politická to historie prvních let Ceskoslovenské republiky,
plná neznámých detailu, osvetlujících události, osoby i osob·
nosti. Subskribovati rmožno celý soubor i jednotlivé svazky,
nebot úcelem subskripce jest zjistiti zájem ctenárstva a podle ~
neho stanoviti náklad.
::
..
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V Praze v listopadu 1931

Tento IIstek vyplnte. podepi§te a cddlete
jdte dnes.
chcete-Ii, abyste mel knihu v rukou hned po vydánfl
Upozornete své známé, své politické pfátele. chcete-Ii.
aby ze záplavy lit"atury
Ipatné. prcstfednf a zbyteCné zvolili publikaci k v al i t n r a nadpr6mernoul

Nakladatelství
:o
FR. BOROVÝ V PRAZE. N~
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Chceme vybudovati , naší zemi vetiký trh obuvi.

i

Prizpusobili jsme proto naše ceny príjlpUm požadavkum ves"kerého obyvatelstva.

Zák~'ku

Pomohla nám' k tomu duvera našich

Cls. 28-34
Cls. 35·38

Druh 3162
Kc 29.'

Kravinové s kruponovou
kovanou podešví.

flo-

a spolupracovníku.

Detské prezuvky. Druh 2861·01

Meltonky
Cís. 9·1 (27-34\

Druh 3651-31
Kc 25.'

Prodáváme

zejména detskou obuv za tak levné ceny, aby všichni rodice mohli opatriti svým detem pro kaž·
dou príležitost jiný druh:
do cvicenf cvicky na hríšte kravinové, na nedeli box ové za Kc 39.-, do plískanice prezuvky, do zimy mel·
,
tonky, do brecky vysoké gumové, doma papucky.
Vhodná obuv uchová detem zdraví a každý nový pár jim zp~sobí radost a službu.

gq.•
29.-

~19.Pánské

Druh 9817-61

D6mské Kc 15.-

Detské Kc 9.,

.

..,

Dámská moda

Druh 1045-71

Tyto ceny umožnují poríditi si galoše i jen pro jednu príležitost. Stojí za to zaplatiti za galoše nekolik korun
abychom nepomazali byt svých prátel. I když je zapomeneme, nestojí pri techto cenách za to se pro ne vra,'
ceti. Je lépe koupiti si nové.

li.-

----.----

15.-

"SQ ••

Pánské lakové

Dómská mikáda
Druh 70.45
Detské Kc 12.pánské Kc 19.,
Nejvetší I-ožitek a užitek je obouti si po ce'
loelenn! práci naše nové papuce no bosé no,
hy. Staré, zamaštené nehrejí. Kupte si nové.
Stojí pouze nekolik korun.

dríve

Kc

nym

Kc

,

•

89.79.-

49.Lakové
Druh 9875-38
Lakový strevícek pro svou prakticnost je stá·
le nejvíce používán. Nepodléhá mode a ie
vkusným doplnkem vycházkového i vecerního
úboru.

5Q,.

6ac-

39.-

59.-

Lehké tanecnl

Druh .4837-00
Boxové s gumovou podešvl

Druh 3967-22

Páni požadují u obuvi úcelnost a pohodlí. Temto požadavkum naše obuv vyhovuje. Lehké lakové rámové
na vycházku. Do zimy teplé meltonky Kc 49.-, dullboxové lovecké Kc 99.-a specielní Iyžarské Kc 149.NAVSTlVTE
NASE
OOOELENI PRO

PECI O NOHU I

•

Cistete obuv našimi krémy I
Krabickový cerný hnedý Kc2.·

i

~~~mkový na barev.obutl

t

