Ptítomno~
pravedlnost kulhající.
soudy je to stále špatné pres usilovnou snahu
ra spravedlnosti a celé rady rozumných lidí,
áhajl sec jsou, aby získali nápravu, obávajíce
né pohromy. Mluví se v prvé rade o pretížení
jest nesporne praprícinou všech nesnází. jsou
jiné, další príciny, jež zpomalují chod naší
osU a snižují tradicní a ostatne naprosto nutjnost soudu a které jsou potud závažné, aby
na ne poukázati. Uvádíme jich nekolik, vyela náhodne.
Z á I u d n á v y h I á š k a.
einou již mnoha slz a ukrutného proklínání.
ná v temných chodbách našich soudu, ztralelých dverích jednacích síní. jsou-Ii všechny
ulky, které visí po chodbách a dverích našich
proto, aby je nikdo necetl, aniž by jej za to
nejaká vážnejší újma nebo trest, je tato
tou výjimkou. její text zní nevinne:
ve sporných vecech pocínají se jejich vyvoláVyvolávají se jen v jednací síni samé. Proto
pfed urcenou dobou k jednání do úradovny
oznacené.

uji Vám co nejdutkliveji, uposlechnete! Zaostatních úradu sveta platí
stoupiti k referentovi jel zpravidla dovoleno a
no jen na vyzvání a po predchozím ohlášení,
tane se Vám ovšem v devetadevadesáti prípaže vstoupíte, kdy soudce nehodlá zapocíti
ni, k nemuž jste predvolán, a že Vás proto
vykáže na chodbu, ale jen pro Boha se tím
nedejte, vejdete a setrvejte. jinak je konec:
e neodvratne
a navždy
svou
by šlo o sto milionu a není Vám dohromady
i. Spravedlnost nežertuje, budete odsouzen,
k Vaše žaloba bude zamítnuta i kdyby odlm byl nejvetší kverulant s nárokem nebo
sebe nespravedlivejšími a nesmyslnejšími.
to snad trochu divné? je to novinka. Dríve
chodby soudu voláním jmen stran, nyní jest
tné ticho, skrývající v sobe pri panující záprocesního práva, že kdo neprijde na minutu
I pri, zlé následky. Za dvermi jednacích síní
kruté a nespravedlivé rozsudky pro zmešco treba strany nic netuší a procházejí
• Soudem honení a v souzení obezna1í vítezí,
rohrávají, cekajíce slušne na chodbách, až
áni. Nepomáhá nic, že odpurce snad o jejich
vi, ba a n i, ž e s o u dto
v í. jsou soudci,
ji presne nesmyslný predpis a klidne bez
že strana ceká prede dvermi, vynášejí tyto
sudky.
eVám to již hloupé, dodáte si odvahy a vstoudo jednací síne. Odbude se to s Vámi

I to, že u všech

"Prosím, cekal jsem na chodbe, až budu zavolán."
" ... Do toho mne nic není. Mel jste si preCísti tabulku
na dv;rí.ch, nemohu Vám pomoci, jste odsouzen, pánové,
nezdrzujte mne."
Neuvažujte o tom, zda podobného narízení bylo treba
pr~,:e y dobe, kdy naše soudnictví prodelává vážnou
knsl. Zádosti postižených za navrácení v predešlý stav
- drahé, rozvlácné a ostatne vetšinou zcela marné zatežují soudce i soudní kanceláre, prostý cit pro spravedlnost se vzpírá této nemravné byrokratické formalistice, podporující záludnost a využívající nezavinené
nevedomosti, ale co platno? Proto vstupte pred urcenou
dobou ... a za každých okolností nebot spravedlnost je
nejen slepá, nýbrž i hluchá.
Pad e sát stá n í z a min u t u.
Totiž aby bylo jasno: Padesát se jich ustanoví na stejnou dobu. Formalita vlastne, t. zv. první roky, pri nichž
se teprve zjištuje, z ceho bude opravdu spor a co se vyrídí rozsudkem pro zmeškání nebo uznání. Soudce ustanoví si tyto první roky rekneme na 8'15 hod. Tou dobou
ceká na chodbe 10-15 advokátu, nejméne dvakrát tolik
advokátních koncipientu a nespocetne slecen a stran.
jednací sín je zamcena. V 8.15, (nekdy také pozdeji) se
otocí klíc v zámku a tím momentem jsou po zákonu povinni všichni vejíti; kdo nevejde, prohrál (viz ostatne
výše). To znamená prirozene vravu. Ukáže se záhy, že
jednací sín vubec nestací, zbytek tedy ceká mezi dvermi.
Soudce láterí, hledá tužku a zapisovatele, marne prosí
o ticho. Není kam položiti spisy, nerku-li klobouk. Advokáti a strany podpisují akta po skríních, oknech a zádech svých bližních. Zmatek je dokonalý, nebot vyskytnou se v davu na pr. ctyri Nováci a je težko zjistiti pravého. Mezitím pan zapisovatel "kontumácnul" (odsoudil
pro zmeškání) stranu, jejíž advokát, primácknut za
kamny, preslechl jméno svého klienta, treba, že dával
napjate pozor. Tak to trvá asi hodinu, beda Vám opet,
jste-Ii na dne ohromného stohu spisu, které postupne
referent vyrizuje, budete cekati bez milosti hodinu i déle,
jen abyste podepsal protokol a vzal na vedomí termín
odrocení. Když pak konecne nadejde okamžik, kdy by
všechny tyto první roky mely býti jinak hladce vyrízeny,
zj istí se, že:
1. je v jednací síni pet lidí, kterí, ac mají správné obsílky, nebyli voláni,
.
2. bylo odsouzeno deset lidí, kterí stáli, jak je bezpecne zjišteno, práve pod krucifixem od samého zacátku, ale
pres to neslyšeli, že byli voláni,
3. jedna ctvrtina stran nepodepsala protokol nebo
neprilepila kolek,
4. po stolech bylo zapomenuto nekolik plnicích per,
tužek a aktovek.
Výjevy z techto soudních jednání zanechají v každém,
kdo po prvé byl u soudu, zdrcující dojem a predstavu,
že soud je neco, co se silne podobá tanecnímu sálu nebo
pouti u sv. Mateje.
Chudáci
svedci.
Plní jednu z nejduležitejších obcanských povinností
a zachází se s nimi hanebne. Dostanou obsílku, rekneme,
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necného procesu a suma se drobí ... na úcet ž
na 9 hodin. Od % na 9 prešlapují pred dvermi jednací
ovšem, žalovaný je jako skála. 1500, 1400, 1250,11
síne na chodbe; nikdo s nimi nemluví, nikdo si jich
Konecne smír.
nevšímá. VlOh. dodají si smelosti k dotazu, kdy mohou
... "Pište, pane kolego. Žalovaný se zav
pocítati, že na ne dojde rada, avšak mrzutý a rozcilený
úplné vyrovnání všech nároku do dnešního dne
soudce britce je odbude. Cekají tedy dál, nemajíce casto
"
ani kam si sednouti. V 11 hod. nekdo zjistí, že jednání . lých zaplatiti žalobci cástku 1100 Kc
Žalobce je nesmírne rád, že už je konec, at uf
se nebude vubec konati, ponevadž soud je zpožden nebo
padlo tak nebo onak. Dlouho by tento nápor byl
vec byla zatím vyrízena nejakým odkladem a svedci
nevydržel. Nestará se již ani o to, že jeho advoká
pošlou se domu. Odcházejí a reptají. Marne. Prijde nová
se kysele a má proti smíru vážné námitky, které
obsílka a krušná pout k soudu a cekání po celé hodiny
zanikají v chvalozpevu senátu na rozvážlivost a
se opakuje znova. Nikoho nezajímá, že zamestnavatel
se na tohle chození k soudu dívá podezrívave, nebo že žalobcuv.
" Už to pánové podepsali? Tak další prípad." A
doma je krám zamcený. Jsi svedkem, tedy mlc dokud
se te nebudou ptáti a hlavne cekej. Vez však predem,
pocíná znova. Tentokráte jest však žalobce tuht
stává ke všem domluvám soudu hluchým. Pro
že se ti za to nikdo neomluví a že újmu, která te stihne
zdaleka ti nikdo nenahradí. Zachovej také stoický klid,
prípad je tedy v záloze jiná metoda: K I i d r (
zjistí-li se treba na konec, že te vubec volali omylem a Tri mesíce zákon pak nedovoluje s vecí hnouti a
že o celé veci nemáš ponetí.
mesíce konají nekdy divy, pokud jde o rozpálen4
sporných stran. Ostatne, obnoví-li nekterá strana
... "Jste hotov, mužete jíti domu", už Vás nepotrenu rízení, bude rok ustanoven až nekdy na podzi
bujeme".
v zime a pak ... Bože, kdo muže ríci, co bude
Vec je vyrízena a nikoho nenapadá, že povinnost vyjusticí v zime a u kterého soudu bude do té doby
dati svedectví se tím znevažnuje, že postižení, rozmrzelí
svedci jsou materiálem procesním velmi pochybným a celý senát? A tak tedy:
"Pánové, nechte to v klidu, zatím se nejak do
že každý si napríšte dává peclive pozor, aby se peclive
treba a mužete ostatne za ctvrt roku kdykoliv
nevšímal toho, z ceho mu hrozí nebezpecí takovéhle
noviti ... "
šikany. A prece nekdy jediný svedek rozhoduje; ba
Žalobce nechce: poukazuje na to, že financní
namnoze i o živote a smrti. Zaslouží si tedy jiste, aby
žalovaného je povážlivá a že vec tedy spechá. N
se s ním jednalo alespon slušne a aby nebyl casto poješte rada zoufalých pokusu, které strany rozb
važován jen za nepríjemnou a zbytecnou prítež pro
spor.
rážejí, a pak nezbývá než jednat.
"No tak tedy, jak chcete. Pište pane kolego.
Pán o v é, n e d a I o bys
e t o s nad
nej a k
lobce prítomen .... "
smírit?
Tím okamžikem votanti ztratí o vec zájem a
se spisum z docela jiných sporu. Predseda mrzute
Tak zacíná dnes jednání s vetší nebo menší variantou
s nezakrytým hnevem, cíte se dotcen ve své a
at pred senátem nebo pred samosoudcem. Nebylo by
které se tentokráte nepodarilo strany oblomiti.
proti tomu jiste námitek, kdyby soudcum pri tom vždy
tanulo na mysli jen blaho sporných stran. Je prímo
Advokáti
- soudci.
povinností soudce pokusiti se o smír, avšak o smír
Nerozumejí si a neznají se mimo oblast své
spr a v e d I i v ý, pri nemž skutecne risiko sporu je
cinnosti. Neexistuje mezi nimi žádného pojítka;:
vyvažováno primerenými vzájemnými ústupky sporných stran. Bohužel dnes rozhoduje v prvé rade motiv
by umožnovalo vzájemný styk treba jen po
docela jiný: smírem ubude práce. Tato svudná perspekspolecenské, když již ne odborné. Chybí naprosto
tiva svádí naše praetory k tomu, že casto n u t í strany
právnicky-stavovské
solidarity, krátce dva svety
k smíru, který se na konec pri klidném uvážení situace
si cizí a rekneme hned k znacné škode naší justi
a chancí stran jeví násjlným, nespravedlivým ba netují soudci, jmenovite mladší generace, kterf
mravným.
.
na advokáty jako na trpené zlo a nic se nestara
že advokacie jest zákonnou institucí procesn(,
... "Tak jen se sudte, bude to trvati ješte dva a možná
jako soudci, pro urcité spory závazne predepsa
tri roky, to víte, jak to dnes u soudu chodí a když to
nakrásne vyhrajete, co z toho budete míti? Na žaloníž by se ostatne soudy octly casto s rozvaden'
vaném si treba nic nevezmete. A to víte útraty; vést
nivými a právnicky negramotnými stranami v
prímo zoufalé. Neslouží naprosto ku cti soudci,k
spor není laciná vec. Co pak advokáti, ti jsou od toho,
aby se soudili - já nechci prítomné pány doktory urážet
ohledne a casto zbytecne a nesprávne desavuuje
zkušeného advokáta v prítomnosti jeho klientaj
- ale strany na to pak doplatí. Co by na mne bylo, já
bych tech 1000 Kc vzal. Tuhle jsme tady meli prípad,
že má na vec odlišný názor a že si neuvedomuje o
obe nohy pryc a dostal dvacet tisíc, tak to víte, co za tu
rozdíl mezi svým úkolem hledati právo a zcel
Vaši zlomenou ruku mužete chtít. Mne jet o je dno,
chudným úkolem advokáta, t. j. hájiti zájem
klienta.
ale rozmyslete si to".
Tak to jde hodinu i déle, strany zacínají se potit,
U pražských soudu sedí rada referentu, kterf j
advokáti malují unudene prasátka do svých aktu, soud
vým postrachem stran i jejich zástupcu prDto,
však bojuje urputne o kýžený smír, který by jej zbavil
chanicky šmahem ustanovují stání ve ctvrt· n
~ýslechu asi deseti svedku a vypracování rozsudku.
hodinových intervalech, nestarajíce se naprosto
Zalovaný jest chladnokrevný a ostatne spor za neho
roky, které mely zapocíti ve 12 hod., zacínají v
vede pojištovna, žalobce to však zacíná premáhat, užil
toho až ve 3 hodiny a že pro jejich pohodIl celá
tech pochuzek a soudu trochu mnoho poslední dobou
vcetne advokátu ztrácí cas, který je stejne dr
od té doby, co mu zbrklý motocyklista prerazil ruku.
cas soudcuv. Konecne dlužno vytknouti jakou
lost mezi dnešními soudci, okolnost, kterou
Zakolísá. Nyní to jde už snáze. Oba votanti prispechají
predsedovi na pomoc, lící cerne':'všechny hruzy nekomožno snad na sto procent pricísti pretíženi sou
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ztrácej I jakýkoliv bližší, lidský vztah
~ kause a stávají se automaty, jejichž
~ rade vec nejak vyríditi (ríká se tomu
rgónu "rozseknouti"), at to dopadne tak
vnl vec, že spor bude skoncen, a spis zmizí
'formální námitka je proto podrobována
na úkor veci samé, jen když mu~e vésti
odklizeni sporu se sveta, anebo alespon
olice. Pro tuto vec mají však strany velmi
ni divu, že se tím vuci soudum znechucují
veru, která jest základním pilírem každé
dáti i advokátum jejich díl. Je nesporno,
tup jejich poctu (v Praze koncem roku
v Cechách 2162) zvyšuje konkurencní boj
pisy komorní. Advokát stává se na klientu
i d6stojnost jeho stavu upadá. Tvorí se na
avných" obhájcu, jejichž renomé šírí vecerelých chvalozpevu tak dlouho, až komora
epekné aféry advokátu, které, jak dlužno
ft nenalézají ve stavu soudcovském
bohue, zpúsobují, že soudci cítí se oprávneni
advokáty trochu svrchu. Úpadek umení rectrálnl vystupování pred soudem v prítomnechápajících prázdnotu a bezvýznamcit zástupcu, znechucuje soudce, kterí jasne
a nemajl možnost odsouditi neprávnické
okátovy.
I zdaleka úplný a bylo by toho jiste obouo vlce. Vzájemná možnost posuzování stavede k znacné neloyálnosti jak u soudcu
kitu a soucasne ješte k vetší uzavrenosti.
mvl s ironickým úsmevem o rozsudcích
ci kritisujl podání a prednesy advokátu.
vzájemného ocenení spolecné práce a k odjlclho chladu nepracuje však nikdo. I zde
pffcin, proc agenda tak casto skrípe za látej advokátu a v každém prípade ku škode
Dr. jar. Drábek.
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Intrika.
minulém císle "Prítomnosti" clánek proti pražskému
p. 8axovi, rekli si nekteri lidé, že by se z toho dala
pfiležitost proti Dru Jaroslavu Stránskému.
Prvni si
p. Jirí Stríbrný, který Dru Stránskému dekuje za
r. Jeho tisk servíroval tedy obsah našeho clánku
doklad, jak píše "orgán národne sociálniho poslance"
im primátorovi, a tešil se zrejme, že národne sociálbude zatopeno. Výmysl vypadal tak puvabne, že mu
t listy pravice a ríkání p. Stríbrného si pretiskly, prozáleží na tom, aby v národne sociální strane vzplajna. Na celé veci je ovšem jen tolik pravda, že Dr.
tlárodne sociální poslanec; není už pravda, že "PríJeho orgánem. Dr. Stránský do "Prítomnosti"
nepíše,
obsah žádný vliv a dokonce leckdy s ním žíve nesoue podstata svobodného casopisu, a cervené kolecko
I", která tvrdí, že casopis, který otvíráte, je neví žádnou lež.
y n3§im úmyslem vytvorit nový typ straníckého
$trAnský nás k tomu nikdy nenutil. Nemuže tedy býti
án smyslu cinen odpovedným za obsah tohoto listu.
ckých listu vezí tak hluboce ve své bíde, že, jak
bec jsou neschopní uverit v exístenci svobodného

casopisu. Když "Ceské slovo" zcela podle pravdy konstatovalo,
že za obsah "Prítomnosti"
odpovídá její redaktor, ocitoval to nejaký ubohý muž ve "Venkove" a pripojil k tomu vykricník, což
mela jiste býtí vybídka, aby toto tvrzeni bylo považováno za zcela
nehorázné. Predstavte sí duši redaktora, který, potká-Ii se s tvrzením, že za obsah casopisu odpovidá jeho redaktor, pridelá k tomu
vykricnik. Tento vykricník je zrcadlo, v nemž se obráží celé trudné
postaveni jeho autora. Tento nevolní k vídí nevolnictví rozšírené po
celém svete. Podle našeho míneni muže míti "Prítomnost"
smysl jen tehdy, je-Ii zcela svobodným orgánem. Stranické kuže je
v ceském svete již tolik, že by bylo zhola zbytecno ji ješte rozmnožovat. Za techto predpokladu "Prítomnost"
až dosud vycházela
(což je známo) a dále bude vycházet. Delá-Ii se pres "Prítomnost"
nejaká intrika proti Dru Stránskému,
je to jen jedna nicemnost
mezi mnohými. Budeme premýšleti o tom, jak zameziti i tuto možnost.
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josef Teichman:

Od Seligera k Czechovi.
(Cesty nemecké sociální demokracie k politjcké aktivite.)

I.
Mluvilo-li
se pojenválce
o krisi socialistické
Internacionály, pak
ze zdvorilosti
se volil tento
neurcitý výraz pro neco, co bylo v naprostém rozkladu.
Nebot to všecko, cím socialistjcká Internacionála pred
válkou žila a v cem videla své dejinné poslání, bylo hned
v prvních dnech svetové války rozvráceno. Jedním
z predních úkolu socialistické Internacionály bylo zabrániti vzniku válecného nebezpecí spolecnou akcí
mezinárodního proletariátu.
Smernice pro tuto akci
byly stanoveny dávno pred válkou na mezinárodních
sjezdech Internacionály
ve Stuttgarte
a v Kodani.
A ješte dva roky pred válkou svetovou, ve dnech 24.
a 25. listopadu 1912, bylo na sjezdu Internacionály
v Basileji zvlášte zdurazneno, že
"hrozí-Ii vypuknouti válka, jest povinností delného lidu a jeho parlamentního zastoupení v zúcastnených zemích, aby, podporovány souhrnnou cinností Internacionální kanceláre, nasadily všechno,
aby zabránily vypuknutí války, používajíce ktomu
vše c h pro st r e d k u, jež se jim zdají nejpusobivejšími a jež se mení podle zostrení trídního
boje a zostrení politické situace ... "
Prostredky, o nichž resoluce mluví, byly: 1. cástecná
stávka v municních továrnách, 2. bojkot; 3. generální
stávka. Když však válka po dvou letech skutecne vypukla, ukázalo se, že názory nemeckých clenu socialistické Internacionály jsou docela jiné než názory jejich
francouzských, anglických nebo belgických soudruhu.
Akce, kterou socialistická Internacionála hrozila evropským vládám, se bez ohlasu rozplynula ve válecném
pokriku, který byl mohutnejší než všechny její protiválecné resoluce. Proto 4. srpen 1914 jak v nemecku
tak i jinde znamenal rozvrat socialistické Internacioná!y.
vlastní
slabostí.
CtyriByla
rokyporažena
války paksvou
úplne
stacily,
aby mezi jednotlivými stranami
socialistické Internacionály vznikla
názorová propast, která se v dobe národne-revolucních
prevratu po válce ješte víc prohloubila. Bylo to vlastne
dovršení ideového konfliktu mezi stranami socialistické Internacionály o myš len k u stá t u. Marxis-

Prítomnost,
mus totiž príkre odmítal myšlenku státu jako kapitalistický prežitek odsouzený k zániku. Na jeho místo
mela býti dosazena s p o lec n o s t, nerozdelená státními, národnostními nebo náboženskými prehradami.
Ale pomery byly opet silnejší. Na príklad ceská sociální demokracie již v polovici roku 1917 opustila všechna
marxistická dogmata o vecech státních a národních a
ústy svých zástupcu v Národním výboru se prihlásila
k spolecnému národne-revolucnímu
programu ostatních stran ceskoslovenských. A když došlo k prevratu
a k prohlášení samostatného státu Ceskoslovenského,
bez výhrady se postavila do služeb nového státu, odkládajíc všechny své politicko-programní
požadavky
na dobu pozdejší, až eksistence státu bude zajištena.
Mezi ceskou a nemeckou sociální demokracií v zemích ceských došlo proto již v prvních dnech pražského
prevratu k rozporum, které pretrhaly všechny svazky,
jež tyto strany v Rakousku za_války ješte pojily. Boj
obou národnostních složek v Cechách o svrchovanou
politickou moc na územích, v nichž se po rozpadu rakousko-uherské monarchie osamostatnily,
strhl i nemeckou sociální demokracii do proudu politických
událostí, jichž vedení bylo v rukou stran nacionálneburžoasních. Rozvrat socialistické Internacionály jako
by dolehl na nemeckou sociální demokracii v zemích
ceských dvojnásob težce. Válka jí nemohla politicky
nic prinésti. Vítezství spojeneckých zbraní slibovalo
jen zvýšení tlaku kapitalistického panství v Rakousku
a v Nemecku, naproti tomu prohra veštila vzrust nebezpecí
revolucí celku,
s nezbytným
procesemz takdrobení
se nárpdních
velkých státních
což marxismus
tických i národohospodárských
duvodu odmítal. Nemecká sociální demokracie v zemích ceských proto žila
jen z toho, co jí programove i takticky poskytovala
mnohem pohyblivejší sociálne-demokratická
strana
v Rakousku. Ale k samostatné eksistenci politické
strany v dobe tak vážné to nedostacovalo. Výsledky
této její nesamostatnosti a závislosti na cizích vzorech
se ukázaly práve ve chvíli, kdy v Rakousku byl obnoven
ústavní život a nemecká sociální demokracie ze zemí
ceských se mela vysloviti o situaci. I ted ješte se rídila
jedine tím, co navrhovala a delala príbuzná strana
v Rakousku. Vedení nemecké sociální demokracie
v zemích ceských nakonec prehlédlo i osudné rozdíly,
které musily obe strany v otázkách státne-politických
rozdeliti ve chvíli ceského prevratu a zrízení samostatného státu ceského. Nebot jen
sociálne-demokratická strana v Rakousku nemohla videt v blížícím se
rozvratu rakousko-uherského
mocnárství
nebezpecí
pro svou vlastní eksistenci. Pádem starého císarství
mohla politicky a mocensky neobycejne získati. Proto
její situace ve srovnání se situací se stranou sociálnedemokratickou v zemích ceských byla tak príznivá
i tehdy, když revolucní postup Cechu císarské Rakousko
krok za krokem rozvracel. Ovšem, soudila-li tak i strana
v zemích ceských, (z kteréhožto dUVodu odmítla dáti
své podpisy na záštiplnou odpoved nemecko-nacionálních poslancu na ceský dotaz o chování se vládních
kruhu k ceskému národu za války), byl to jen další
doklad jejího nepochopení situace, v které se pred rozpadem Rakouska octla. Teprve pozdeji, když se mel
stanoviti program strany podle skutecné politické
situace, nahlédlo vedení nemecké sociální demokracie
v zemích ceských svuj omyl. Ale ani ted se nedostalo
o krok kupredu. Na konferenci strany v Brne dne
16. zárí 1917, jen narychlo prevzalo válecné heslo Dohody o právu sebeurcení národu a žádalo pretvorení
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Rakouska v národnostní spolek státu. S tímto
chtela nemecká sociální demokracie vystacit
doby, které se již ohlašovaly. Proto znovu odml
koli spolecenství s nacionálním Sdružením ne
poslancu z Cech, které právo sebeurcení vzalo
klad pro utvorení samostatného území Deutsch
a hledalo posily v radách nemeckého delnictva.
nemecké sociální demokracie v tom videlo léc
j ení s buržoasií ve chvíli, kdy se kácelo staré c
považovalo za zradu na svém socialistickém pr
kterou ted již zcela otevrene vytýkalo svým
soudruhum. Stará trídní nenávist i ted ješte
vrchu nad rozhodováním se nemecké sociálnf
kracie v otázkách, které se stejnou merou d
i eksistence sociálne-demokratického
delnic
prípad _ceského prevratu
a vyhlášení sam
státu Ceskoslovenského. Ale Wilsonovo práv
urcení národu, jako konecný válecný cíl Do
vedení nemecké sociální demokracie zdálo b
tolik spolehlivé, že Nemci v Cechách se nemu
chovat o svou samostatnost_ ani tehdy, kdyby
došlo k událostem, které Cechové, ve spolku
váky, pripravovali.
Až náhlý prevrat v P(aze a prohlášení N
výboru, že budoucí stát Ceskoslovenský se bu
dat z h i s t o r i c k Ý c h zemí ceských a Sl
v Uhrách, vyburcovalo nemeckou sociální de
k pronikavé politické cinnosti. Již sama sku
že svrchované právg sebeurcení melo býti po
územním nárokum Cechu, donutila nemeckou
demokracii, aby hledala nejkratší cestu do sp
tábora ostatnich stran obcanských. Byla to
tím naléhavejší, protože vedení nem. sociálnf
kracie bylo organisacne predstiženo obcanský
na'1}i, které myšlenku samostatného územ!
v Cechách již prakticky provádely. Ježto
bohmen, podle jejich prání, melo býti sam
provincií nem. Rakouska s vlastní zemskou v
snemem, nemecká sociální demokracie již z oba
v této rozhodné chvíli pro osud Nemcu v Cec
byla vinena z národní zrady, se prihlásila o spo
Vudce nemecké sociální demokracie, pos!. Jo
I i g e r, po krátkém váhání konecne prijal i od
funkci námestka zemského hejtmana pro
bohmen, címž masy soc. dem. delnictva by
násob pevneji pripoutány k národne-revolucní
Nemcu z Cech.

II.
Prístupem nemecké sociální demokracie do
nemeckých obcanských stran, se napetí mezi
a nemeckou sociální demokracií znacne p
Delnictvo obou stran se octlo uprostred boju
rodností, jichž cílem byla státní samostatno
vzoru marxismem již dávno odsouzeného.
ted boj mezi obema Národními výbory o pO
moc, octly se v boji proti sobe i obe sociální de
Obe strany byly zastoupeny v Národních
Ceská sociální demokracie v ceském, nemec
meckém Národním výboru. A oba Národní
vydávaly prohlášení k obyvatelstvu, která na
ceské byla podpisována celným funkcionáre
sociální demokracie dr. Prant. S o u k u p e
jednatelem csl. Národního výboru, a na strane
vudcem nemecké sociální demokracie, pos!.Jo
ligerem ve funkci námestka zemského hejt
DeutschbOhmen. To ovšem nemohlo zustati b
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ni soc. dem. straníku o mezinárodní solidajim bylo vštepováno od samého vstupu do
a štestí vedení obou socialistických stran doe vcas zabrániti všemu, co by soc. dem. deltéto prevratné dobe mátlo. Nebot chápalo-li
• dem. delnictvo myšlenku samostatného
oslovenského jako nutný predpoklad k zrísocialistického, nejinak tomu melo býti i na
meckého delnictva v otázce zrízení samom, rakouské provincie Deutschbohmen. Proto
'I-Ii Seliger ješte nedávno proti nemecké burrou cinil odpovednu za válku a hrozil jí odnynl, jako námestek zemského hejtmana, se
ti na pozoru pred vším, co by náladu vyhladelnictva ješte víc poburovalo. I nemecký
t, podle jeho výroku, mllsil nejdríve žádat
ost nemeckého území v Cechách, jako první
zffzenl státu ve smyslu marxistickém. jepom
ování prumyslových kraju severních Cech
i, pusobilo zemské vláde pro Deutschffm dál tím vetší potíže. Na této otázce vlastne
celá její bezpecnost i akcní schopnost celiti
m úmyslum pražské prozatímní vlády. Proto
dchozí jednání dra Lodgmana v pražském
výboru se nesetkalo s úspechem, Seliger,
na solidaritu a pomoc nekterých svých cesdruhu, odhodlal se k ceste do Prahy. Ale jeho
en dovršiloroztržku nejen mezi. Nemci a Cechy,
etrhlo i poslední svazek mezi obema príbuzialistickými stranami.
pos\. Seligera v pražském Národním výboru
m historický. Do Prahy prijel navecer dne 4.
U 1918. Nepricházel jako námestek zemského
pro Deutschbohmen, nýbrž jako soukromník,
ádal potrebné informace o stavu vecí, které
a národum spolecné. Ale vlídné prijetí, jehož
talo od jeho bývalých kolegu z rakouské ríšské
dalo mu odvahy, aby po krátké prátelské roz-

nevyjednává". O presném znení tohoto výroku byl pozdeji spor. jeho ostrí bylo cleny Národního výboru
mírneno, ale na veci samé se tím nic nezmenilo. Jisté
bylo, že pos!. Seliger odešel z Národního výboru již jako
neprítel a podle toho se i chova!. Na velké schuzi v Teplicích dne tO. listopadu poprvé promluvil štvavou
výzvu k nemeckému lidu, jež svou prudkostí predcila
i nekteré odborné výzvy nemeckých nacionálu. Seliger
m. j. pravil, že Národní výbor v Praze považuje Wilsonovu zásadu o právu sebeurcení národu za pouhou frázi,
protože - jak prý mu bylo receno - dnes rozhoduje jen
moc. Nemcum prý tedy nezbývá nic jIného než kapitulace nebo hájení práva. svobody. A to se stane! hrozí se
zatatou pestí. Nemecký lid se prý muže vysvoboditi
z ceského jarma jednou ranou. Proto již ted volá pres
hranice do Prahy, že nemecký lid ze severních Cech se
pripojuje k - velké republice nemecké. Snad prý již
zítra nebude pro nemecký lid z Cech hranic, protože
revoluce v Nemecku, které posílá pozdrav, smete všechny imperialistické choutky ceské buržoasie.
Svedcilo o jeho neduslednosti, že jako námestek zemského hejtmana pro Deutschbohmen verejne hlásal pripojení k Nemecku, když Deutschbohmen, podle intencí
zemské vlády, melo býti samostatnou provincií nem.
Rakouska. Ostatne zmoudrení prišlo již za nekolik dní,
když Seliger, spolecne s dr. Lodgmanem, odjeli do Dráždan, aby žádali sasko u vládu o pomoc proti ceskému
okupacnímu vojsku. Pomery v Nemecku již pro svou
sociálne-revolucní povahu Seligera odradily od spoléhání
se na pomoc zeme, kde sociální demokracie zoufale zápasila o svou vlastní existenci. Tak zase nakonec zbylo
jen Rakousko, které však pro svou zemepisnou polohu
Seligerove slucovací predstave tvorilo hodne potíží. Ale
na tom prozatím nezáleželo. I Seliger pevne veri~ že
mírová konference nemuže požadavky Nemcu z Cech
odmítnouti. A dokud nerozhodla, nebylo nic ztraceno.
Po obsazení Liberce ceským vojskem, dne 11. prosince
spolecne s cleny zemské vlády opustil Cechy, aby y zahranicí usilovalo osamostatnení znemcelých cástí Cech.
dalo
závazné
vyjádrení,
jak severních
Národní výbor
upovat
v otázce
zásobování
Cech.
Ale zdá se, že teprve doba emigrace Seligerovi ukázala,
že cesta, kterou nemecká sociální demokracie ve spolku
edevším poukazoval na vzrustající nebezpecí
verejného porádku, neustane-Ii Praha ve své
se stranami obcanskými nastoupila, byla v samých záovacl politice severních Cech. Prohlásil, že ani
kladech pochybná. První takovou ukázkou vubec bylo
zpusob nemuže Nemce prinutiti k vzdání se chování se· nemeckého delnictva po obsazení Deutschbohmen ceským vojskem. Spoléhal-li Seliger a ostatní,
beurcení a žádal, aby zásobování bylo rozdeeeskou a nemeckou sekci, které by, podle pože zejména sociálne-demokrátické
delnictvo bude se
k cs!. státní správe chovati odmítave a tím podnítí odch vlád, rídily rozdílení potrayin. Stejný návrh
v otázce vecejné správy. Zádal, aby až do por v ostatních vrstvách nemeckého obyvatel st va, pak
jejich ocekávání nebylo splneno. Práve naopak. Nátf mlrové konference, obe sporné strany spraprava v zásobování, kterou csl. vláda v znemcelých kraé veci samostatne a jen v otázkách spolecných
docíleno dohody vzájemným dorozumnením
jích provedla, bylo na strane delnictva privítáno jako
d,
ukoncení zmatku a bídy, v nichž se severní Cechy v dobe
výbor odmítl z duvodu zásadních. již s ohleodboje octly. Bylo také Ihostejno odkud náprava prišla.
rovejednání nemohl dopustit, aby v Cechách
Hlavní bylo, že konecne nastal klid a návrat k normále eksistovaly dve samostatné vlády. Od této
ním mírovým pomerum, po nichž všichni bez rozdílu
toužili. Že je mezi Nemci a Cechy ješte rada otázek poupustil ani tehdy, když pos!. Seliger nakonec
litických, o to se vetšina nemeckého obyvatelstva neným odbojem Nemcu proti Praze. jednání,
svým prubehem cím dál tím více priostrovalo,
starala. To, soudilo se, je vecí politiku, aby hledali cesty
prerušil temperamentní dr. Alois Raš í n výk vyrovnání. Mel-Ii nekdo vubec zájem o vývoj polinimž Nemci potom dlouhý cas proti republice
tických pomeru, pak to bylo sociálne-demokratické
Nebot když pos!. Seliger namítl, že Národní
delnictvo. Ovšem, ale jeho zájem byl docela jiný než si
uže v osamostatnení DeutschbOhmen videti
práli vudcové nemeckého odboje. Sociálne-demokraticcké delnictvo predevším nemelo mnoho pochopení pro
eksistenciCsl. státu, nýbrž jen provedení Wilady o právu sebeurcení národu, dr. Rašín,
úzkou spolupráci své strany s buržoasií v dobe, kdy se
uv vše, co Nemci až dosud proti státu podslibovala socialisace a vyvlastnení velkého majetku.
Stalo-Ii se vedení nemecké sociální demokracie soucástí
necne doložil, že za tohoto stavu vecí možno
návrhum užiti jen starého hesla: "S rebely se obcanské koalice, která bojovala proti Praze o veci do-
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cela jiné, byl v tom spatrován odklon od puvodního socialistického programu. Této situace zejména využívala
op osice ve strane, aby delnictvu ukazovala na nemožné
cesty, kam až vedení strany, se Seligerem v'cele, zabredlo.
Heslo: "pryc od meštáku!" nakonec ovládlo mysle nemeckého delnictva válkou ochuzeného a zrevolucionovaného. Proto také to, co Seliger, spolecne s Lodgmanem a ostatními v zahranicí podnikal, nebylo již
uznáváno jako "služba národu", nýbrž jako "pomoc
buržoasii" .
je pochopitelné, že to vše, co se delo v Cechách nemohlo zustati bez vlivu na Seligerovo smýšlení. Možno
ríci. že pobyt ve Vídni, kde se zemská vláda pro DeutschbOhmen po svém odjezdu z Cech zdržovala, Seligerovi
umožnil jasnejší pohled na situaci. Dokud byl v Cechách,
predstavoval si vše víc podle vzoru dra Lodgmana než
podle skutecnosti. již velké zklamání, kterého se clenové
zemské vlády dožili v otázce vyslání expertu za Deutschbohmen a Sudetenland na mírovou konferenci do Paríže,
nesvedcila o uprímné snaze rakouské vlády Nemcum
v zemích ceských pomoci. Pro Seligera to bylo zklamaní
dvojnásob bolestné, protože rakouská sociální demokracie, která ted mela vládu v rukou, po každé dovedla
najíti duvody, jimiž se proti jeho výtkám ospravedlnovala. Seliger ted stále narážel jen na "státní zájmy",
za než se vudcové nemecké sociální demokracie schovávali pred svým soudruhem z Cech, jemuž nemohli
pomoci. Konecne rozhodnutí
mírové konference o
Deutschbohmen Seligerovi ukázalo, že další boj o tuto
ztracenou ilusi Nemcu z Cech, byl by zatím bojem marným. Horoval-li dr. Lodgman o spolecném postupu nemeckých stran proti ceskému panství, "které Nemci
nikdy neuznali a nikdy neuznají", Seliger již ted mel
pochybnosti, zda to, co Lodgman zároven navrhoval
jako závazný program pro všechny strany, bude i st~ane
sociálne demokratické prospešné. Podle hlasu z Cech
videl, že další závislost na taktickém programu spojených obcanských stran je pro sociální demokracii nemožná, nemá-li již ted dojíti k boji s levicí, jejíž posice
ve strane den ode dne vzrustaly. Vedení nemecké sociální
demokracie se tak opet octlo v podobné situaci jako pri
rozvratu Rakouska. Program spojených stran obcanských se zdráhalo prijmouti a vlastního programu nemelo. Nejhorší však bylo, že sám Seliger, od nehož se
cekala náprava, byl ješte v zajetí ideologie,
kterou
teprve pozdeji, po roztržce s Lodgmanem, odsoudil,
Nebot ve chvíli, kdy strana se otrásala pod náporem
levice, neprestává do Cech volat, že nemecká sociálnedemokratická
strana neuznává rozhodnutí parížské
Rady. A teprve, když pochopil, že takové, ciste lodgmanovské, prohlášení bylo vodou na mlýn levice, následoval
další projev, v nemž narychlo udelal nekolik koncesí
i socialistickému programu strany. Prohlašuje, že "papírovým aktem parížským není v Evrope ješte zjednán
mír. jen vel~á boure mohutného prevratu dopomuže
Nemcum v Cechách k právu sebeurcení a svobode
k triumfu ... "
Amnestie presidenta republiky, jež byla vyhlášena
po rozhodnutí mírové konference, používá, aby se co
nejrychleji vrátil do Cech a chopil se oteží strany ješte
dríve než ji vzrustající nápor levice zcela ovládne. Tešil-li
se dr. Lodgman, že Seliger i ted ješte bude v cele své
strany jeho ochotným pomocníkem, v brzké dobe se
mel presvedcit, že do Cech se vrátil Seliger jiný než ten,
který pred casem opouštel Cechy jako námestek zemského hejtmana pro DeutschbOhmen ...
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HOSPO

Ing. Jaroslav F. Horák:

Dva americké portrety.

V

dobev civilní
války
narodilí
se v Americe
dvavhoši.
1863
agrárním
státe
Connecticut
a Charles
únoru1
myslové Pennsylvaníi v kraji pittsburghském, okrsku
dléri't a podobných cechi't umazaných a tajuplných rem
jim procházi jen obecnou školou a v šestnácti letech
žívota jako pomocník ve válcovne drátu. Podnikavý jeho
vádí ho velmí brzy do centra železárství, Pittsburghu.
íntelígenci postupuje brzy k prednímu delníku a v petadv
jest již závodním hute a válcovny drátu; krátce po té pak
Z Jima stává se pan james A. FarreU.
Charles nabývá lepšího vzdeláni v koleji. Rovnež v š
puje do života jako úredník v obchode. Po dvou letech
volání a prechází k vysokým pecim slavné huti Andrew
Edgar Thomson, v Braddocku. Ve svých 22 letech jest j
inženýrem a asistentem redítele. V té dobe tvorí pan Andr
svou velíkou spolecnost a mladý, tricetiletý Charles ridl
lepši a nejvetší hut v Homesteadu. Z Charlese stává se p
Michael Schwab.
Pan Charles Michael Schwab jest pozoruhodným zjevem
a celého pri'tmyslového sveta. jest ztelesneným optimist
šíjným optimistou .každým svým nervem. jeho neobyee
nosti, tvi'trcí energie, analytická schopnost myšlenková a
necná príležitost byly kovári jeho kariéry. Jak jest tomu
dobných prípadech, zlí lidé tvrdí, že i jeho umeni na housle
nováno spolecenským okruhem pana Carnegieho. UkázaIe
že dobrý hudebník a jiskrný spolecník dovede býti stej
reditelem a pozdeji presidentem obrovského Carnegieho
V té dobe železárství Ameriky bylo ve vývoji. ObroVI
rozloha její byla vybavována železnicemí a prodelává
periodu po každé stránce. Byla jedinou obrovskou ru
konsumujici nesmirná kvanta oceli. Výroba nestaci hradltt
a tak nové závody rostou a staré se rozširují nebývalým
Byla to vhodná doba pro podnikavého a smelého ducha
ba, jenž nejen objevil se býti skvelým organisátorem, ale
logem. jedinou starostí závodního tehdy jest vystupnovati
na nejvyšši míru, bez speciálního zretele na jakost a kon
jemu sverené závody stále produkuji málo, ac beží plnými
centy. jak zvetšiti výrobu? Pri ranni pochi'tzce válco
beze slova na tabuli: ,jack se svou partou dosáhl na dennl
dukce 120 tun. jest to nejvetší dosud dosažený výkon.' S
cítal s psychologií lidí. Druhý den objevilo· se na tabuli
mana BiIla: ,Bili se svou partou posáhl 140 tun.' Nevím,
podarilo se mu vystupnovati
výrobu tímto ušlechtilým
šikovnosti delníki't.
Ve svých závodech zavádí nejnovejši pokroky výrobnl,
tyto jsou dosud ve vývojovém stadiu. Muže se chlubiti,
z prvých zavedl Siemens-Martinský proces, basi to že
roby dneška. Produkce železa a ostatního prumyslu se
násobuje a predbíhá volnejši vývoj konsumu. Dochází k
myslové krisi let devadesátých
s obdobným prubehem
v tech dobách v této veliké nezalidnené zemi vzniká
nanost a destrukce cen, ac obe docasného trváni. Pan Sc
že takový vývoj není prirozeným a že nutno mu celiti vh
nisací výrobnich jednotek. Vliv vlády jest príliš malý, a
tudíž ocekávati ani požadovati jakékoliv regulace chodi
dárského stroje. Mocný pri'tmysl jest v prvé rade povolán
sám iniciativy. Tak vzniká známá United Steel Corpor.a
jest prvým presidentem ve svých 39 letech jako jeden z
vých puvodci't tohoto obrovského útvaru.
Svet se podivne tocí. Po dvou letech odchází k malé teh

Ptftomnost.,
Bobatý na zkušenostech, vychován neúspechy a
organisuje a zvetšuje podnik. Dopoušti se veliké
jest dlouho podnikem pana Schwaba. Bethlepan Schwab. Pochopí, že veliký podnik nemuže
muže, byt i schopností pana Schwaba. Vybirá
spolupracovníky. Podnik slucuje se s mnohými
DI druhou nejvetší spolecnost sveta v železárské
u Baltimore, Sparrows POint, jest jednim z nejzávodem v Americe, polohou pred urceným pro
Strední a jižní Ameriky. Nedávná fuse s Lackavod ovládající trhy Nové Anglie a uplatnujíci se
a vybaveném prumyslu Detroitu a v pojeni dobe opet plati heslo: ,00 west young man.'
chá hlasy suché mathematiky' obchodni. Ford
orni! se zrejmým pošilháváním po trzích Cíny
olejová pole a všechen rostoucí prumysl za
nutne vyžaduje oceli, a to nejlépe hned na PaciI menšimi podniky Západu ziskává urcitou basi
, což jest otázkou jen krátké doby.
myl svou Bethlehem do služeb národni veci amey chrli rocne 8 milionu ton ingotu pro válecné
je pomocnou lodni službu pro dopravu vojska
IApadni bojište. Po ukonceni války dále venuje se
, již stál u kolébky a jejíž úspech jest jeho úspeei predsedy reditelstva. I v železárstvi plati lidové
takový krám. Bethlehem jest stále spolecností jeho
vého ducha. Nutno-li postaviti obrovské parrudy z Kuby ci Jižni Ameriky, stavi je Bethlehem.
neobvyklých rozmeru jsou uskutecnovány
v záStriktne obchodni vedeni podniku na individuajest dopodrobna realisováno závody Bethlehem.
n1m vyhovujicí uskutecnování casových sociálnich
eckých jest s(zdarem provádeno závody Bethrozhled hospodárský není jen ocenován, ale požau jiných spolecností. Pan Schwab jest reditelem
ta, Chase National Bank, dále Metropolitan Ufe
• a celé rady jiných podniku, jež by se mne sotva
jJnenovatí. Veliká jeho popularita jest jen prostým
é práce a úspechu.
kém svete jest také velmi dobre znám ve své
American Iron and Steel Institute, exlusivne ametuce vÍldcu ocelárské industrie. Rád predsedá jejím
vysokého místa posuzuje a predpovidá, pohrichu
vne, stav a vývoj obchodu a prumyslu Unie. Mluvi
premnozi byli jeho spolupracovniky. Mnohé presivelIkých spolecnosti pamatuje si v jejich delnické
pan SChwab, publikum tleská. Tleská obsahu i poMOpOmene uvésti i v nejvážnejšich projevech radu
bez historek posluchac brzy zapominá; vtipná
Ic:Ik veci dlouho upomíná na slova, jež rekl pan
ku, historek o panu Schwabovi a jim uvedených
mnoho, jako jeho poznámek k prumyslové a obchodni
, ie nynejši jeho spolupracovník a žák, Eugen Orace,
em jest daleko šikovnejším ocelárem nežli on sám,
panu Schwabovi, níkoliv panu Oracemu, nebot·
takto dokumentovati pravdivost své poucky: Nikdo
práv na stálý obchodni a životní úspech.
kvele rozumi hospodárské situaci a strukture své
Iémy takrka již instinktivne citi. Práve v dusledku
tivotni zkušenosti - Bernard Shaw by rekl životni
zlskal v dobách vysoké konjunktury i prudkých
jeho životni zkušenost jen utvrzuje jeho tvrdošijný
Irný ocelárský prumysl Unie jest jednou z jeho
složek hospodárského života, což logicky vyžaduje,
vé stejne rozumeli a dbali zájmu i ostatních kompoé skladby zeme. Predpoklad, plne splnený v osobe
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pana Schwaba. Rikávalo prý se v dobách, kdy pan Hoover byl
ministrem obchodu: Co neví ostatni clenové vlády, vi pan Hoover;
co neví pan Hoover, ví v Americe již jen pan SChwab, a co neví
pan Schwab, to už pak nevi nikdo.
Tomuto ocelári jsou hospodárské problémy agrární stejne duležitou otázkou železárskou, jakožto silného konsumenta ocelárské
industrie, zasluhujici plné spolupráce k zdárnému rešeni. Stejne
tak hospodárská stránka prumyslu gumy ci snad i cukrovinek, nebot
jest si vedom, že prospech jedné cásti prumyslu jest nemyslitelným
bez soucasného zdaru a prospechu ostatních odvetvi. jediný slabý
clánek v uzavreném reteze hospodárského celku snižuje celkovou
jeho pevnost, a již pred nekolika lety, v dobách bezstarostné konjunktury Unie, on, mluvci težké industrie, upozorrluje, že na zvýšené
životni úrovni Spojených státu neparticipují všechny složky obyvatelstva rovnomerne. jsou z ni vyjmuti dosud farmári a jest jen
v zájmu železárské industrie, aby i tato složka zúcastnila se zvýšeného blahobytu,
nebot bez ni nemožno považovati zvýšenou
úroven životni za trvalou. jeho hospodárská koncepce velmi silne
pripominá krásnou zásadu Lincolnovu, 'jež byla podnetem k otrocké
válce: Tento stát nemuže prosperovati,
pokud jest složen z polovicky svobodných a polovicky otroku.
jeho klic k trvalé prosperite ci desatero jest velmí dobre v Americe známo a citováno, nebot vystíhuje ducha a smerníce podníkání
v této veliké zemi jedinecné hospodárské struktury. jest populárním
již proto, že bylo formulováno Charley Schwabem, jak jest všeobecne
v Americe zván. Zni: 1. Plat zamestnanci nejvyšší možné mzdy.
2. Považuj zamestnance za obchodni spolecníky. 3. Ved obchod za
plného denniho svetla. 4. Nezapomen, že zákon poptávky a nabidky
jest nevycerpatelným.
5. Žij a pomáhej žiti. 6. Vitej nové myšlenky.
7. Nikdy nepokládej dosažené za dostatecné. 8. Ved obchod na nejekonomictejší basi. 9. Hled a mysli do budoucnosti. 10. Usmivej se,
bud vesel a pracuj na podklade, že úcelem obchodu a prumyslu jest
zvýšení štestí cloveka.
Pan Ch. M. Schwab ve své funkci presidenta Institutu jest gala
recníkem prumyslové Ameriky a duchaplným hostitelem vtldcu
ostatního prumyslového sveta. Hosti i vzácného hosta z Východu,
královnu Marii z Rumunska. Královna jest vdecna a posílá panu
Schwabovi vysoký rumunský rád. Chlub i se jim v plenu Institutu,
aby videlo, jakého má nyni hezkého presidenta. Ríká to ovšem jako
mnoho jiných staršich pánu, již si pri tech slovech podívají a pohladí své briško, zapinajice se na nejhorejší knoflik kabátu. Mímo
to jest dustojníkem rádu cestné legíe, majítelem Oaryho a Bessemerovy medaille, nejvyšší to pocty, jíž múže ocelár dosáhnouti, udelované britským Iron and Steel Institutem, kterého jest též cestným
vicepresidentem.
Pan Schwab nebyl by bohatým Americanem, kdyby nepodporoval
štedre charitativni a všeužitecné instituce. jeho palác na 25 Broadway
v New Yorku jest ukazován prúvodcimi prohlidkových vozu, kterí
nekolikráte denne opakuji úžaslým divákum: Zde bydli miliardár
Schwab. (I pruvodci v Americe rádi zvelicují.) Na své falme v Alleghennských horách, ve svém rodném krají, pestuje zálibne težké
kone, jež by mu i každý Hanák závidel.
Panu Schwabovi se tleská. jest nesporne mužem nevšedních
kvalit a schopnosti. Operuje skvele všemi figurkami šachu ocelárského obchodu. Vyhrané partie, jichž jest vetšina, jsou benefítem
nejen jeho a jeho Bethlehem, ale i jeho zamestnancu a vši Ameríky.
Skvele ovládá a rozumi psychologii cloveka. Mnoho z jeho úspechu
jest též dusledkem šikovného ovládáni své vlastní šikovnosti.
Prichází podzim roku 1929. Cerný pátek na Wall Streetu jest
umiráckem konjunktury
Ameriky a celého sveta. Krivka výroby
leti rapidne dolu za obvyklých zjevu, demoralisace cenové, nezamestnaností a všeobecné deprese. Pan Schwab není prekvapen.
již pred rokem, v dobách bezstarostné konjunktury a blahobytu,
upozornuje pred Institutem,
že americké železárstvi jest výrobne
predimensováno. Predvidá nebezpeci dusledku a nabádá k zastaveni
zvyšováni kapacity výrobni až do doby, kdy zákon výroby a spotreby dosáhne rovnováhy. Ale copak ta mládež dneska poslouchá?
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Prítomnost,
Neroztrpcen, dále koná svoji povinnost. jako nejúcinnejší prostredek k prekonání krise vyžaduje solidarítu závodu k verejností
a zamestnancum,
též ale solidaritu zamestnancu k závodu, dále
stejnomerné rozdelení práce mezi všechny bez snižování mezd. Pri
dlouhém trváni krise a volném zlepšování není divu, že znervosnelé
publikum klade hlavní vinu strojové racionalisaci výrobní, již mylne
zamenuje s predímensovánim výroby. Vyslovují se zdánlive opodstatnelé obavy pred blizkou budoucnosti z rostoucí nezamestnanosti.
"Veda vylécí nezamestnanost,"
zcela správne pravi pan Schwab.
"Nejaktivnejší obchody dneška jsou výsledkem prumyslového výzkumu. Naše industriálni expanse bude pokracovati tak dlouho,
dokud veda bude vyvinovati nové produkty k užitku lidstva a tvoriti nová výrobní odvetví, nové zdroje pro zamestnání. Dnešní težká
krise bude prekonána jedine vzájemnou spoluprací pri vedomí vzájemné závislosti, vzájemnou a rozumnou solidaritou. Naše základy
prumyslu a obchodu jsou dobré. Zažil jsem ve svém žívote mnoho
težkých krísí podobných dnešní a prece jsem byl svedkem, že spotreba oceli se každé desítiletí zdvojnásobila ... hoši, jim vám to
muže dosvedciti."
jim? Ano, nikdo jiný nežli pan james A. Farrell, president United
States Steel Corpor. Prumyslový car Ameriky. jest carem ale radeji
typu Carlylovského nežli Romanovského. Spolecnost, jejíž jest hlavou, ovládá výrobu 27 milionu ton ingotu, to jest ctvrtiny produkce
celého sveta; jinak receno así 9kráte vetší nežli jest celá výrobní
kapacita našeho státu v tomto odvetví. je tedy nejvetší spolecností
železárskou nejen v Americe, ale i na celém svete. Pan J. A. Farrel
není duchem tak komplikovaným jako jeho prítel Schwab, ac stejných schopností a tvurcí energie i úspechu.
ješte mlád, zakládá již vlastní spolecnost ocelárskou, vlastne drátovnu, jež splývá brzy s vetší spolecností tohoto druhu, kde pan
Farrel jest reditelem prodeje. Po utvorení zmíneného trustu United
States Steel prechází do jeho služeb, kde organisuje export spolecnosti. jeho úspech se zrací v zdvojnásobení vývozu v krátké dobe.
Ekonomickou stránku veci reší vybudováním vlastní vývozní lodní
jednotky. Od roku 1911 jest presídentem spolecnosti, tedy hlavou
provozu. Od založení stojí v jejích službách se lvím podilem na jejím
zdaru i na úcelném rešení vztahu trustu k verejnosti, zamestnancum,
akcionárum a souteži. je typíckým selfmademanem starého poctivého amerického typu.
Zmínený tento obrovský trust byl založen v roce 1901. jeho duchovými puvodci byli E. Simmons, Ch. E. Smith, Ch. M. Schwab a
E. H. Gary. Financne byl organisován Pierpontem
Morganem.
Uskutecnení trustu v dnešní jeho forme bylo gigantickým úkolem
hospodárským nejen po stránce financní, ale i organisacní.
jeho
zdravé, lidsky zdravé základy byly formulovány nedávno zesnulým
E. H. Garym. Koncepcí trustu nebylo ovládnutí a využítí trhu, ci
zvýšeni zisku spolecností na úkor konsumu. Na této koncepci by
trvání spolecností bylo kratické a možný zdar problematickým.
Myslim, že by historie prumyslového sveta v tomto prípade byla
bohatší o jeden pripad rázu Stines ci Castiglione.
Netušený rozmach a industrialisace
Ameriky vyvolaly velmi
rychle silný prumysl železárský. Závody byly roztroušeny dle postupu osidlováni a organisace územní a dle výskytu surovin. Prudké
výrobní deprese primo volaly po organisaci výroby, tedy i železárských spolecností v pevný celek, jenž by reguloval výrobu i spotrebu
v souhlase s vývojem zeme. Podkladem organisace trustu bylo vedomí, že prosperita železárstvi jest nemyslitelna bez obecného prospechu ostatni zeme. Žádný trust základních potreb urcitého spotrebniho okruhu - ocel zrejme zahrnuje - nemuže se rozvijeti na
základe cenového využiváni konsumu, ci snaze po získání monopolisace, postavení, ani jeho podkladem nemohou býti osobní choutky
jedincu. Prirozený zákon vzájemné závislosti všech složek spotrebniho celku jest platným pro prumysl i kartely. Prumyslové stagnace
jen potvrzuji starou pravdu, že nejduležitejši soucásti výroby jest
spotrebitel.
Prospech každé industrie jest závislým na schopnosti
spotrebitele pokroky výrobní stráviti at v kvantite at v kvalite.
Vzájemne si konkurujíci podniky ocelárské nemohly sloužiti pro328

spechu obcanu v té mlre, jako pevne semknutý výrobnl
s úcelne usmernenou výrobou i distribucní stránkou veci.Jejlcb
nické vybavení nemohlo býti na výši pro nedostatek financnl~
stredku. Byly priliš zmítány konjunkturálnimi výkyvy, je!
vovaly znacnou cást jich zisku, a oslabovaly je tak, že nem
státi povinnostem vuci spotrebiteli a zamestnanci ci akcio
robní jednotky cílevedome organísované, kontrolujicí vý
od surovin, tedy rudy a uhli, mohou úcelnou výrobou a p
pracovati proste lacineji. Mohou vybavovati své závody ne'
nejšími technickými zarízenimi a býti prukopniky stálého
Mohou prokázati vyšší získ a prospech nejen verejnosti, ale
a zamestnanci. Mohou prodávati proste ocel lacineji a tak p
kolobeh zacarovaného trojúhelníku tvoreného výrobou, s
a cenou.

i

Výhody takového trustu nemohou býti popreny žádnýmith
pakliže jeho smernicí jest vedomí, že zdar a prospech trustu
podmínen prospechem spotrebítelií.
Trust po utvorení ovládal 65% výroby zeme, ac dnes ovládá
hých 47%. Dukaz, že rozvoj ostatních spolecností nebyl jim
a že trust nesledoval monopolisaci svého postaveni. Základnl
tál, pozustávající
z bonu, prednostnich a obycejných akci~
1,252.975 tisic dolaru a jest takrka dodnes nezmenen. (Asi42
Kc.) Provozni kapitál cini nyni asi 17 miliard Kc.
Pomer spolecnosti k verejností jest veden v duchu poža
oprávnených cen za výrobky pri nejvýše možném zverejneni
záležitosti trustu.
K zamestnancum pak fair jednání a ne
mzdy, pokud dovoluje obchodní sítuace. K ostatním podníln1m
lecnost udržuje ostrou soutež prí primocarém jednáni. Tyto
cípy politiky spolecnosti k zmineným složkám staly se j
kredem a jsou plne dodržovány od jich formulace E. H.
Krátce po svém vzniku spolecnost prijímá své zamestnance
obchodní spolecníky a umožnuje jim výhodné vlastnictví
(1903). Interesuje tím své zamestnance na zdaru a prosperit~
niku a tak spolecnost není dnes majetkem financnich skup
nejširší verejnosti vcetne zamestnancu.
Hned po svém nastoupení zaciná pan Farrell kampan proz
pracovní doby na 8 hodin. Plutokratická vláda Ameriky ne
tlaku v sociálních otázkách, ponechávajic tyto volné dohode
katele se zamestnanci, respektive iniciative zamestnavatele. Vs
nejvetšími odpurci všeobecné 8hodinné pracovní doby byly
nanci sami pro malou redukci mezd, nutnou v pocátecním
této novoty. Tak tato akce mohla tudiž býti stoprocentne
vána spolecností až po 10 letech.
Pan Farrell jest bdelým strážcem všech zásad vloženýCh
nosti do vínku. Cena oceli jest pomerne nízkou a byla vždy
volne snižována, jakmile výrobní pokroky dovolily. NepretržlU
rejnování stavu zakázek spolecností ctvrtletne a výnos jejím
jest jistým a spolehlivým barometrem stavu obchodu Unie.
nejvyššich mezd nebyla porušena. Prumerný výdelek zam
cinil v roce 1902707 dolaru, ac dnes ciní 1828 dolaru, cožjest
prumer u srovnání s ostatními podniky prumyslovými.
spolecnosti po stránce humánní jest dosud príkladnou. Nelze
jmenovati nescíslná zarízení sloužící benefitu zamestnancu a
rodin. Akce "Safety First" (zabezpecení práce) jest pro
energicky, s plným zdarem. O dobrodiní jejím jsou bohuželne
presvedceni mnohdy ti, jichž se v prvé rade týká, totiž zam
Nutne totiž klade vyšší požadavky na myšlenkové ústrojí d
Nuti myslití i pri výkonu monotonni práce. Myslití prece jen
bolí. Vpravde je tato akce jedním z nejkrásnejších m
dobrovolné povinnosti závodu vuci zamestnancum, jejímž
výsledkem jest - prakticky receno - méne sirotku a vdov,
mrzáku, vice lidského štestí na útraty nepozorností, ned
nesvedomitosti.
V dobe války postavil pan Farrell celou spolecnost do
vlasti. Celá lodní flota spolecnosti byla dána k dísposící pro d
vojska a válecného materiMu na západní bojište. Rudní
na jezerech byly nabídnuty pro výcvík záložních námorníkll

Pt{tomnost,
700 mil. Kc na zarízení závodú pro výrobu válecStavela, opravdu s americkou rychlostí, veliký
rgu pro výrobu streliva, jenž bohudíky nebyl doakoncení války. Veškeré laboratore a technícké síly spodány k službe vlády pro vývin válecných prostredkú,
plynovýchmasek, úcinnejších bojových plynú, tankú atd.
jevy pana Farrella jsou prosté a jejich rídkost neucinila
Udovepopulární jako pana Schwaba. Není gala recpn1myslu, ale jeho vývody jsou pádné a dúvody vždy
logické. Mluví-Ii pan FarreU, publikum bedlive po•ft jsou to vývody muže s púlstoletou zkušeností, po
a6spešné prácí. Stále se pokládá jen za jednoho ze zaapolecnosti, aniž by jeho prohlášení bylo efektnim bafrázi. Podkladem všeho jeho jednání a myšlení jest
logická veta: "Nepotrebujeme codú ethíky, ale potrerozum."
životní práce venoval prodeji a ješte dnes se ríká: že
trIIem ocelí Ameriky. Ví prý o každé tune oceli vyroé v Americe, pro jaký úcel, pro které použiti i na jaký
I nikoliv snad doslova pravdivé, ale charakterisující
t malosti trhu. jeho palác není ukazován prúvodcími
vozu, ponevadž tyto proste nejezdí po lidovém
pan Farrell, publikum bedlive poslouchá. Mluví prúmyslový
a muž vzácné zkušenosti životní. Mluví prostou mluvou,
edcíve a poctive. jest hlavou obrovského trustu, ale
I dalšímu slucování podníkú ve vetší celky. jest si dobre
stromy nerostou do nebe. jeho spolecnost by mohla lehce
dalšl podníky ocelárské, ale nac se dále slucovati, není-Ii
O jíž žádným prospechem
aní závodu ani verejnosti?
jest si vedom, že United States Steel Corpor. jest vrcholným
dosahujícím velikostí již hranic možnosti, pakliže tyto
lIa. Dalši vzrust by jíž mohl ohroziti pokrok vývoje,
dem jest rovnocenná konkurence, a mohl by lehce priodvetví prumyslu do mrtvého bodu, do urcité lethargie ci
ti.
dnešní krisí byla pozornost cinitelú ocelárstvi obrácena
k panu Farrelloví, aby udal praktický smer pro oživeni
mluvcí nejvetšího koncernu. Produkce oceli klesá až na
pflrozená spotreba zeme obnáší plných 70% kapacity.
plne pripojuje se k smernicím daným panem Schwabem
ft dnešni ubohý stav výroby jest velmi mnoho dúsledkem
• Cena ocelí jest nízkou a prodejní cena mnohých proplechu- klesla pod výrobni náklad. Uvádí, že železárství
tované kapitály tak, jako mnohá jiná odvetví. Malé
nemuže prospeti konsumu, nebot cena oceli ve strojním
ku pr. neni hlavní položkou pri kalkulací. Takové malé
škodí železárskému podniku a ohrožuje investícní jeho
Aby podniky mohly dostáti svým minimálnim požadavakcionárum a delnictvu, nutno stabiIisovati .ceny a prekonsumo marnosti spekulace na dalši jich klesání.
uje, že snížení mezd by melo v zápeti mnohem vážnejší
lIoepodárskésoustavy, nežli by zdánlivá výhoda nepatrného
IIIlženímohla prospetí. Uvádí dále, že ocelárství jest vždy
enokrísemi, a zase naopak se více zúcastnuje konjunktury
prumysl. Plati tu stále výstížná karakteristika
Andrew
: Ocel jest bud princem nebo chudákem. Vyžaduje a
e v prvé rade solidárnost v udržování pevných, oprávnených cen a vzájemnou solidaritu všech složek jako
ek k prekonání krise.
podívným, že tak sílne prúmyslová zeme jako Amerika
v socíální vir ostatního sveta. Dúvodem nejsou jen priecenskýstav a závideníhodná hospodárská situace zeme,
vyvinutá demokracíe, demokracie amerického, nám snad
telného typu, ale demokracie údú i hlav. Pokud hospot bude rízen vudci rázu Schwabova a Farrellova, sotva
ni hnuti nalezne živné púdy. Bude proste životem od-

mítnuto, nebot otázky sociální budou rešeny dohodou, a to dríve,
nežli se stanou problémy. Pokud desatero pana Schwaba a prostá
zásada FarreUova budou vúdcímí ideamí jejich nástupcúm, dotud
nebude se treba domáhati žádnou vrstvou obyvatelstva jakýchkoliv
požadavkú. jejich tužby a oprávnená prání budou uskutecnovány
samovolne, snad volnejším tempem, ale zato s vyššim konecným .
efektem, pri soucasném eliminování težkých hospodárských ztrát
celku, jež jsou dúsledkem predcasných vymožeností, jež spolecenská
struktura nemúže tak rychle strávití.
Mnoho, velmí mnoho musi hospodárský rozmach Unie býtí vdecen
energii a práci jeho vudcu, panu Ch. M. Schwabovi a J. A. FarreUoví.
Tito representují starý vymírající typ amerických pionýru prumyslu
a civílisace, pri rídké pružností jich duchu, jež dovedli se preorientovati dle potreby doby v architekty budující plánovíte pro budoucnost.
Táhli poctive káru svých povinností u vysoké pecí cí ve válcovne drátu,
táhlí jí poctive pres vrchy a doly krivky hospodárského života po
neupravených
cestách a táhnou ji dále í dnes, stejne poctive a nezpyšnele, po pohodlnejšich betonových silnicích.

ŽiVOT

A INSTITUCE

E. Erdély:

Dvacetiletí kojenci a tí'icetiletí starci.
Pozorný
peštských
nemuže ctenár
si nevšimnouti

a vídenských
casopisu
osudu
mladé generace
v obou zemích. Naskytne se mu pri tom zajímavá
podívaná. V Madarsku vZniklo nové politické a spolecenské hnutí. Nazývá se "Tricetiletí"
a v jeho cele
nestojí nikdo menší, než arcivévoda Albrecht Habsbursko-Lotrinský,
který ješte pred 2 lety to myslel
vážne s trunem madarským, pak ale. následkem snatku,
stavu neprimereného,
se usadil jakožto soukromník
bez zamestnání v Pešti.
Prohlédneme-li si zblízka dukladne deravý program
této strany, nalezneme jakožto jedine pochopitelný
obsah toto vyzvání: "Sedmdesáti-, šedesáti- a padesátiletí, táhnete k certu a prenechte nám své mandáty
do parlamentu,
svá správní radovství v akciových
spolecnostech, vyšší hodnostní trídy v byrokracii a
místa štábních dustojníku v armáde. Nebot Vy jste
už starí, Vy basírujete ješte ve franz-josefínské minulosti, kdežto my jsme mladí a nám predevším patrí
místo na slunci!" Prirozené požadavky,
které zná
i mládež ostatních národu. Ale ve které zemi jsou
ješte 35letí organisováni jakožto "mládež"?
Podle
celého strihu tohoto hnutí poznáme, že v Madarsku
skutecná moc spocívá v rukou mužu, kterí se pohybují
mezi 6.-7. desítkou svého veku. Ti ubozí 301etí Madari s arcivévodou v cele si myslí, že mají co delat
s osobní libovulí starých pánu, kterí žárlive streží
výhody svého postavení a za nic na svete se nechtí
odebrati na odpocinek. Každý však krome Madaru
musí videt, že se zde nejedná o osobní houževnatost
starých pánu, nýbrž o celý politický a sociální systém
Madarska, který by museli ti tricetiletí svrhnouti,
kdyby se chteli dostati ke svým prirozeným právum.
Celý oficielní vztah Madarska k politickým a sociálním
problémum korení ješte v jeho náZorech Z let devadesátých, ne-li sedmdesátých, to jest z dob, kdy chudáckové kolegové Albrechta Habsburského se ješte
potulovali po zelené louce, odkud je teprve pozdeji
prinesl cáp. Celé to blábolení vládnoucích starešin
madarských si mužeme z psychologické stránky vysvetliti prirozeným faktem, že každý obycejne lpí na
329

Prítomnos~
svých mladých krásných casech, "jak krásne se líbalo
ve Vídni v sedmdesátých letech!" Tento starý, ale
tolik znalosti lidí obsahující vtip o melancholickém
povzdechu starého pána se dá užít i na všechny celné
muže Madarska. To je jasné, že dokud budou tito
drívejší poslanci, stolicní soudcové a predsedové soudu
žíti, dotud budou do poslední kapicky krve lpeti na
svém mládí, kdy ješte zastupovali v Sedmihradsku
volební okresy, v nichž stacily 102 hlasy k dosažení
mandátu, kdy ješte byli stolicními soudci v Orave
a mohli prenechati vedení veliteli žandarmu atd. Nemohou se odtrhnouti od techto vzpomínek a tisk jim
to ješte usnadnuje, protože je v rukou, které se ješte
pamatují na ztracené državy a protože hlavní clánky
jsou psány starými pány, kterí ješte mívali celorocní
volné jízdenky, platné od Rjeky až do jasiny, od Devínské Nové Vsi až do Predealu. Hnutí tricátníku
v Madarsku však není žádným hnutím národním,
nýbrž jen stredostavovského dorostu. Na polích u pluhu,
v továrnách u stroju, v krámech u pultu se ješte dává
prednost 30 letum pred 60. jen v tech šichtách,
které si poprávají zaopatrení na útraty celku, vyskytuje se tento nepomer mezi mládím a stárím. jen
v armáde je víc generálu než majoru. jen v ministerstvech sedí víc min. radu než sekretáru a u dráhy
víc inspektoru než adjunktu. A to je vše jen pro k I a us u r u verejných úradu. To je stav, který se zmení
postupem casu, kdy se Z dnešních tricátníku stanou
ctyricátníci. Touha techto tricetiletých po úradech a
platech nestací na to, aby se Z toho vyvinulo hnutí
politické a sociální. Z takového hnutí muže spíš vypuknout 301etá válka než válka 301etých, ponevadž
za tech 30 let by se z nich stali šedesátníci a majitelé
titulu a správních radovství. Cílem jedine oprávneného
boje 301etých by melo býti neco jiného. Neco, na co
jiste oni všichni myslí, ale co se neodváží vyslovit,
ponevadž jim k tomu chybí statecnost a revolucní
síla mládí: že totiž Madarsko z r. 1931 je naprosto
jinou zemí s jinými životními podmínkami, než Madarsko z r. 1910 a že proto politické, hospodárské a
sociální názory musí býti jiné než ty, které jsou praktikovány temi staršími pány. Ta generace 301etých je
príliš slabá, aby mohla bojovati proti chimére znovuzbudování tisícileté ríše, proti velikášství: "Extra Hungariam non est vita" a proti ostatním statistickým
piIírum politické budovy Madarska. Ti, kterí jsou zde
k disposici, nemohou býti pocítáni mezi 301eté, nýbrž
spíš mezi 60leté.
Ve Vídni prichází do módy docela jiný pomer k mládí.
Noviny zde delají úplnou hrdinskou propagandu pro
mládí. je zde prímo velebeno, namlouvá se mu, že je
ohromnou zásluhou býti mladým. Neue Freie Presse,
u jejichž redaktorských stolu je každého vecera shromáždeno dobrých 1000 let s nužkami a lepidly, jde už
tak daleko, že se to už podobá kultu kaktusu. Z Leopoldova, Morav. Ostravy, Istanbulu, Velkého Beckereku
proudí literární výp1ndy nemeckého dorostu do Rakouska a jsou pilne otiskovány s pyšnými podpisy: Hanny
Porges, 11 let. Dr. Kuno Leberdorsch, 24 let ... "o mé
nejhezcí príhode" a o "Obecních volbách ve Steyeru ve
svetle Panevropy". Nejvíce zarmucující je to, že se vek
této mládeže roztahuje nahoru i dolu. Navykati 111eté
holcicky na tiskovou cern, k tomu už patrí porádný
kousek opicí lásky, s níž všelijací hloupí rodicové, nemající ani zdání o zdravé výchove, vtloukají svým
31etým detem do hlavy básnicky a nutí je produkovati
se pred hosty. A 241etého dospelého majitele diplomu
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presentovati v "Príloze mládí"! Z toho je vídet,
241etá rakouská generace je zrovna tak zpitom
její predchudkyne,
nesmrtelne proslavená
Krausem.
jaké jsou to neštastné generace, ti dnešnl
301etí v Rakousku a Madarsku! Nedlouho pred
byl jsem také clenem spolku, pohrdajícího stár
jícího zboriti samotné nebe a usilujícího o vysok6
Nazýval se "Dvacetiletí" a mel své schuze každý
v zadním kamrlíku jedné kavárny. Clenové:
filosofové, sociologové, publicisté, kritikové pf
zde svá díla a kritisovali jednak sebe navzájem a
Kosmos, Evropu a pomery v zemi. Ale název
pro nás byl pouze snem, nebot žádný z nás ješte'
20 let. Když vstoupili do druhého krížku,
pro nás život príliš vážný: jedni, válkou pohrda'
sofové, padli v dešti granátu, druzí se stali rev
funkcionári a zemreli rukou katovou, anebo dohrá
roli v domove, aniž by ješte dosáhli druhého
A my ostatní jsme už ve svých 24 letech byli
zkušenými publicisty a redaktory velkých polit
deníku a starí 401etí koštálové ani nemukali, k
jsme mluvili. Že bychom dopustili, aby naše clán
uverejnovány v rubrice mládeže zároven s 11
holcickami? Kdyby se neco podobného prihodiloZ
nického nedopatrení našemu sazeci, tedy by h
z toho ranila mrtvice.
A ti 30letí? jak byl stár Beneš, když zacal
návat se starými a mocnými tohoto sveta j
rovnocenný partner a když pomáhal spolutvoriti
jehož representantem se stal? A jak stár byl St
když prišel o život, maje Za sebou tak nesmrt
sluhy? A Havlícek? A jak starí byli jiní v ostat
mích, když nesli svuj národ kupredu na krídlech
luce? Byli to sice také 20-301etí, ale ti neutvo
ných partají k hájení zájmu svých rocníku, nýb
mohli staré, aby mohli vybudovati nový svet. N
se v neZralém stárí podlou dne pomocí podlézavéh
podobení stylu starých do sloupcu všech tech s
zvápenatelých casopisu, nýbrž budto z nich zahnal
nebo si sami založili nové casopisy a strhli novýmiI
a ciny svou generaci s sebou.
Kde jsou tyto generace v Madarsku a Rako
V Madarsku byly duševne i telesne vyhubeny a y
kousku byly již v ríjnu 1848 zahrabány,
Dalibor

Kviz:

Obrana módy.
velkou
chybou
Bylojen bymódu
v oblékání,

pod
slovem
móda
specielne
dámskou
Uvážíme-Ii, ve kterých všech oborech lidské p
snažení se uplatnuje móda, žasneme nad jejím v
dosahem. Móda každým rokem mení tvár zemek
tak jako každý rok mení tvár lidí, pridávaje k nim
vrásky; moda, tento útržkový kalendár zálib, je u
vatelem
stárnutí vecne mladého lidstva. Je tf
uvedomiti, co vše podléhá móde. V mode muže býti
ping, Greta Garbo, budhismus, masérské salony,
verse ke katolictví, sex-appeal, domácí príprava
tailu; móda je ve vede, at už treba chirurgii nebov
sofii, móda je v umení, proste snad všude.
Rozebereme-Ii si psychologii módy, mužeme ríci
nou: je-Ii zvyk železnou košilí, je móda pra
která ji pere. První, ponekud nelibý a zar
dojem, který máme, zjistíme-li v necem novou

PtltomnosL
, že se nám tu predkládá neco, co nesou- byt treba od nedávna - vžitou pred~
proti móde je proste nezvyk. Tvrdí-li
druhá prirozenost, je móq.a gymnastikou
rozenosti. Vecný rytmus módy nedovove svých vnejších vztazích k svetu nenenl pochyby, že to muže vytrenovati
k pružnosti i v jiných vecech. V tom by
i snad jeden z významu módy.
ko jiného. je velmi mnoho vecí a hnutí,
jako móda, tedy neco pomíjejícího, co prý
vážne, a skoncily jako nepostradatelná
(ho života. Sport byl u nás pred 30-40
módou, a výkonný sportovec budil práve
ost, smíšenou s pohoršením, jímž sledé oblek dandyho, jenž uplatnuje nejakou
nku. A dnes? Snad to byla také jen móda,
O každá móda, únavou obecenstva,
která
ové filmy; a dnes režiséri s velkou samoze zvukových partií filmu nové hodmódou, o které se pred 13 lety nemohlo
á-Ii dva, tri roky, byl jazz, t. j. uvádení
oju, synkopace a rag-timu do populární
jazz je nepostradatelnou živinou pro soujejl touhu po zvucích a privádejíc jiné
úcelu (operu atd.) do jisté tísne. jindy
edne a uplatní vec, která byla sice známa,
a nedocházela ani využití ani vážnosti
fonu u nás pred 5-6 lety, jež nese své
stále).
lem lze práve spatrovati význam módy.
co všecko ješte by clovek mohl potreveci, které by mu mohly býti milé ci uži's budíkem, který pak ukáže ciferník Záuzf drímající pudy a nepriznané záliby
ridge?). Móda násobí lidskou schopnost
a dlouhou chvíli. I kourení bylo na pou módou, a co je dnes? Móda sice hledá
é a užítecné veci, ale hledá je namátkou a
u. Tápá a mýlí se. Není správné tvrditi,
da pramení z potreby doby. Móda je vec
oúcelná; v tom ohledu lze vznik každé
ti se vznikem prvního života na chladnoucí
óda je zpusobena lidským pudem hráti si;
hrou lidstva jako bridge je hrou ctyr lidí
ou jedenáctek. Presto však velmi casto
s tfm, že propaguje nejakou zbytecnost,
tfm, že stvorí vec denní potreby. Malý prílety, když byl vynalezen bicykl, jezdilo
ik výstredníku, kterí tím, lidove receno,
posmíváni ostatními. Dnes je kolo nejužínejlevnejším dopravním prostredkem venzejména pracujícího.
tlm na rozdíl mezi módou a moderností.
to, co je povrchní, pomíjející, to, v cem je
a póza než úsilí a chtení. Moderní je to, co
ne z ducha nové doby. Ale je tu chaos:
I tance, ackoli by se melo ríkati módní
• kdysi móda, je nyní moderní složkou žimóda avantgardou modernosti? Zejména
oborech lidské práce se tento rozdíl zduse módní autor a moderní autor. Moderní
e býti módním (Maurois), ale módní autor
dobre moderním, ježto jeho dílo nemá vec(WaIlace, Dekobra). To je jiste pravda;
mus na pr. byl pokládán za pouhou módu,
rtovanou. Rovnež cteme-li o rozmáhají-

I

cích se psychoanalytických verejných poradnách v Londýne a Paríži, nevíme, jak se na to dívati.
je zapotrebí si všimnouti tohoto psychologického
zjevu: príchod nové módy v cemkoli charakterisuje
jistá efektnost, buršikosnost, vnejškovost, flanc; a lidé,
kterí používají nového módního artiklu, mají libý pocit vlastního významu, svého vtipu a orientovanosti,
vedomí, že trochu ohromují svet a imponují mu. Není
pochyby, že ucenec, jenž v tichosti objevil novou metodu
v rešení nejakého problému, cítí se daleko méne novatérem, než elegán ve svém šate nápadne nejnovejšího
strihu. Práve precenování této novosti jakožto hlavní
veci, bez ohledu na vlastní cenu nové veci, ciní mnohým
lidem módu nesympatickou - ale muže se tímto precenováním z veci t. zv. "moderní" státi vyslovene módní
artikl. To je prípad všech skoro nových literárních
smeru, jež budí zpravidla odpor hlavne pro svou mondénost. Krestanství,
marxismus atd. však nikdy nebyly módou, ponevadž lidé nemeli k temto ideám onen
ponekud frivolní postoj jako na pr. ku psychoanalyse.
Bylo již receno, že vznik každé módy je mytický
co se príciny i mechanismu vzniku týce. Variatio consuetudinum delectat. Móda je pulsem civilisace; je prostredkem, jímž se civilisace rok od roku omlazuje, zustávajíc stále žádoucí. Není pochyby, že lidé mají radost, že móda jim dovoluje videti svet stále v jiném
osvetlení, jakoby barovým reflektorem. Móda sice cerí
hlavne povrch života, zatím co modernost pretavuje ho
v hloubce, ale zdá se, že o cloveku na pr. oblecenému
podle módy se bude každý spíše domnívati, že má více
pochopení a citlivosti pro nová hnutí a cesty lidského
ducha, než o nemoderne, šosácky obleceném malomeštákovi. Kdo se posmívá módám a reptá proti jejich ustavicnému strídání, jedná stejne nerozvážne, jako kdyby
se posmíval kosmickému rádu a reptal proti tomu,
že po zime následuje jaro; módu není treba vždy schvalovati ani se jí ríditi, ale je treba ji respektovati. Nebot
móda, tot mnohdy celý clovek.
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Franta Kocourek:

o

klepetárovské generaci.
VIII.

Papírovost
u levých
víc než
u ostatních,prekvapovala
protože v jejich
tábore literátu
byla theoreticky
zduraznována nutnost bezprostredního styku s lidmi,
znalost pomeru, skutecného žiyota. Jak byl na príklad
zanedbáván
mezi komunistickými
spisovateli genre,
který mel a má pro levé hnutí literárne nejvetší význam
a který má funkci opravdu revolucní: reportáž! Vzpomínáte z nejrušnejší doby komunismu na dobré reportáže, k nimž bylo tolik výjimecných príležitostí, vzpomínáte, že by se byl nekdo z tolika nadaných mladých
literátu na levici venoval tomuto druhu, jak si zasluhoval a jak po tom doba volala? Vyslovte jediné jméno
ceského komunistick-ého reportéra, jehož kapitoly by
mohli proletári s prospechem císt a jež by prežily svou
dobu!
Reportér, to jest muž, který ohledává svedomite
životní -materiál a zachycuje ho (podle své ideologie)
perem co nejverneji a ve stavu pokud možno syrovém,
nám z té sociálne nabité doby nevyšel ani jeden. Energie
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.Prítomnost,
levých literátu
se vybíjela dvema jinými smery: lyrickými básnemi
a úvahami,
které se zpravidla
menily
v manifesty. O základním ideovém rozporu v proletárských verších (nežné a pokorné srdce vedle železného
marxistického
determinismu)
bylo psáno, také o jiných
nelogismech,
které nikomu z pravovtrných
nevadily,
vzpomenrto
i revolucní láce krve, k nír. najdeme zajímavý protejšek
v ideologii nekomunistických
intelektuálu, utáborených
ve stredu a na prav ici. Zbývá otázka,
jaký význam mela lyrická cinnost generacní pro delníky
a delnice, pro proletariát.
Mužeme prohlásit na základe
precetných a nejruznej~ícli
zkušeností,
že význam této
nejoblíbenejší
cinnosti se rovnal témer nule. Výjimek
bylo nepatrne a mezi nimi Jirí Wolker výjimkou
nejvetší. Ani po té stránce nevyústil
vztah intelektuálu
k proletárum kladne a uznáme to za logické a spravedlivé po tom, co jsme uvedli dríve. Theoretické
úvahy
a hrozivé manifesty
mely dosah vetší, prinášely do našeho literárního a kulturního života nové proudení a moderní orientaci,
jejíž základní
smernice
byly a jsou
správné. Byly to ohlasy z Ruska, kde se opravdu staví
nový svet a kde byl komunismus
ne výrazem nespokojenosti, ale ideou. Ozveny ze sociálne rozboureného
Ne-'
mecka, námety a projekty mezinárodních
intelektuálu,
skutecných revolucních
praktiku,
v techto manifestech
prekládané (po prípade ne) a aktualisované
umístením do
našeho prostredí nebo jen radou vykricníku.
Stejným neprítelem
vecnosti a kriticismu,
jako revolucní dogmatismus,
bylo i kamarádství
proletárských
básníku. Vyvinula se mezi nimi taková prakse, že jeden
bránil druhého i pri páchání težkých hríchu proti Duchu
svatému. Protože byla veliká žízen po všem novém a
protože nového bylo mezi levými nejvíc, vydávali casopis za casopisem, knížku za knížkou a k tem knížkám
psal jeden druhému predmluvy,
v nichž se upozornovalo,
že v této tretí sbírce veršu vstupuje mladistvý autor do
tretího období své tvorby a shledávaly se bez Gbtíží doklady pro tvurcovu
genialitu,
která byla ovšem jako
taková v marxismu
zakázána.
Neexistovala
hlqupost,
z níž by se po dukladném
ohledání prísnými ideology
nevyklubalo cosi pozoruhodného.
Mátly se pojmy, a zduraznila-li se nebo odhalila v nekterých
prípadech literaturou skutecnost,
byla jindy krivena a zakrývána
násilnou argumentací za každou cenu. AbyctlOm nezapomínali
na tatínky, strýcky a dedecky: cekal-li nekdo z tribunu
proletariátu
tvrdé odsouzení od starší kritické generace,
byl nepríjemne
zklamán.
Referáty
v literární
rubrice
listu mimo všechno podezrení z komunismu
vítaly revolucní básníky vetšinou s vrelým porozumením,
které by
výkonné revolucionáre
musilo dohnat k zurivosti.
Ani
u mužu na pravici nenašli rudí literáti odpor.
Jejich posice znamenala
v našem literárním
živote
monopol. Rostli jako z vody, podivujíce se nekdy vlastní
velikosti. Byli mladí, meli výjimecnou
príležitost
vybíjet fond, v nemž se revolucnost
sloucila na cas nerozpoznatelne s mládím, mohli se verejne uplatnovat,
stali
se centrem pražského
kulturního
života, soustredovali
v sobe vetšinu duležitých, životných,
možných i nemožných kulturních
snah, na jejichž zachycování
meli podivuhodne citlivá tykadla,
udávali tón na souhlasu _
nebo aspon bez závažného odporustarších z vlastního
tábora i táboru cizích.
veliké literární a umelecké autority, jako F. X. Salda, pricházeli ohrát své stárí k ohnum
mládí a osvežit se u jejich pramenu
a posílit, bezprostredneji procítit novou, vecne novou orientaci. U mnoha
kritiku - zprava i leva - se dá shovívavost
k poborujícím tesím, hodnotám i nedostatkum
mladých vysvetlit
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strachem pred jejich tempera)llentními
útoky. Kdo
profesora F. X. Saldu, sotva ho bude podezrívat z n
tecnosti a bázne, z ostré odplaty za kriticnost k mlad
radikálum.
Nebo i na neho pusobilo nové božstvo, i j
záleželo více na láskyplné príchylnosti
mladých, než
stoprocentní
uprímnosti,
která kalí cistou pohodu g
racního obdivu? Je to pravdepodobné,
jisté však je,
ani F. X. Salda nevystoupil
proti tem, kdo si hráli
slovem "revoluce"
a kdo obhajovali názor, že ma
tictí básníci jsou tak napojeni marxismem, že nemo
nic nemarxistického
napsat. Bylo tomu pri projevech
boku Zdenka Nejedlého dosti príležitosti. Šalda se m
stát protiváhou
Nejedlého, jako se jí cástecne a v jin
oboru
stal na krátkou
dobu profesor Emanuel Rá
který nás zatahoval
zase príliš do prava a patrne pr
nám tak brzo a tak dokonale zmizel jako vudce s
Práve v pomeru k levým literátum
mohl F. X. Š
tuto protiváhu
znamenat
jako všeobecne uznáva
nejlepší náš literární vudce, kritik a estetik.
Období proletárské
poesie a první komunistické vI
melo také za následek zliterárnení
našeho kulturo
života. Literatura,
ocenená ruskou revolucí v nejruzn
ších svých podobách jako nejúcinejší agitacní prostred
(jiste správne), vzrostla u nás na mocnost rozmeru, kt
neodpovídaly
skutecnému
jejímu významu v živo
Nadýmala
se umele na úkor jiných kulturních slož
stejne duležitých,
nebo duležitejších,
její povrchu
plocha byla daleko vetší, než vnitrní obsah. Nikdy sen
popsalo a nepotisklo
tolik papíru, nikdy nevyšlo
casopisu a knih, nikdy nebylo literatury víc využív
a zneužíváno,
nikdy nebyla tak casová a jednostran
. V ovzduší kavárny, která upoutala a pohltila tri ct
tiny energie levé generace literátu, vyrustali mlad! li
zapomínající
pomalu, jak vypadal svet, než prišli pop
do Unionky. Proti kavárne se nedá nic namítat, dok
se nestane stredem sveta a jedinou literární školou. Což
prípad inteluktuálu,
kterí se pokládali po nekolik
houževnate
za spasitele proletariátu.
Bylo to prosU
nejvhodnejší
pro revolucnost:
nenaráželo se na stohr
nou složitou skutecnost,
,docházelo jen k polemiká
jejichž
argumentaci
usnadnovalo
nezvratné dog
Nebylo k vítezství
treba rozumové námahy, to obs
raly tese a ty stacilo citovat, nemusily se rozebírat a
kazovat.
Po debatérských
úspeších v atmosfére hl
ných a snadných
bitev o hesla se rychle osmelov
zvlášte povahy od prírody ctižádostivé a chtivé vef
ného vystupování,
typy konjunkturální.
Pro mlad
cloveka, který mel trochu schopností, bylo takové del
kultury nejpríjemnejším
z možných povolání. S jist
rutinou a prizpusobivostí
se daly delat kariéry, zdánU
i skutecné.
Bylo tolik vynikajících
spisovatelu, po prípavdevrch
ných zjevu, protože se nemusilo do hloubky. Ze je tre
hledat prícinu práve tam, je videt z toho, jako hve
pohasly, když se mlhy mythu rozplynuly a nadešel
práce nezbytné
obycejne i pro revoluci.
Z literárního
ovzduší, které bylo Klepetári nejbli
v nemž se nejcasteji
pohyboval
a které na neho m
rozhodující vliv v kritické dobe jeho života, pochopl
nejeden vadný rys té cásti generace, jíž patrí název"
petárovská"
v užším slova smyslu. Komunismus má
podíl na dotvorení ovzduší, v nemž místo, aby se šlo
života k literature,
se literaturou zacínalo a také konci
Má lví podíl zvlášte na podrytí morálních hodnot, kt
ani pred komunistickým
prevratem nemely mezi liter
vysoký kurs. Aby tedy bylo jasno: toho cerného Pe

Prítomnost,
váme cele komunistum,
dáváme jim nan jen
nI právo.
eme prejít do literátského
sveta vhodnejší
než zacneme-Ii avisovaným již faktem náchylsociálne pathologickým zjevum. Komunistictí
vé a proletárští básníci vyšli z východiska:
zla pramenila ze špatného sociálního rádu. Ti,
li postiženi, jsou obetmi rádu a nezaslouží si
I nebo dokonce opovržení,
ale pochopení,
a demonstrativního
uznání. Demonstrace
pro
zasažené byla protestem
proti dosavadnímu
edlivému rádu a byla prukazem
revolucnosti.
race takového druhu se zdály tím naléhavejší,
- nebo se zdála - potreba ocisty techto lidí,
dohledné dobe, ba už zítra budou postaveni revoroven ostatním. Ti nejponíženejší budou slaveni,
mlt nejvíce ran na svém tele. Kdo nechce rozumet
tum proletárským, at si tu vec priblíží aspon
na prípadech trpitelu srozumitelnejších,
at si
nepodobne mystické úcty, jíž používal napríklad
I Kramár, a která se zakládala na tom, že by I
vren, že úpel za vec národa v rakouském žalári.
§i legionári, posetí ranami zahranicního
odboje,
tyto mucedníky se dívali s posvátným
obdivem
dnes odmítají sentimentální
argumenty a mluví
ne o legionárském kšeftarství;
disko rudých básníku a veršotepcu bylo správné,
oda i praktický záver dopadly nemožne. Meštáát, který se odhodlal studovat úpadkové zjevy
ti, se k nim sklánel s výše své ušlechtilé mopozoroval je jako divoká zvírata a servíroval je
literárním podání jako bizarní prípady,
které
se vyskytovaly mimo svet ctenáru
isolovane,
nesouvisely s celkem a jako by práve blahobytní
lci celku nemeli na osudu sociálních vydedencu
nI vinu. To ukazoval proletárský
literát zcela
. Jeho postup byl jiný: nesestupoval
se svého
lu jako kritik, takové meštácké
blahovule
se
O cert kríže a proto si rekl: musím
být jako oni,
jim být rovný,
jejich nebude
druh, kamarád,
Neprehrada
mezi námi,
povýšenost,bratr. nedonI. I preskocil príkop rudý literát, propast predpreletel a zasedl rovnou k vydedencum.
I to by
porádku, bezprostrední
poznání bez literátské
ivosti je jediné rešení pro dobrého spisovatele,
se k tomu ovšem tak vášnive nutit a nesmí si stále
ky uvedomovat chvályhodnost
této cesty. Dál
terárními burici souhlasit nemužeme. Sedli si totiž
stul s defektními typy spolecnosti, neumeli však
mravne nad nimi, což mohla být hodnota jejich
vI a nemá nic spolecného s moralisováním.
to nový druh demagogie, na jejíž nesmazatelné
narazíte pri rozboru. Povahy Klepetáre a neprerady jiných clenu generace, Klepetárovi
vÍCe
podobných. A práve za to, co bylo Klepetárovi
vycítáno nejvíc, padá zodpovednost
na ideology
iky sourucenství s pathologickými
zjevy spolemi. Každému, což jeho jest, jen si, mládenci, vzpocovšechno jste pokládali za samozrejmé
a v jahoulostivých bodech jste uvádeli své teorie na
!ivot. Za jedním z nich zapadly mríže. Venujte
ravedlivou kamarádskou
vzpomínku
a važte si
body. A nezapomente, že jen malicko chybelo
ch zmizení Vorosmartyové,
abyste o svobodu
ejakou hloupou malickostí, zlomyslnou náhodou,
jste
se nekde
rekli slovo
na -neprae,
nechali
nekdepriskrípli,
kompromitující
podpis
kdo

z vás, kdo z nás bez výjimky, by si prál, aby byla jeho
minulost
probírána
s dukladností,
jakou postupovaly
vyšetrující
orgány proti Klepetárovi
pod zorným úhlem
spoluúcasti
na zlocinu, v perspektive
predpokládané,
ale nikterak nedokázané
vraždy? Jsou lidé poctiví a na
nich stojí svet, jimi rostou generace, ale kdo je bez viny,
at hodí po Klepetárovi
kamenem.
Pri studiu sociálne pathologických
zjevu prodlévali
komunisující
básníci nejradeji a nejdéle u nevestek. Nevestkám jiste nelze závidet, at už se dali na toto remeslo
vinou jiných
nebo vinou vlastní, to uznává každý rozumný clovek, ale co s nimi udelali proletárští
literáti?
Povýšili je na hrdinky, udelali z nich témer svetice doby,
postavili je na oltáre a skládali k jejich chvále verše.
I v básních skutecných
básníku, jako byl Wolker, jste
se setkávali s neschopností
abstrahovat,
z problému nevestek to, co se musilo abstrahovat,
jestliže u nich mladí
poeti nechteli zustat.
Zbožnením
prostituce,
již leví
intelektuálové
omlouvali
a hájili, chtejíce ji puvodne
jen vysvetlit a potlacovat,
byli uvedeni mnozí mladí na
scestí v názorech na ženu. Patrilo to k veci, k radikálnímu hnutí, jako mluvení o revoluci v ruské rubašce a
capce se štítkem (kostým
Ivana Olbrachta pri projevu
po návratu z Ruska), jako fráze o spásném proletariátu,
jako these o odpravení
všech, kterí nevideli v Munovi
nebo Hakenov} povolané dirigenty republiky.
Je rajské neco jiného nevestky chápat a s nevestkami
spát. Mezi tema dvema momenty
se nedelal zásadní
rozdíl. Byla to uznávaná
soucást spolecenského
života
komunistických
básníku
a teoretiku
a kdo neumel
smírit tuto praksi se svým svedomím
nebo vkusem, byl
malomešták
a filistr. Komunistictí
intelektuálové
nebyli
v techto záležitostech
o nic nebo aspon ne o mnoho horší
než prumer kolegu na pravici, k jejich relativnímu
dobru
se dá naopak pripsat to, že byli uprímní. Ale jejich prostitucní ideologie vyšinutá
behem dráhy pocínající ve
správném východisku,
se stala nebezpecnou práve svatozárí umístenou
nad hlavy tech, které mely vyhynout
v príští, porevolucní
spolecnosti.
Prostitucní
ideologie
byla nebezpecím
zvlášte pro mladé, protože vyplývala
z nejpohodlnejší
prakse - prizpusobení
danému prostredí a ztotožnení
s ním, protože
nebyla výslednicí
skutecného
myšlenkového
rešení a proto, že se stala
módou. Vrátíte-li
se do té doby, najdete predpoklady
pro radikální uvolnení pomeru muže a ženy, jehož hlavní
koren tkví v dobe války.
Tenkrát byly casy tak revolucní, že jste se ve spolecnosti proletárských
literátu
cítili v ohledu sexuálních
zkušeností
jako nemluvnata.
Pohlavní nemoci, to byly
medaile, o kterých
se hovorilo
ve spolecnosti
stejne
klidne, jako o bolení zubu. A jestliže jste dosud podobnou nemoc nemeli, byli jste v jejich ocích handicapováni.
Jít k nevestce, to bylo jako když se jde clovek vykoupat
a když básník opet neco nového ulovil, stalo se to pri
nejbližší schuzce predmetem
družného
rozhovoru,
poprípade informativní
debaty. Musili jste se stydet, jak
jste pozadu a ztráceli jste nadeji, že budete moci psát
básne o nové revolucní
erotice, když vám schází pru- .prava s profesionálkami
milování.
K dyž jsem slyšel
vtipy, anekdoty
a dlouhé historie o nevestkách
mezi
vojáky a dustojníky,
nedivil jsem se, s tím se na vojne
už pocítá. Stejný názor, stejná prakse a stejné reci u tech,
kterí meli být avantgardou
nové spolecnosti,
nového
rádu, to jsem pochopit nedovedl. To prece nebylo nic
nového, v tomto revolucním
oboru vynikaly už drívejší
literátské
a umelecké generace!
Vedle prostituce jako inspiracního
zdroje tu byly i jiné
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Prítomnost,
prvky rozkládající
názory na pomer žen a mužu. Nastaly v nem po válce stejne tak podstatné
zmeny, byli
jsme na konci války ve veku pro rešení pohlavních
otázek nejduležitejším.
Byli jsme mladí, ale ve skutecnosti jsme byli válkou starší, než podle svých let. Meli
jsme vlivem neprítomnosti
mobilisovaných
otcu a vlivem
anarchie poprevratových
dob blíže k ženám, než generace predcházející,
ženy nám byly dríve prístupnejší,
nežli jim. Do tohoto chaosu vpadlo ucení komunistické,
které vyjadrovalo
zcásti správne zmenu v pomeru muže
a ženy, ale z prevážné cásti zesilovalo - zvlášte u mladých - zmatek v erotické theorii i praksi, predevším
agitátorsky
silnou mluvou, vydáním
hesel, do jejichž
vyznávání se mládenci a panny nedávali dvakrát nutit.
!\1anželství, které ovšem má vady, jako každá lidská
II1stituce a dnes víc než jindy, bylo šmahem odsuzováno jako buržoasní
prežitek.
Bude volná láska, jako
v Rusku a mládata bude vychovávat
kolektivne
stát.
Vernost?
Také rekvisita, prekonaný romantismus,
stará
sentimentalita.
Psal jsem již o znehodnocení
slova, o než se pricinili
u nás komunistictí
ideologové a literáti. Také z techto
slov se nestrílelo. Vetšina hlasatel u techto revolucních
hesel o zbytecnosti
manželství a o nových formách soužití muže a ženy se oženila. Vedou príkladne
meštácký
život manželský, docela po starodávnu,
s láskou vernou
nebo ponekud volnou, ne podle politické legitimace, ale
podle své individuální
povahy. Málokomu vystací temperament pres petadvacet
let! jenomže
si tenkrát nevideli do pusy a nezáleželo jim na tom, že mravne slabé
této ideologii podléhají, že jí nekterí podlehnou nebo že
v ovzduší všeobecné
shovívavosti
k uvolnené
praksi
hranicící nekdy tesne s kriminálem
v techto mravne nepevných
posílí~.špatné
sklony. je odtud tak 9aleko
k pletkám s Margit, prihlížíte-Ii zatím jen k tomu, že to
byla žena, které bylo eroticky zneužito?
Stálo by za to ukázat, jak proletárští
básníci zkomplikovali~otázku
lásky muže a ženy marxistickými
pouckami, které na daná místa veršu bud vubec nepatrily
nebo byly chybne aplikovány.
Rudý básník, vyrušený
v hotelovém pokoji težkými kroky delníku jdoucích do
práce, zanechá milování a oddá se trudným
úvahám
o proletariátu,
jak možno milovat devcátko, když delník
spadl s lešení a podobné
kombinace.
Sentimentalita,
proti které proletárští
Iiteráti vystupovali
s nenávistí,
se rozlévá volne a puste jejich verši, at pojednávají
o fantomu námorníka, který generaci úplne posedl, nebo
o umelém porodu, který byl jejich stejne oblíbeným
námetem.
I s jinými úchylnými typy se tito básníci ztotožnovali,
místo aby si zachovali reservu nutnou v normálním živote, jaký vedeme. Pripomínám
krome nevestek
vrahy.
jak lacine a neodpovedne
je vykládali!
Sociologický
podklad vraždy se dá dokázat
vždycky,
v nekterých
prípadech široce, ale s tím se nikdo nezdržoval,
vzalo
se proste moto "man muss", dalo se to na nekolik thesí
a opredlo závojem mystiky a lyriky. Relativita
pojmu
vraždy a jejího oprávnení,
o níž budeme mluvit v kapitole o odkazu otcu a príkladu státotvorných,
slavila v literature své levé triumfy, které nikdo nedomýšleJ. Vražda se v té literature
nejen vysvetlovala,
nejen omlouvala, ale v mnohých
prípadech
prímo
doporucovala
jako cin, kterým se zjednává rovnováha.
Z této proletárské etiky, která není nic jiného
než protejšek
etiky
kapitalismu,
který prece také vraždí, nezustávalo
v rozpálených mladých hlavách ani tak vecné oduvodnení,
jako mravní prípustnost,
tendence,
porušující
se sou334

hlasem mnohých i starých a vážných kategorický mra
imperativ:
"Nezabiješ!"
Dovolte, tohle všechno m
zustat bez vlivu na naši generaci, i když nešlo prilIlO
vraždu, ale trebas jen o drobné a méne drobné prestup
které jsou podle mínení kriminologu
predstupne k
Ta cást generace tricátníku,
která odešla z tá
komunistických
básníku a spisovaletu,
protože se
mohla sprátelit
s demagogií,
protože nemela dar
jednoduché
koncepce sveta, a protože se nemohla
houpnout pres rozpory, neznamenala ve srovnání s vliv
radikáIU témer nic. Její úmysl byl vytvorit protiv
nejlevnejších,
koncentraci
intelektuálu,
kterí by prov
dukaz, že je možno být levým bez komunismu. Ale
cást generace, at pricházeli z Cech nebo Moravy, selha
lépe receno vybíjela se naprázdno.
Podle mého náz
se minuli tito solidní a nekdy i nadaní mladí lidé'
chem proto, že byli málo leví. O to se jednalo v obd
komunistické
vlny: být pevní, poctiví, charakternl,
povední, jedním slovem být muži, ale radikálními. Ra
kálností rozumím
ostrou sociální citlivost, dusledn
v ceste za principy, které uznávám za správné, houže
to st v boji proti tomu, co pokládám za nespravedli
Lidé kolem K nappa a Oi5tze pravdepodobne
nemo
být jiní než byli, vím, že pronáším jen teoretický 50
tvrdím-Ii,
že by byli znamenali pro svou generaci
kdyby byli levejší, radikálnejší
v práve uvedeném s
lu. Vykrystalisovali
v samostatnou
skupinu z odbo
k výstrelkum
a demagogií, jimž byly venovány dve
slední kapitoly.
Ale zapomneli,
že v komunistick
hnutí je mnoho pravd, kterým se nevyhneme a kt
nikdo nemuže" vyrídit", protože konstatují skutecn
v nichž žijeme. Zapomneli, že je problém v podchy
zdravých a konstruktivních
proudu komunismu, jeji
usmernení,
bez šarlatánství,
klukovin, bez povrchn
a jiných rekvisit komunismu,
jimiž neschopní vud
hledeli zakrýt svou podivuhodnou
nerevolucnost.
mohlo mít tehdy odezvu hnutí, které zabralo moc
prava. A nebude ji mít ani dnes, kdy zacíná být ot
znovu aktuální.
V tom vidím nejvetší chybu vud
hlavne starších a je treba ji vytknout
v záveru p
o nekterých požehnáních komunismu: vyplýtvali všech
svou energii a revolucní elán v období první komu
tické vlny, která musila opadnout. Bourili, leteli, dec
ani rozumem
jim naše generace
nemohla posta
Ale dnes, kdy se nad docasne konsolidovaným svet
znovu stahují mraky, v dobe katastrofální
nezamest
nosti, hospodárského,
politického
i kulturního nap
dnes, kdy naše generace a ješte víc generace mladšl to
potrebují orientaci, bývalí vudci svorne mlcl a zústá
v ústraní.
Lad. Cepek:

Kouzelníci.
Nejde
o remeslné
jakokousky.
je panToDante,
ktelý
dávno tuudivoval
Prahukouzelníky,
a Brno svými
je obratný
který si ríká kouzelník tak, jako jiný remeslník si ríká švec. A
ví, že v jejich práci není nic nadprirozeného a že obratne delají
které my neumíme. Ale jsou také ješte lidé, kterí skutecne p
se silamí neznámého puvodu, které neovládají, ale dají se
véstí k rešení úkolu, nikoli mystických, ale docela strízlivých a
tických. Jsou to opravdoví kouzelníci, jak je servirují pohádky,p
že zacházejí s podivnýmí silami, které pusobí jen na ne a kt
slepe duverují. Zdá se, že v našem století není možno, aby ta
kouzla zasahovala do praktického života, a prece u nás behá a d
si žije dost proutkáru.
Jsou to lidé, kterí výdelecne pracují s
zelným proutkem.

PrítomnosL
k není vec nová a objevuje se už v bibli v ruce
jim uderil do skály, aby z ní vyrazil pramen. Starí
I ložiska proutkem neboli virguli a teprve v 16.
cký spisovatel Agricola, že "havír nepotrebuje
dobre svoje regule". Ale kouzelný proutek prežil
4nes si vesele žije vedle všech ved a odbomictvi. jak
proutek? Má nejruznejší formy a kvalitu, ale nejvrbová vetvicka. Prut se urízne blízko místa, kde
dvou vetvicek se zarizne asi na délku 30 cm. Proutvidlice (slabé vetévky) do rukou, které drží pevne
, lokty k bokum a predloktí vodorovne. V každé
vidlicky, a konec proutku, kde se vetvicky spojují,
a paže v nepohodlné poloze; tak chodí po krajine
e mysli na vec, kterou hledá. jakmile se dostane do
o materiálu, pocne se volný konec proutku pohyvzhilru a to tim intensivneji, cím je ložísko mocy proutek "bíje" tak silne, že se nekteri proutkari
ti jeho úderum poduškou upevnenou na prsou.
reaguje jen v rukou vyvoleného, na nehož pusobí
, která proutkem pohybuje. Není pochyby, že taa jest rada lidí duveryhodných, kteri reaguji. Ale
pro posouzení, reaguje-Ii nekdo skutecne, anebo
je; proto není možno rozeznati skutecného prouttkari jsou nespolehliví; i ti nejlepší meli dlouhou
zpl1sobených nejruznejšimi prícinami od špatné
tnému proutku. Dnes užívá se nejvice proutkaru
a praktictí geologové, kteri se zabývají pred bežstavbu vodovodu, casto krácejí ve stopách prouto, kolik obcí a mest v naší republice obrací se na
vyhledal prameny pro jejich vodovod. A tu je zajiIpl1sob,jakým udávaji prameny. Predem vylucujeme
v úvahu pouze poctivé proutkare, kteri opravdu
pnosti.
mají ti, kterí dovedou od oka, pouze podle morfosbernou oblast spodní vody. Bývají to bud starí
Ja léta praxe osvojili si již nejzákladnejši pojmy
jsou to obycejne proutkari, kteri pracovali jako
pomery spodních vod svého kraje. Ti zpravidla
terénech. Proutkari, kteri nemají nejmenšího
i, udávají pak na pr.: "v hloubce 9 m 7 cm tlustý
é naivností.
k užitkových nerostu byly vypracovány methody
geofysikálnich, které nejsou sice dosud zcela promajl už radu pozoruhodných úspechu. jde tu o mev.ají místních anomalií ve fysikálních vlastnostech
ložiskem, aby podle nich stanovily jeho tvar a
o poruchy gravitace, nebot težká ložiska zvetšují
poruchy elektrické vodivosti, o poruchy zemského
a o ruznou rychlost šírení se seismických vln ruzA tu jest zajimavo, že proutkar casto reaguje na
by to tušil. To má ovšem praktický dusledek velmi
se, že proutkar, který mel vyhledati prameny pro
mta. Voda nebyla nalezena ani. na jednom z nich a
potom pozván, zjistil, že proutkar reagoval na 4
Je jamo, že proutkar, který hledal vodu, reagoval na
é specificky težkým dia basem, který nemá prak• Tak ani nejpoctivejši proutkar nevi, stojí-li nad
anebo roztocila-Ii mu proutek nejaká hornina zpumte anomalii na pr. gravitace ci elektrické vodidokonce snad zdechli na psa zakopaná nedaleko.
tkafi reagují velmi silne na zdechliny a mrtvoly
hrbitov se mnozí div neztrhaji. je tedy jasno, že
proutku muže být více a žádný vedecky založený
slepe duverovat i kdyby v jeho rukou reagoval
proutkar musí být behem své cinnosti proutkem
a to obycejne ve chvilich, kdy si je naprosto jist.

Dochází tak k chybám a blamážím, které si proutkar nedovede vysvetlit, protože sí neuvedomí množstvi nejrúznejších prícin reakce
a protože se sveruje síle neznámého puvodu, smeru i intensity. Proutkari'lm neselhává kouzlo jen v geologii, ale i v jiných úkolech, jako
je na pr. urcování pohlaví deti dosud nenarozených, nebo stanovení,
co se vyli hne z vejce, zdali kohout nebo slepice anebo konecne v urcování polohy postele tak, aby spác byl magnetickým vlnám vystaven
co nejlépe, jak mužeme cisti v inserátech nemeckého proutkarského
casopísu. Kouzlo je tedy nespolehlivé a je proto tím divnejši, že casem
ovládne proutek i lidi s odborným vzdeláním. jsou profesori, kteri
porádají proutkarské kursy, a vysoké školy, které uvažují o zrízení
profesury proutkareni. U nás toho casu máme zapáleného proutkare
inženýra a docenta, kterému technícké vzdeláni, budující na vedách
exaktních, nikterak nebrání, aby veril svému proutku na sto procent. Udává nejen hloubku a "tlouštku" nebo "šírku" pramenu, ale
i materíál, který bude musit studnar prokopat, než se k prameni dostane. Poví, bude-li se hornina dobre kopat, cí bude-li kámen priliš
tvrdý a jiné podrobnosti. Sám mel jsem príležitost prezkoušet tyto
jeho presné údaje a presvedcit se, že aní jediná z podrobností nesouhlasila. Podotýkám znovu, že tento prípad patrí do kategoríe proutkaru z presvedcení, kterážto skupína jest výkvetem proutkaru a skutecnou proutkarskou elitou. Horší je to s proutkarskýmí podvodníky
a podvodnícky, kterí se na proutek dívají jako na prostredek k snadnému Žívobyti.
V tomto casopíse meli jsme priležítost poucíti se o fušerství a šarlatánství v americké medicine a stojí za zmínku, jako protejšek k tomu,
neco o šarlatánství v americké geofysice. Geofysíkální merení se tam
rozvínulo neobycejne a užívá se ho nejvíce k urcení geologické stavby
v naftových terénech za úcelem vhodného umístení hlubinných
vrteb. Velmi se k tomu hodí methoda seísmická, prí níž jde
o tento princip: Na urcítém míste zpusobi se malá explose a polními seismografy se merí doba, které potrebovaly otresné vlny,
aby probehly od místa explose ke stanovisku seismografu. Protože
doba tato není závislá jen na vzdálenosti seismografu od místa
explose, nýbrž také na pružnosti horniny, kterou vlna beží, dá
se z techto casu souditi na geologickou stavbu mereného územÍ.
Postup mereni pozoroval jistý podnikavý muž, který ze všeho vnímal
pouze explosi a jakési prístroje. Po nejaké dobe už obcházel farmáre a nabízel se, že prozkoumá jejich pozemky a nadeji na naftu.
Když nekdo sedl na lep - dal se do mereni. Rucním vrtákem vyvrtal melkou díru a vedle ní postavil malou skrínku, kde bylo nekolik stupnic a rucicek. Potom vzal porádný revolver, nasadil jeho
hlaven na ústí vyvrtané díry a vypálil dovnitr. Soucasne stiskl knoflík na skrínce a všecky rucicky se rozbehly. Po chvíli se zastavily
a on precetl na stupnících hloubku naftového horizontu udivenému
farmári. Ovšem, že rucicky aparátu se pohybovaly asi podle téhož
zákona, jako kolo štesteny na pouti. Že podle údaju tohoto "geofysika" skutecne vrtali, je už kapitola národohospodárská.
Není možno, aby se nám nevybavil tento American širokého svedomí, pozorujeme-li metody nekterých proutkaru.
Proutkar, který
ozubeným prevodem prevádí pohyb proutku na pocítadlo, které
udává, kolikrát proutek na urcitém míste bije, rekne vám presne
hloubku hledaného nerostu. Má výpocet velmi jednoduchý, nebot
jeden pohyb proutku znamená 1 m hloubky. Opravdový kouzelníkje jeden ceský proutkar. Chodí po terénu jako všichní proutkari,
zastaví se na míste, kde proutek bíje a hlásí, že tam je pramen. Pak
vytáhne z náprsní kapsy mosaznou deštícku, kde jsou vyryty podivné krivky a na ních tu a tam císlo. Na dešticku položí peníz a ukazováckem ho posouvá po krivkách; náhle se mince zastavi, proutkar
jí odklopí a císlo, které pod ní cte, udává hloubku pramene. Ale tím
není produkce skoncena. Destícka se obrátí nebo zamení za jinou
a objeví se opet krívky, na nichž místo císel jsou vyryty znacky témer
chemické, jako CO2, S, Fe, R a pod. Obrátí se i peníz a opet bloudí
pod ukazováckem po destícce podle krivky; nekdy se nezastaví,
jindy se zastav i. A tu cteme pod penízem na pr. CO2 a náš kouzelník
nás prekvapí sdelením, že voda je uhlicitá kyselka. Zastaví-li se petnícek na S, Fe nebo R, jde o vodu sirnou, železitou nebo radioaktívni.
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PtltomnosL
Nekdo má dokonce to štestí, že se mince zastaví na nápisu "Delikatessa", což je asi vrchol dokonalostí minerální vody. Tento muž
nosí cervený kufrík, kde jsou prý uloženy jeho prístroje pro práce
ciste speciálni. I stalo se, že na jedné "komisi" byl náš divotvorce
zmožen bohatým pohostínstvím a po delším rádení tvrde usnul.
Lidé jsou zvedavi a cerná kuchyne vždycky láká - zkrátka: rozjarení hostitelé otevreli cerný kufrík a hledali "nástroje".
Našli nekolik kousku prádla, neco k snedku a pak dva notesy. V jednom byl
seznam jeho úspechu s udáním kdy, kde a kolik našel vody a kdo tento
úspech dosvedci. Byla toho hezky dlouhá rada, ale neskonale delši
litanii obsahoval druhý, velmi tlustý notes. Tam byl seznam všech
jeho praci sestavených chronologicky: datum, úkol, jméno zákazníka,
jaké indikace udal, kolik za to dostal a nakonec - jak to dopadlo,
když se práce provedla. V této poslední rubrice cetly se u vetšiny položek velmi vulgární a cynícké poznámky o negativních výsledcich,
o nichž nejcasteji mluvil t. zv. "nejsilnejším záporem". Tento notes
byl kus statistiky o úspeších proutkareni, ale zdá se, že je pro zájemce nenávratne ztracen. Notesem s positivnimi výsledky náš muž
vydatne mával pred ocima lehkoverných a získal je dokonale svými
podminkami, když požádal za práci na pr. 1000 Kc ve dvou splátkách: 500 Kc hned a druhou polovinu až po kladném výsledku hloubeni studne. Ale pet set korun je práve obnos, který si náš muž vykalkuloval za ten kouzelný výlet; druhá petistovka je jen "na tu
radost", že tam voda opravdu byla.
Proutkarské remeslo je zdravé a snadné povolání a nepríliš namáhavé. jediná námaha je chození po terénu s proutkem, ale to netrvá
obycejne dlouho. Pres to však zdá se proutkarum i tato námaha veliká a rádi by se jí zbavili. Práve v posledních dnech doslechl jsem
se o jednom z techto kouzelniku, který si práci velmi zjednodušil.
Nechodí proste ven do poli, ale krouží proutkem nad katastrální
mapou území, které je svereno jeho péci. A nastojte: proutek reaguje
nad papírem katastrální mapy dobre a spolehlive. Nevim, pokládal-li
zákazník toto kouzlo za abnormálni sensibílitu proutkarovu anebo za
drzost.
Nelze upríti radu úspechu proutkarum, ale to, co o nich dnes víme,
mužeme shrnouti asi takto: Výdelecní proutkari mají ve svých rakriteria,
podle nehož bydách mnoho podvodniku a my nemáme
chom je rozeznali od tech pravých a poctivých. Skutecný proutkar
nezná sílu, která jeho proutkem pohybuje, a tim méne jeji puvod
se na ni bezpecne a
a zákony, jimiž se ridi. Proto ani on nemuže

Prvních 20.000 km
ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce,
výborného materiálu
a dokonalého
dilenského
zpracování
automobilu
Š KO DA. Jen dlouhá nepretržitá
služba
zdurazní Vám mechaníckou
spolehlivost
vozu ŠKODA
a presvedcí
Vás o jeho úspornosti
v provozu i v udržování. S plynoucímí
mesíci a lety poroste
Váš respekt
pred jeho kvalitou a zameníte-Ii
jej jednou
za
jiný,
bude
to opet
ŠKODA.

AKC. SPOLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL (ASAP)
Praha II., Vodickova 38. Telefon 286·47

úplne spolehnouti
a zejména ruciti
predem za sprA
svých údaju.
Je tedy jen s podivem, že za tohoto stavuj
nejen soukromníci, ale i spolecnosti a verejné instituce, v
mnoze odborníky, spolehnou se úplne na indikace udané pro
aniž by pouhou jejich možnost dali prezkoušeti geologem.
zajímavo poriditi i u nás statistiku neúspešných vrtáni a
navrhovaných proutkari; pak teprve objevila by se rádná suma,
zmizela z národniho jmeni jakoby kouzlem.
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Katolictví a inteligence.
Milý Peroutko,
mel bych nekolik poznámek k Vašemu clánku o nadejíchka
u nás. jsem presvedcen s Vámi a s Durychem, že svetské a m
podpory katolictví jsou u nás daleko chatrnejší, než si kdo
a na ne se spoléhat znamenalo by opravdu stavet na písku.Na
strane však zase vim urcite, že katolictví neni do té míry
inteligenci, jak se domniváte. Nejsem z tech, kterí by chtBl
katolictví Couéovou metodou. Vim také, že Buh nepotre
lentu, ale že Cirkev bojujicí jich nikdy nezavrhovala, protože
chce práci a pri této práci jest nutno volit rozumné pr
Sám zjev Durychuv ukazuje ostatne, že bilance katolictví po
tvurcí není nijak pasivni. A není tu jenom Durych. Vim O
mladých dobrých spisovatelu, že jsou positivními katoliky.
se casto, které lidi vidím v kostele, koho vidim u svatých S
jsou mezí nimi lidé, o nichž bych si byl nikdy nepomyslil,že
spolecne prikleknu ke Stolu Páne. Jsou vynikajici kneží, ktefl
sebe dovedli shromáždit kroužky inteligentních lidí a ne
tyto lidí ani' do lidové strany, ani do treti generace. (Je snad
dost charakteristickým,
že klášter, z nehož vyšlo nejvíce int
ních podnetu, celý korporativne vystoupil z lidové strany.)
kneži ríkají temto malým lidem toliko, že bude dobre, když
o sobe navzájem vedet. Vice že zatím neni potrebL Vidim,žese
úroven káZání, že postní a májoví kazatelé mluví pred pln
tely a nejenom pred samými starci, neduživci a ženami. Nedo
kdo pripoutat inteligenci, byla to lidová strana. V tom ostabll
ani lepší, ani horši, než jsou ostatní strany politické, zvlášte
pravicové. Zvlášte Praha je kulturne znacne necitlivá, snad
že má v cele poslance, jenž svého casu promluvil známou ~.
rodním divadle, jež vyvrcholila tím, že doporucoval, aby se
Stroupežnický. Souhlasím ovšem s Peroutkou, že se tato n
po case vymstí i politicky a že podcenovati tento moment je
zrakostL Za velmi nadejný zjev pokládám reholní reformu
šenou úrovell bohoslovného studia. Mladí bohoslovci svetiti
holní vedi, že se o jejich vec nikdo nepostará, nebudou-Iise
starat sami. Arcibiskup pražský, jenž pochopil, že nedostatek
tity musí nahradit kvalitu, jednal velmi prozírave. Není
kríterium posuzovat u nás katolictví jen podle jeho verejných
festaci, zvlášte politických. ješte méne muže být posuzováno
své žurnalistiky a podle projevu nekterých politikl1, z nichž
casto spíše Stríbrný, než Pius XI.

až 49.
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Se srdecným pozdravem

K zarízení vzo-:,né 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

"JERR~

OBUV
12.·

25..

19.-

Druh -6Cl.c.s
Detskésponkové plátenky. bílé s modrým lemováním ci QUmovou. v6lcovanou podešví
Pro teplé letní <:lny velmi
vhodné.
Osfc; J.81h

tETO

PRO
Oslo 9 -1

Druh

Císlo 9- J1/,

4J6I,2-TJ

(27-33)

29.-

Druh 29.Q-«l

(27-34t

Naše originelní traml)ky. Hodí se no kopanou. pro skauty, no . ~ište i do zahrady.

Detské sandály pro nái do-:
rost, Jsou z: mekké. hnedj kule. vzdušné, s trvanlivou gumovo.. podešvf.

·29.-

25.-

Druh 4235-37
Snerovacl Dlátenky v šedé
barve s lehkou, gumovou podeivi. Vyloženy lufovou vložkov cin( chu%Ízvlášf príjem·
nou.

Druh 2145-09

Sedé plátené strevíck" s gumovou podešví o nízkým pod.
patkem. Praktická obuv pro
celodenní nošení.

59.-

Druh 2155-50
D6mskévzdušné strevícky pro
horké dny. Vrch :e % bílého
ripsu na nál1u pletený. Qumová podešev podpatek.

i

39.-

Druh

3337-12

Pánské plátené polobotky %
pevného šedého séglu. Lehoucké. v%dušn':a pohodlné.
74 S.

39.-

59.•

Druh 0475-88
Druh 7945-69
Pro pohodlí I eleganci. Stie- Ud0v6 sondálové strevícky s
vícky na ni%ouckém podpat- peknou dírkovanou ozdobou
patku s koženým vzdušným v nekolika barevných odstípletivem no nártu. Pro vy- nech. Jsou levné a pohodlné.
cházky.

59~

,35.-

29.-

Ilruh l~
Gumové koupactt,. Chránf n0hu pred poranením. Jsou Ieh·
ké a nevodí pri plování. 1Mme je v niknlika barvách.

Sandály.
Druh 2947-«l
Pohodlná vzdušná obuv pro
teplé letní dny s trvanlivou
podešví %prírodní l1e~ válené
Clumy Dámské Kc 29.-.

Opravujeme veškerou,
Za opravu rucíme

59.-

Druh 6927-63
Letní polobotky z hnedého
boxu s pružnou koženou po·
":ešvía nízkým gumovým podpatkem. Svr:ek je v1duŠnÝ.
dírkovanÝ.

iu nás nekoupenou obuv.

!K udržování obuvi používejte

89.-

našich specielních krému za Kc 2•.:.....
Druh 1137.{)J
Letní p':)lobotky % bílého neb
iedého séqlu. Jsou velmi lehoucké a poh~dlné. Sedé pro
denní potrebu a bilé do 16zni,

DrJh ~

l.i

Apartní polobotky k
letníluL obleku no vvc
a dl;) lázní. Jsou bUé
r:ované s hnedÝmneb c
'JO)(f'm

1-,

