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tato formulace od nikoho nic nechce. Ale znamená-li to
zvyšovat nebo snižovat cla, to se už nedozvíme, a proto
je pravda, že jsme se nedozvedeli vubec nic. Nekterí lidé
Když
nedávno
ministr"vývoj
Benešjdev vlevo",
jedné zebyly
svýchz toho
recí
lezou za slovo vpred
jako za pec. To je pravý význam
pronesl
maximu:
tohoto slov~.lNejlépe,
jak se zdá, vede se za touto pecí
koalicní nepríjemnosti. Nekteré obcanské strany videly
"Lidovým
listum",
které se slovem vpred
provádejí
v tom ohrožování své prestiže, jestliže se s oficielního
úplné kejkle. Takové neurcité sluvko se nejlépe ovšem
mlsta hlásá vývoj vlevo, a žádaly ministra zahranicí, aby
hodí strane, jejíhož vudce nazval Bechyne jednou pánem
se krotil. Když dr. Beneš patrne mel už debat dost, prov klobouku i v cepici, a která pro dvojaké složení svého
hlásil v zahranicním výboru, že, když si tedy pánové nevolicstva
odjakživa
obává se v hospodárských
a sociálprejí, aby ríkal, že vývoj jde vlevo, bude ríkati, že vývoj
ních vecech exponovati
se pro to nebo pro ono. Proto
jde vpred. To vyvolalo mezi obcanskými
stranami velké
"Lidové listy" nyní horlive vydávají
samá taková všepotešení, jako by zmenou slova mohlo býti neco zachráobecná, kulatá a vubec nic neríkající hesla, jako "vpred!",
neno, a projevuje se nyní houževnatá
príchylnost
k ono"ven z krise!" nebo "uchránit
stát!" Co slovo, to zlato.
u sluvku vp r e d. Tisk obcanských
stran si ted Beneše
Ale jak vpred, jak ven z krise a jak uchránit stát, o tom
dokonce pochvaluje: tak se má mluvit!
se varují neco povedet. jestliže
nekdo, jako my nyní,
Obcanské strany, zdá se, pana Beneše tentokráte
nezrejme chce z krise ven a vyptává se, jak to má udelat
pochopily. Tento muž tak zrídka užívá zbrane ironie, že
a co k tomu cíli treba podniknout,
a jestliže se mu na to
se ani nepomyslilo, že by jeho nový, korigující výrok
odpoví: to udeláš nejlépe tak, dostaneš-li
se z krise
mohl snad býti myšlen ironicky. A prece neznamenal
nic
. ven - tedy má to všechny charakteristické
známky
jiného než toto: nestojí mi za to hádati
se o slova;
špatného vtipu. Že všichni chceme uchrániti stát, o tom
myslíte-Ii, že vám muže býti pomoženo sluvkem, budu
není pochyby,
a práve o uchránení
státu jde. Je však
rfkati pro pokoj v koalicní domácnosti
vp r e d místo
nutno premýšleti,
jakým zpusobem cili jakým smerem
vlevo, a na veci samé se nic nezmení; nasytte se, je-li
vám líbo, slovem.
to lze udelat (smer zde není nic jiného,než charakteristika
zpusobu).
Toto sluvko vpred
nabylo v nekolika dnech velké
slávy v koalicním tisku a ozývá se nyní se všech stran.
jestliže
pak na uvažování
o potrebném
smeru dají
Nutno poznamenati, že je to sláva úplne nezasloužená,
"Lidové listy" tuto draho cennou radu: "Uchránit
stát,
nebot v tom sluvku není o nic více skutecného
obsahu
to je smer, jímž musíme
jít" - tedy je to práve
než ve známé rade, aby nekdo šel rovnou za nosem.
takové, jako kdyby nekdo se na križovatce ptal: jakým
Kdežto slovo vlevo
udává smer, sluvko vpred
nesmerem má jíti, aby se dostal do Pardubic,
a kdyby
udává zrejme niceho. Je to jen jeden z obvyklých koalicnejaký rozumbrada
na té križovatce
mu poradil: chcenich kompromisu. Koalice nedelá kompromisy
toliko ve
te-Ii jíti do Pardubic,
je smer k Pardubicum
ten smer,
vecech, nýbrž také ve slovech.
jímž musíte jíti. Zdofati krisi doporucují
tedy "Lidové
Máme proti sluvku vp r e d tu podstatnou
námitku, že
listy"
tímto
ovšem
naprosto
správným
zpusobem:
naprosto nic neznamená ve vecech, o než jde. Je poz krise ven! A dost. Tomu se pak ríká míti názor na
divno, že tolik dospelých lidí muže se uspokojiti pouhým
situaci. Tento názor nám nyní doporucuje
velká cást
slovním obratem. Rekneme-Ii, že vývoj jde vlevo, znavJ.ivného tisku. je pochopitelno,
že se tím spokojiti
mená to celou radu urcitých vecí:. nahlédnutí,
že úplná
nemužeme,
a má-Ii to vubec nejakou cenu, tedy jen
dohoda mezi národy je nezbytna,
práci pro pacifismus
jako historický
doklad, jak se v Cechách r. 1931 žvanívalo.
a odzbrojení, energické usilování,
abychom
se zbavili
vysokých cel, kontrolu kartelL! a bank, uznání státní
Hesla "Ani nalevo, ani napravo,
ale vpred" ujal se
moci i v hospodárském živote, rozhodnutí,
že soucasná
také dr. Milan Hodža, který na toto téma pronesl rec
krise nesmí býti rešena na úcet pracujících,
zvýšenou
v Mladé Boleslavi. V té reci pravil: "Co znamená poliochranu práce, urcitý názor na otázku mezd a nezamesttika levých? Znamená
bezuzdný
r~dikalism
v politice
nanosti, presvedcení, že kapitalistický
rád je otresen a
kulturní,
náboženské
asociální."
Ze by mohl existopotrebuje reformy, podrobení hospodárského
života vývati také levý smer, který neznamená
bezuzdný radirobnímu plánu a boj proti dosavadní
výrobní anarchii.
kalism, nýbrž rozumovou
reformu,
to, zdá se, panu
Ale ubohé sluvko vpred není schopno dopraviti do naší
recníkovi
ani na mysl neprišlo. Pro neho každý levý
mysli jedinou konkretní vec. Neznamená nic jiného než
smer jest bezuzdný radikalism.
Je treba tedy dokázati,
tolik, že se nám tu v oboru politiky a hospodárství
rada
že nejde o zbavování
se uzd a vystupování
z brehu,
"jlt rovnou za nosem" predstavuje
nejen jako moudrost,
o fanatismus
a o rudou vlnu, nýbrž o rozumnou, stríznýbrž dokonce jako spasitelná moudrost.
Ovšem že cas
livou, skoro inženýrskou
reformu
hospodárského
žityne a ovšem že jdeme vpred, ponevadž
svet ješte
vota, o nahrazení
anarchie
rádem.
Pan dr. Hodža
dycky šel vpred. Mussolini jde vpred a Stalin jde
praviI dále:
'J)r.ed. Práve proto, že stále všechno jde vpred, jeto
"Jest nutna ve státe velká skupina stredu, která nezahazuje
lovo ubohé a žádnou orientaci neznamenající.
Vezmete
tradice, ale která ani neztrnula v nich, nýbrž která navazuje na
. treba jen celní otázku a pokuste se porídit v ní neco
minulost a zachová z ní, co je hodnotné a buduje život dneška a
tlm slovem. Máme tedy zajisté i v celním problému jíti
zítrka. "
vpred - s tím bude ochotne každý souhlasit, protože

Sláva! Našlo se slovícko!
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Pritomnost,
Práve takto si ovšem predstavujeme
vlastnosti onoho
roZumného levého smeru, který je nebo bude povolán
zreformovati
svet. Nikdo z tohoto smeru nemuže pomýšleti na to, aby pracoval
bez navazování
na minulost. Nechceme se prece vznášet ve vzduchu a nechceme
revoluci, nýbrž evoluci. Radíme každému,
aby pomluvou o bezuzdném
radikalismu
levého smeru nedal se
odstrašiti
od toho, aby se stal privržencem
velkého
tábora reformy. Ne radikalismus,
nýbrž nejstrízlivejší
rozumnost
vede v techto casech k volání po reforme.
Ostatne nemá p. Hodža právo vyvlastnovat
stred pro
sebe a pro své; mnoho t. zv. levých požadavku,
které
neprijímáme
proto, že jsou levé, nýbrž proto, že jsou
rozumné,
musí už dnes býti prirozenými
požadavky
stredu. V rouše stredu si casto vykracuje
cirá konservativnost:
nesmíme se tím dáti zmýliti. Stred není tak
daleko napravo,
jak by vyplývalo
z reci Hodžovy.
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PráZdné lavice.
Ponevadž obcané demokratického státu z technických (a jiných)
prícin nemohou ríditi vládu svých vecí osobne a každý za sebe, posílaji k tomu cíli za sebe radu zástupcll do parlamentu. Nedovedeme
si honem predstaviti vetší duvery, než je ona, venovaná obcany svým
poslancum; nebot tem poslancum sverují obcané se svou duverou,
projevenou hlasovacím lístkem, í svoje žívoty, majetek, blahobyt ci
bídu budoucích let svého života a - snad - í žívota svých detí. Rekli
bychom, jiste právem, že je težkým a vážným úkolem - vládnouti.
Domnívali bychom se, že nejen obcané melí by sí rozmysliti dobre,
koho timto úkolem poverují (když vrhají volebni lístek do urny);
meli bychom za to, že i duverou poctený poslanec mel by stejne
opravdove uvažovati, je-li s to opravdove v parlamente pracovati,
má-li k tomu vuli a je-li ochoten na 100 procent dostáti svým povinnostem. Vlastne by bylo smešné to, co jsme si práve prípomneli
(nebot je to vec samozrejmá), kdyby nebylo prázdných lavic v poslanecké snemovne za rozpravy o prohlášeni ministerského predsedy.
Na kom vlastne mají obcané žádati rádné konání uložených povinností,
ne-li v první rade na svých zástupcích a zmocnencích, jimž darovali
všechnu svoji dltveru, predali moc a které plati aspon tak, aby mohli
bez prekážky a materielní újmy zastávati svoje povinnosti? To však
zdá se, není tak samozrejmé, jak by melo být. jiste to není samozrejmé, nebot z desítek a set poslancu nalezlo se v techto dnech jen
nekolik, chvílemi snad jen dva nebo tri, kteri uznali svoji povinnost,
aby byli prítomni recnickým výkonum svých kolegu pri uvedené
rozprave. Prostý clovek by rekl, že taková prítomnost co nejvetšího
poctu posluchacu byla by také prostou kolegiální úctou lidí, spjatých
spolecnými úkoly a spolecnou prací. Predstavme si zmatek venkovana, poctivého obcana, plnícího rádne svoje obcanské povinnosti,
který by vstoupil za takové situace do snemovny. Co by spatril?
Nejprve rady prázdných lavic, prázdný mohutný sál (to by byl první
dojem) a pak teprve predsedu, nekolik ministru a konecne recníka, podávajícího svá slova skupine nekolika (také trí!) poslancu
a ješte spiše stenografum. Kdyby i onen venkovan byl velmi nenárocným clovekem,' musilo by ho napadnouti: když se u nás v obci
jedná o všeobecne duležitých vecech, sej dou se obecní radni. A ješte
se nám nestalo, aby mluvcí odeprel mluviti, protože nemá ke komu by
mluvil. Což se stalo 16. t. m. tajemníku
Svazu
prltmyslníku.
Onen venkovan by nezustal pri tomto uvažování. Rekl by si dále:
kolik váhy prikládají naši poslanci (s výjimkou samého recníka)
recem, pronášeným v par!amente, když jich nemají za hodné svojí
prítomnosti? Clovek a dobrý pracovník zpravidla si váží své práce
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a svého zamestnání. I kdyby práve nemusil býti prítomen, bude jej
zajímati, co se práve v jeho oboru deje. A nechce-li zrovna sám cinne
zasáhnouti do toho dení, svojí úctu a svuj zájem projeví tím nejmenším, co muže udelati: svou prítomností:
Kdybychom obrátili toto tvrzení, musíli bychom si ríci, že v parlamente se níc nedelo, protože zoufale veliká vetšina jeho clenu neuznala
to dení hOdným své prítomnosti.
(To ovšem není pravda, nebot'
práve rec. p. tajemníka Svazu pru~nyslníkú byla zajímavá, byt' i jen
tím, že ukázala, že prumy€! stále ješte nemúže videti svoji záchranu
v dúkladném odstranení chaosu, anarchie a libovule ve výrobe.)
V parlamente se nic nedelo, ac celý svet kolem byl v nejistotách a starostech, jak bude zítra, ac ministerský predseda ve svém prohlášeni
nabádal obcany k vytrvalosti a dodával odvahy. V parlamente nemel
asi nikdo nic, co by k tomu dodal, cim by prispel k podpore tohoto
prohlášení; nikdo nemel vecných námitek, které by stály za to, aby
si je vládní poslanci vyslechli a uváŽíli. Po této zkušenosti veru bychom si práli, abychol]1 mohli býtí prítomni schúzi britského ci francouzského parlamentu, abychom mohli zjistit, zda také tam pri podobné príležitosti recníci musí vyckávati, až se jim sejde aspon deSto.
sitka posluchacll.

Páni filmoví výrobci necht se uklidní.
Casopis "Filmový kurýr", orgán filmových výrobcu, promluvíl
nedávno s ceskou filmovou kritikou zpusobem, jaký se hodí nejvýše
pro styk kaprála s vojenskými novácky na kasárenském dvore. Na
tak starého a zatvrzelého hríšnika, jako jsou naši filmoví výrobci,
je to nepatricne opovážlivý tón. Má-li nekdo za sebou tolik vyložených ostud a sed i-li nekdo na takové hore neumelosti a banality,
musí se mu uložit povinnost daleko skromnejšího tónu. Podle názoru filmových producentu je vetšina naší filmové kritiky "brak",
který rozširuje "hluboký mravní úpadek", "jed" a "destruktivnost".
Pán lim opravdu se podarilo býti hrubými, ale prece ani tak nepodarí
se jim zbaviti se filmové kritiky. K petasedmdesáti procentum naší
filmové výroby není ješte na míste jiný pomer, než pomer t. zv.
destruktivnostL To práve je úkolem kritiky, aby byla destruktivní
ke všemu, co je špatné. jestliže si kritika stežuje na nedostatek
úrovne a vkusu v ceských filmech, má svatou pravdu, a musí si stežovat tak dlouho, dokud se to nezmení. Hromování filmových producentu se leknou jen lidé, kterí mají srdce v kalhotech. "Filmový
kurýr" napsal mimo jiné také toto:
"V poslední dobe kdesi bylo napsáno, že práve prísná kritika pozdvihuje úroven ceského filmu. Bylo by mlácením prázdné
slámy, vyvracet tento nehorázný nesmysl. je to jedním z úkolú
kritiky, ne však našL"
je to tedy jedním z úkolu kritiky nemecké, francouzské nebo
anglické, kdežto úkolem kritiky naší je bud nadšene se rozplývati
nebo uctive mlceti. Proc? Patrne proto, aby, jak už HavIícek napsal,
"venku nevedeli, jak jsme doma hloupí". jestliže nekdo požadavek
prísné kritiky nazývá dokonce "nehorázným nesmyslem" (o nic
mírneji), je z toho hned patrno, že prsty, které toto psaly, nesahaji
jen na pero, ale také na peníze, jež je možno z ceského filmu bud
vydelati nebo na nem prodelati. Toto hospodárské stanovisko vnutiti
filmové kritice ovšem nemuže býti dovoleno. Sami nevíme, jestli
prísné kritice se podarí v dohledné dobe pohnout tím zatvrzelým
nevkusem a navzájem se uctívající nedovedností, která rídí zatím
ceskou filmovou výrobu. Tolik však vime, že kritice, která pred
panem filmovým výrobcem ze zásady drží klobouk v ruce, by se to
docela jiste nepodarilo. V mírném ovzduší uctivé a nesmelé kritiky cítila by se naše filmová výroba jako ryba ve vode, s rozkoši setrvávala by ve svých vadách a po nicem jiném by ani nezatoužila. Musíme tedy filmové kritice radit, aby nechala klobouk na hlave. Jestliže
by pak opravdu, jak se "Filmový kurýr" fantasticky obává, nekdy
vypukly demonstrace proti nejakému špatnému ceskému filmu,
nevideli bychom v tom neštestí, nýbrž úctyhodný projev národního
vkusu.
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PtítomnosL
Kapitáni nejsou na palube.
je to podivné, jak svet byl nepripraven, když se objevily prvni známky svetové krise. Zápasí se v hloucku, ve skupinách i osamele, a na
mnohýchfrontách; jednou o nemeckou marku, pak zas o anglickou
libru; každou chvili objeví se nová, praskající fronta. Bojuji všichni
obcanéstátu, každý na svém. Bojují však i vltdcové a kapitáni. Na
príkladkapitáni pnimyslu a vudcové národa a stran. A tu jsme u temnéhomraku.
Vudcovéa kapitáni v celém svete, až na jednu nebo dve výjimky,
zklamali.jeden z tech kapitánu sedá do letadla, aby shánel pomoc až tehdy, když se mu mena hroutí pod nohama. jiní pouští prítež
zlata až tehdy, kdy už je i pešákum jasno, že je to závaží príliš
težké, aby mohlo býti udrženo. Prostí pešáci, kterí tomu v hruzou
prihlížejí,nemají možnosti, aby predvídali a znali situaci; ti spoléhaji,
žejejich vudcové, kterí ty možnosti mají, budou vše predvídati, nebo
budouaspon na vše pripraveni. Ti kapitáni mají dnes jako v dobách
pohodyvše, ceho potrebují, aby mohli zastávati svoje místa. Zdá se
však, že jim chybi odvaha a rozhled, ci spíše odvaha k tomu, aby
sc volne rozhlédli pres dosavadní hranice svých zájml!. V letech
hojnostizapomneli si všímati toho, co se neobjevovalo v jejich bílancíchjako možnost zisku nebo ztráty. Lhostejne precházeli pres trosky,
které jejich vudcovská rozhodnutí zanechávala za nejzazším bodem,
odkud ješte plynul pro jejich podnik nejaký halér zisku. Na hranicí
cifera zisku koncil jejich zájem a ty trosky, které se hromadily za
obvodem,nepusobily jim starosti. To byla "no man's land". Nevideli
dále,než na stránky svých bilancí. Nestudovali ty davy, který nebyly
vc sfére jejich podniku a nestarali se o ne. Dnes, ovšem, je jinak.
Trosky tech partikulárních zájml! vyrostly v haldy, které zaclánejí
výhled k utešené budoucnosti. Pred prumyslovými kapitány, stejne
jako pred politiky, pohybují se stíny hladovící a toužebne se ohližející po preplnených skladech továren a podniku. Ty stíny hledají vysvetlenía pomoc a radu a nenalézají-li to vše v nerozhodných tvárích
kapítánu prumyslu, obracejí se o vysvetlení k tvárím politiku stejne bezradných.
jsme svedky toho zjevu, že vudcové a kapítáni nemohou se probrati z mrákot, do nichž je vrhá sen o nepromennosti a vecnosti stávajícíchpravidel hospodárského rádu. Narostly pred nimi problémy,
s nimiž si nevedí rady, ponevadž si jich nevšímali v dobe prosperity.
Žijí zatím stále ješte v dobách, kdy neohranicená konkurence a bezohlednávýroba vedly na stezku prosperity, jejíhož konce nebylo lze
dohlédnouti. ješte pred dvema tremi lety, pochvalovali americtí
(a jiní ovšem také) prúmysloví kapitáni tyto ideály, vykládajíce, že
takto možno jíti do nekonecna. A prece v krátké dobe, jakou jsou
tri léta, narazili na pevnou zed, kterou se marne snaží prelézti. Stoji
bezradne pred kupami a zásobami statku, kolem nichž vzrustají miliony stínu-konsumentu, kterí ty statky a produkty potrebují a nemohoujich dosáhnout. A kapitáni a vltdcové hledají bezradne a neochotnekolem sebe príciny toho všeho. ješte nerozumí dobe a jejím
znamením,stále se ješte pokoušejí opravit budovu svetového hospodárství starými, opotrebovánými a nyní už slabými prostredky. Nemohouse odhodlati, aby tam, kde až dosud hnali tu budovu do výše,
ji vleeméne zborili nebo prestaveli. A my, pešáci, cekáme s obavami.
až naši kapitáni prohlédnou a prekonaji nechut k novému porádku'.
Bojímese toho, co snad bude ješte musit prejíti, než se vtldcové dají
tímto smerem.
Krisefinancnf. prumys[ová, zemedelská atd. stává se krisi kapitántl.
DObrýmkapitánem neni ten, kdo dovede riditi lod na širém mori,
kde neni nebezpecí a za pekného pocasi; k tomu postací jeho podrízcní,a kapitán mtlže podrimovat. Dobrý kapitán se pozná v bouri
a v nebezpecných vodách: vystoupí-li v takové chvili na mustek
a chopí se pevnou rukou vedeni lodi. Máme dtlvodné obavy, aby se
jednouneukázalo, že dnešní krise nebyla pouhou krisí hmoty a strojtl,
nýbržspíše krisi kapitántl a jejich odvahy.
B. Složický.

Ješte o stranickém tisku.
Vaší poznámkou "Že se nestydíte!", v níž jsme pojednali o mravech stranického tisku, zabývalo se mimo jiné casopisy také

"Právo lidu" a vynadalo nám tak vynikajícím zpusobem, že bylo
v tom uznáno za autoritu i listy pravice a jimi citováno. Na to si
nestežujeme.
V této veci bereme za pri rozeno, že proti nám
stojí sevrená koalice všeho' stranického tisku. Také se nebudeme
zabývati nekolika uvedomelými drzostmi, které si p. Sti vín nebo
nekdo jiný vymyslil. jen hloupý clovek se dá podráždit, když nekdo
ho chce úmyslne podráždit.
Chceme odpovedet "Právu lidu" na
jinou vec: i my uznáváme, že jsou stranictí novinári, kterí programu
své strany slouží z opravdového presvedcení; víme o nich a vážíme
si jich, ac ovšem tento typ nepokládáme za hlavní a nejrozšírenejší;
hlavním typem stává se v žurnalistice rytír Štesteny, který putuje
do casopisu k casopisu a všude zapaluje týž slamený ohen a všude
s touž advokátskou ve rvou hájí veci mu uložené. O otázce presvedcení jsme tentokráte nemluvili, a rádi uznáváme, že sociálnedemokratický tisk nejméne je rejdištem takových rytírll Štesteny. Ale
o problému presvedcenosti jsme tentokráte nemluvili, nýbrž mluvili
jsme o mravech stranických žurnalisttl, tedy i tech žurnalistu, kterí
slouží své strane skutecne z presvedcení. Konstatovali jsme, že ty
mravy jsou hanebné, a nemáme na tom co menit. Zabývali jsme se
tou truchlivou skutecností, že i takový novinár s presvedcením stejne
jako novinár bez presvedcení mení se ve lhavou potvúrku, jestliže
agituje pro svou stranu; že žádný fakt není mu dost jasný ani dost
úctyhodný, aby ho nezkroutil a neznetvoril podle své libosti; že
z tohoto stranického tisku širokým proudem vytéká do verejného
života živel lži. Ponevadž práve debatujeme s "Právem lidu", rekneme,
že jednu z nejnesvedomitejších
a nejhnusnejších lží, kterou splodil
stranický tisk, bylo nám císti v "Právu lidu". R. 1919 napsal tento
casopis, že Rašín dal kolky na bankovky proto tak špatne tisknout,
aby bylo možno je snadno falšovat. jaká pak tedy, milé "Právo
lidu", další debata? Pri tom nepopíráme, že tu lež tehdy možná
napsal clovek, u nehož poctivost stranického presvedcení je nad
všechnu pochybnost. Nejde jen o presvedcení, také o mravy jde.

-tp-

Pozor na nezávislost

filmové kritiky!

v listopadu m. r. došlo k prvnímu útoku v Nemecku proti filmové
krítice. Tiskovým a insertním oddelením Ufy bylo vzkázáno do nakladatelství Ullstein, že Ufa je nemile dotcena kritikami filmového
referenta denníku "Tempo". Za nekolik dnu z toho bylo zastavení
inseráttt. Následkem tohoto opatrení došlo k výmene názortl m~zi
filmovým kritikem a rozlicnými rediteli nakladatelství,
hlavne se
šéfem j. Ullsteinem. Nato zakázal J. Ullstein kritikovi j. O. Lustigovi psáti filmové kritiky a nakladatelství
mu zakázalo vtlbec uverejnovati do jakýchkoliv deníktl clánky o filmu a tak byl na prímé
požádáni Ufy odstranen nepohodlný filmový kritik. Tyto skutecnosti byly v procesu brí Fr. a H. UlIsteinlt výslovne priznány a bylo
zjišteno, že v demokratickém dome Ullstein je dovolena svoboda minení jen tehdy, když proti tomu insertní oddelení neprotestuje a že
v zájmu radikálne-pravicácké
spolecnosti Ufa svobodné mínení bylo
potlaceno.
Byl jsem tehdy v Berlíne svedkem toho nesmírného vzrušení; tehdy
se ustavila organisace filmových kritikll a domluvila se s nem. filmovým prllmyslem, že napríšte všechny stížnosti proti filmovým krítikum mají býti predneseny nejdríve v organisaci.
10. zárí 1931 dal první filmový krítik "Vossische Zeitung" okamžitou výpoved nakladatelství UlIstein a vylícil v nemeckých casopisech
celé to škandální jednání, které ho k tomu dohnalo. Nakladatelství
Ullstein se proti tomu do dneška neozvalo. Stejne jako v prvním prípade zacala Ufa k vtlli jedné kritice svtlj nátlak tím, že zastavila na
t)'den své inseráty. Došlo k rozcileným debatám, kritikum bylo vysvetleno, že zastavení inseráttl není v žádné souvislosti s kritikami
atd. Následovala nová kritika o filmu "Bomben auf Monte Carlo",
znovu byly zastaveny inseráty, redaktor lokální cásti p. Oiitz byl
velmi reservovaný; major Orau z divadelního oddelení Ufy si stežoval. Šéf tiskového oddelení Ufy p. Kyser také nemohl podati žádného
vysvetlení, priznává však, že boj Ufy je namíren proti filmovému
kritiku Heinz Polovi. Pan Kyser s úsmevem pripouští, že bylo v tomto
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smeru navázáno vyjednávání s domem Ullstein. - Dojde k nové
premiére, vojenské grotesce, která je podle všeobecného úsudku
neobycejne pitomá. Pan Pol napíše kritiku, v níž pouze cituje obsah
a v konecné vete jen poznamená, že podobné filmy mohou nemeckou
vážnost v cizine poškoditi. Tato konecná veta je politickými redaktory vyškrtnuta. 10. zárí dojde k dlouh~mu hádání, politický redaktor
p. Gotz a šéfredaktor p. Elbau vysvetlují, že jsou oprávneni v zájmu
listu zmeniti kritiky, pripouštejí, že Ufa si stežovala, že v politické
cásti by mohl býti napaden majitel Ufy p. Hugenberg a proto že nepripusti ve filmovém oddeleni niceho, co by mohlo ztenciti príliv
inseráítl.
Heinz Pol hned nato vystoupil z nakladatelství, celá historie byla
v berlinských socialistických casopisech uverejnena a do dneška ani
nakladatelství Ullstein, ani Ufa se nepokusily tato tvrzeni popríti.
Po nekolika týdnech vyšel ve "Filmovém Kurýru"
ostre nabroušený clánek o filmové kritice vubec. Aniž by se navazovalo na prípad
j. Kucery, je zde dokazováno, že i ceská filmová kritika se bude museti rozhodnouti k boji proti filmovým výrobcL'tm. je príznacné, že
H. Ullstein rekl pf"i prvním konfliktu onomu odstavenému kritikovi,
že dle jeho mínení je film obchod a ne umeni. A to je práve ta hlavní
otázka, která musí býti zodpovedena. Ovšem, že s filmem se ted delají velké obchody, ba dokonce obchodní stránka je dnes bohužel
nejdL'tležitejší, ale stávající pomery nejsou ješte žádnou odpovedí na
to, co film znamená, co vykonal a co ješte bude moci vykonati. Mnohé
ruské filmy, francouzské zvukové filmy R. Claira, nekterá nemecká
tendencní dramata, a ceský film "Ze soboty na nedeli" jsou dL'tkazy,
že film není jen zbožím na prodej. Tato díla dostatecne prokázala význam filmu, ba dokonce zvukového filmu pro lidové vzdeláni. A proto
tento boj pL'tjde dále. Film není dL'tležitý jen pro obchody výrobních
firem, nýbrž mnohem více pro silu svých výrazových prostredkt:'1,
kterým každý musí rozumeti. A ponevadž ty nejširší vrstvy mají
možnost navštevovati filmová predstavení,
mají též právo slyšeti
svobodné a neovlivnené mínení mužL" jimž dtlverují, o tom, co je jim
doporucováno v ínserátech jako epochální veledíla. A proto je v zájmu lidu nutna nezávislost filmové kritiky.
W. Lg.

S cím souhlasíme.
Méne premiér
- více repris.
"Predmetem
diskuse je zásada rozmanitosti,
podle níž se týdenní porad v Nár. a Stavovském i vúbec na pražských divadlech sestavuje. Dlužno-li v dnešním jeho postavení smíriti se s repertoirní praxí divadla Mestského,
tedy zdá se nám v Národním a Stavovském divadle okamžik
vhodný, abychom jeho správe znovu pripomneli, jak zásada
rozmanitosti je zastaralá a jak poškozuje divadelní provoz herce,
režiséry í autory. Moderní zásada je. strucne: méne premiér, více
repris! Pri oblibe, jaké se dnes teší Stavovské, je možno ji praktikovat
aspon ponekud úsilneji než dotud. Národní a Stavovské letos melo
štestí s pL'tvodními novinkami. Teverova "Ozdravovna na Smíchu"
se o premiére 15. zári t. r. ujala. Mezi 18. a 25. ríjnem už se vyskytuje
jen jednou, v sobotu odpoledne. Pet nedel po premiére patrí k vymirajícím druhL'tm, a po poctu jejíCh repris se radeji neptejme. Birabeauova "Riviéra", nasazená, ví Búh, že zbytecne, už 22. zárí, nevyskytuje se v tomto týdnu už vubec, dobre na ni. Ale k cemu se
tedy na toto cizí letní zboží plýtvalo zkouškami? Necelý mesíc po
premiére patrí minulosti. Nekterá hra nežije ani tak dlouho, jak se
zkouši. Neobycejný úspech provází Wernerovo "Právo na hrích", od
1. ríjna hrané ve tretím týdnu své existence stále pri vyprodaných
domech (podle verejného doznání divadelní správy). Proto se v nem
hrajedvakrát,
v nedeli odpoledne a vecer: zatím co Olgy Scheinpflugové "Okénko", jež prokouklo do sveta teprve 16. ríjna, se od
pondelka hraje v týdenních
pausách, totiž 19. a až zase v nedeli
25. t. m. Zato krome opery, po níž cinohre vubec zbývá devet z dvanácti predstavení v osmi dnech, prekážejí trem ptlvodním novinkám
(prekážejícím už jedna druhé mezi sebou) ješte "Katerina Veliká" a
"julie si koupí díte", vedle "Hamleta". To není repertoir, deti, to je
všehochut. Neceho je tu pres míru. Uznáváme-li bez výhrad Shakespearova "Hamleta"j k tomu v Hilarove inscenaci, jež budiž zachována
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co nejdéle, zdá se nám, že bylo zbytecno studovat "Julií", dokud jde
"Katerina",
o "Riviére" nemluve. A jsou-li už tri puvodní novinky
behem peti nedel na repertoiru, stacily úplne tyto tri pL'tvodnínovinky. Tu je konec koncu, yedle všeho pretežování hercu, jakási morální povinnost divadla k ceským autorllm. Volá se po ptlvodních novinkách. Když konecne jsou a mají úspech, hrají se tri v peti nedelích.
Vlastne ctyri, nebot již 21. t. m. byla v Národnim divadle premiéra Hilbertových "Bližencu", pro pocátek správne nasazená aspon trikrát,
jež pozdeji také prejde do Stavovského. Tam se zatím "Ozdravovna"
s "Právem na hrích" a "Okénkem" v týdenních pausách, v nichž vystydnou a se rozkliží, budou navzájem utloukat. Populárnejší "Právo
na hrích" bude tu ve zrejmé výhode proti cennejšímu "Okénku".
Bylo by kulturne správné vytvorit mezi nimi jistou rovnováhu, ale
vždyt takhle ani to "Právo na hrích" se nevyžije. "Ozdravovna" pak
už je k smrti odsouzena. Vyplatí se ceskému autoru pul roku, rok ci
dva se psát se hrou? A vyplatí se ceskému divadlu studovat se s ním
pro tech nekolik repris? Nebývají jich tri, casto ani dve desítky. Ceský
dramatik je idealista, jinak by radeji prodával pneumatiky. Je bezbranný v rukou divadla. Do valné míry ono rozhoduje o jeho úspechu.
Pripravuje-li ho o jeho ovoce, pf'ipravuje o ne také sebe. A pripravuje
zhola zbytecne. Nemusilo by tak být. Zamyslete se nad tím, prátelé
v divadle."
(E. Konrád v "Národním Osvobození".)

*
50.000 mravne
nemocných?
"Hlasy, které po pražských salonech i periferiích nasbírala liga Stríbrného, všeobecne prekvapily
a nekteré strany uvedly primo do paroxysmu mravního rozhorceni.
Težko se chápalo, že clovek, jehož ciny byly parlamentem verejne
odsouzeny jako necestné, mel ješte takovou pritažlivost pro volice
našeho kulturne vyspelého hlavního mesta. Z tohoto fakta logicky
plynulo, že všichni tito lidé schvalují ciny necestné a že to tedy s nimi
není mravne v porádku. Bude však nutno se na vec podívati i s jiné
stránky. jestliže tak znacná cást verejnosti ostentativne ignorovala
rozsudek parlamentu, neznamená to ješte, že odsouzené ciny schvaluje, ale daleko spíše, že parlamentu neverí. Je to smutný fakt, ale
pravdivý. A nedá se svésti jen na lehkovernost a nekriticnost davil.
Prícina dnešní mravní nejistoty, kterou všichni trapne pocitujeme,
tkví v tom, že se našim politickým stranám po nekolikaletém úsilí
podarilD vštípiti verejnosti presvedcení, že mravnost verejne cinného cloveka neni posuzována podle nezmenitelných zásad nestranné
spravedlnosti, ale podle politické oportunity. Nejvetší zásluhu mají
o to podle mého soudu nekterí odpúrci Stríbrného a jeho spojencu.
Vetšinou bylo tu vystoupeno s preciny, které nejen že byly spáchány
již dávno, ale žalobcúm také v hlavních rysech byly dávno známy.
A krome toho bylo postupováno tak nejiste a opatrne, že musilo ve
verejnosti vzniknouti domnení, že cást vinníku se úmyslne kryje.
Stríbrný je príliš šikovný politik, aby této netakticnosti svých odpurcú nedovedl využíti a neotupil práve nejúcinnejší jejich zbran.
jestliže pak již verejnost jednou pochybuje o skutecné mravní kvalifikaci mravokárcu, jsem názoru, že nepomuže ani ta nejštavnatejší
snuška novinárských nadávek. Prázdným mluvením a platonickým
zurením už naše politické strany svuj ztracený kredit znovu nezískají. Dnes zbývá jen jediná cesta: uskutecniti v dobe co nejkratši Stríbrného proces, provésti jej verejne a úplne, neskrývati
pred verejností nic a nikoho, vystoupiti se stejnou rozhodností i proti
všem ostatním, kterí jsou podezrelí z podobných cinll. Každé couváni a nerozhodnost je dnes nebezpecim pro republiku, ohrožením
mravních základú státu."
("Demokratický s/red".)

*

Predvojenská
výchova
zase straší. "Zatím co se všude 1110. bilisuje verejné mínení pro zdal' odzbroj ovací konference, naši neunavení a neúnavní vojenští pensisti si složili nový návrh zákona o predvojenské výchove mládeže. Podle zpráv tisku tento nápad se bere
v nekterých kruzích vážne a návrh prý prijde do ministerské rady. Zní
to neuveritelne, ale zpráva dosud nebyla opravena. Na první pohled
je viditelná v novém návrhu jen jediná zmena ve srovnáni s lonským
návrhem: kdežto povinnost "podrobiti se soustavné·telesné výchovc"
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cemždo telesné "výchovy" se zahrnuje pozdeji i vojenský výcvik)zaclnalaloni u "mužu od 6 let" a u žen také od šesti let, je tentokrátposunuta k hranici presnejší: teprve "a) muži od dokonceného
6. roku... a b) ženy od dokonceného
6. roku" budou povinni podrobiti se této nové, zvláštní a soustavné výchove. Ostatní ustanovenizustávají témer nezmenena, jen je všechno, i název zákona (tentokráte "zákon o povinné telesné výchove") stylisován prijatelneji;
prozákonmá být získáno obcanstvo starší, kterému se v novém návrhu nová povinnost neukládá, jen rodice cekají podle par. 13. pokuty od 10 do 2000 Kc, budou-li jejich dcery nebo synové "povinnou
telesnouvýchovu rušiti nebo se jí vyhýbati." Oduvodnení zákona,
které bylo loni odmítnuto zejména i ucitelstvem pro svou fašistickou
Ideologii,letos je moudre vypušteno, patrne aby se návrh mohl dostat
do demokratického parlamentu a aby se zmátla verejnost. Tesne pred
odzbrojovací konferencí, uprostred velmi vážné mezinárodní situace,v osudovéhodine starého rádu najdou se u nás lidé tak nemoudrí
a nedobrí,kterí chtej(udupávat
svedomí a výchovu mládeže vojáckovánim a drillem." ~
("Krestanská revue".)
(pri
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poského
všem,vyslanectví,
cím se Pergler
dalo

tné

z á vaz
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provinil
jako správce
by
se ocekávat,
že s ním tokijbylo
zavedeno prísné disciplinární
vyšetrování
a že se proti
nemu zakrocilo podle disciplinárních
predpisu.
Ale zahranicní ministerstvo
upustilo
od tohoto
zákroku
IIZ ohledu na vysoké
úrední postavení
Perglerovo,
na
jeho cinnost politickou a na jeho úcast v osvobozovací
akci v dobe válecné". Proto ministerstvo
se rozhodlo,
že podá ministerské rade návrh na Perglerovo
pensionování podle paragrafu 80. služební pragmatiky,
ustanovující, že "preložení na trvalý odpocinek
muže nastati, jestliže jest úredník trvale nezpusobilý
své služební místo rádne zastávat."
Pri tom však myslilo se
ješte na jiný zpusob rešení: navrhnout
Perglerovi,
aby
sám resignoval, a tak" urovnati
vše jaksi po dobrém,
cestou smírnou, která se jevila z politických
duvodu
nejlepší." Na težce provinilého
úredníka
braly se tedy
ohledy dostatecné; melo se mu co nejvíce usnadnit, aby
jeho prípad byl vyrízen bez hluku a trapných verejných
diskusí tak, aby tím byl co nejméne dotcen. Ale ministerstvu se ohleduplnost nevyplatila.
Pergler, dostav dovolenou, odejel z Tokia do Ameriky.
Odtamtud prijel koncem zárí 1921 na výzvu zahranicního ministerstva do Prahy, a tu bylo mu oznámeno, jak
chce ministerstvo postupovat.
Pergler odpovedel v lednu
1922dvema rozklady, ale ty jeho vinu spíše, potvrzovaly
než vyvracely. 10. února 1922 byl prijat
zahranicním
ministrem drem Benešem. V rozhovoru uznal své chyby,
prohlásil, že skutecne
neosvedcil
nutnou
rozhodnost
v úrade jako šéf, že nezachoval náležitou opatrnos'1: a že
se provinil proti predpisum
o šifre. Žádal, aby byl dán
proto na dve až tri léta do disponibility.
Ale zahranicní
ministr trval na tom, aby resignoval, protože mel obavy,
že by takové polovicaté rešení demoralisovalo.
Pergler.
prosil a hrozil. Vyhrožoval,
že celý prípad prijde do
verejnosti, že bude kandidovat
za poslance a že se rozvine politická aféra. Ministr dr. Beneš po takovýchto
hrozbách tím spíše musil setrvat na tom, aby bud resignoval, nebo že se bude postupovat
podle služební prag-

matiky.
N:.akonec Pergler
dal ústne
ministrovi
svou
resignaci. Zádal jen, aby mohl odjet do Ameriky ješte
jako vyslanec,
aby nemel obtíží s emigracními
úrady,
a slíbil, že písemnou resignaci pošle po svém príjezdu do
Ameriky.
.
Nato s ním jednali úredníci osobního oddelení ministerstva.
Pri tom šlo také o úpravu vecí financních.
Pergler žádal, aby se mu usnadnil
odchod a zahájení
nové existence.
Ministr dr. Beneš, který byl tehdy na
konferenci v Janove, dal pokyn, aby se Perglerovi dalo
vše, co mu patrí, a aby se narízení vykládala
liberálne,
pokud to zákon pripouští.
Pri tretím jednání 4. dubna 1922, Pergler byl uspokojen úpravou financních
vecí, ale když šlo o písemnou
resignaci, znovu tvrdil, že ji nemuže podat v Praze, protože by mu mohly vzniknout
nesnáze pri príjezdu do
Ameriky a že by i pozdeji mohl být poškozen, kdyby se
mu vytýkalo, že prijel do Ameriky na diplomatický
pas,
ackoli už resignoval. Prohlásil, že se ministerstvo
muže
naprosto
spolehnout,
že se vší urcitostí
písemnou demist podá, jakmile bude v Americe, dává na to cestné
slovo, že tak uciní; po tom, jak se s ním nevdecne jednalo, že nemuže nic jiného ucinit a že mu ani nenapadne
zustat ve službách republiky; že si v Americe opatrí nové
postavení,
ale jinak že nehne ani prstem pro republiku,
která s ním zachází tímto zpusobem, a že své deti vubec
už nevychová cesky. Prednosta osobního oddelení dostal
od neho ješte slib, že podá písemné prohlášení, které by
ho aspon nej ak zavazovalo
pódat písemnou resignaci.
Pri nové návšteve 11. dubna znovu dal na to cestné slovo.
Potom byl mu podán celkový návrh na rešení jeho
prípadu, Perg1er je prijal a podepsalo
nem 29. dubna
1922 toto prohlášení:
"Na základe ústního vysvetlení mne dnešního dne daného podepsaným referentem ministerstva zahranicních vecí, souhlasím
s navrhovaným mí rešenim financním a služebnim a své rozhodnuti o resignaci podám ministerstvu ihned po svém ohlášení se ve
Washingtonu a to prímo do rukou vyslanci republiky ceskoslovenské tamtéž k dalšímu dorucení do Prahy. Žádám však, aby
cestovní záloha do Ameriky zvýšena byla na 1500 dolaru a zbytek sumy v rešení uvedené vyplacen byl ihned ve Washingtonu
po odevzdání shora receného mého rozhodnutí. Zálohu cestovní
v rešení vytcenou pro sebe a svoji rodinu do mého trvalého bydlište pak vyuctuji. Karel Pergler - Backovský - Dr. Novák."

Potom byl Perglerovi vydán formální dekret, kterým
se prideluje ústredí do konecné úpravy celého pomeru
a povoluje se mu odjet do Ameriky. Pergler ujištoval oba
podepsané
úredníky
osobního oddelení výslovne, že je
si vedom formálnosti
dekretu. Pergler dostal 20. a 30.
kvetna cást obnosu podle ujednané
financní úpravy,
zbytek mel obdržet ve Washingtonu,
kde mel zároven
podat vyslanci "zapecetenou
resignaci";
takové formy
si Pergler prál proto, že hodlal, jak rekl dru Novákovi,
v oduvodnení své·resignace
uvést nekterá velmi duverná
fakta. Dra Nováka ujištoval
spokojeností
nad "velmi
gentlemanským"
jednáním
zahranicního
ministerstva,
a znovu ubezpecoval,
že podá písemnou resignaci ihned
po príjezdu do Washingtonu,protože
ví, že mu nic jiného
nezbývá.
S' ujištením o velikém gentlemanství
ministerstva
a
s cestným závazkem podat písemnou resignaci Pergler
odejel. 8. cervna 1922 poslal ministerstvu
dopis z Paríže, že bude 17. cervna ve Washingtonu
a žádalo poukaz zbývajícího
obnosu.
19. cervna dostavil se na
washingtonské
naše vyslanectví,
odevzdal dru Štanglerovi, který tehdy vedl úrad, dopis se žádostí o další
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komedii:
nechtel prijmout
pensijní dekret, aby si prý
expedici do Prahy
a žádal výplatu
zbývající
cástky
neznemožnil
odvolání k Nejvyššímu
správnímu soudu.
3219 dolaru.
Dr. Stangler
nedostal
ješte z minisKdyž v léte r. 1928 prijel do Prahy, žádal nejdríve o vyterstva
vyrozumení
a proto se rozpakoval
vyplatit
placení domnele mu príslušejících
požitku. Ministerstvo
požadovanou
cástku. Ale když ho Pergler ujistil cest, odpovedelo,
že byl pensionován
a že pi"íslušný dekret
ným slovem, že mu cástka
prísluší a že by ji vrátil,
muže kdykoli obdržet. Pergler pak žádal o zaslání dekdyby mimo nadání ministerstvo
jí neschválilo,
vyplatil mu 3000 dolaru.
kretu.
Ten mu byl poslán 2. srpna 1928, a Pergler 7.
srpna potvrdil jeho príjem. Nejvyšší správní soud oznáSotva mel Pergler peníze v kapse, odhalil svou hru.
mil pak 8. cervna 1929, že Pergler podal tomuto soudu
Ministerstvo
dostalo 24. a 26. cervna 1922 dva dopisy,
stížnost do rozhodnutí
o svém pensionováni.
Pre dosud
datované
ješte v Praze dnem 1. cervna, ale odeslané
nebyla vyrízena.
z Brna 23. a 25. cervna. V jednom z nich žádá na záVe svetle faktu, které uvádím z Perglerovy pusobnosti
klade "formálního
dekretu"
z 3. kvetna 1922, kterým
vyslanecké,
každý muže jasne videt, kdo je Karel Perbyl pridelen do ústredí, o služební rozkazy, ponevadž
gler. Pro svou nezpusobilost
snesl sám dukazy až trapne
do I. cervence
bude mít vyrízeny
veci v Americe.
presvedcující.
Parlament
vyslovil nepríznivé mínení o
V druhém oznamuje ke svému prohlášení z 29. dubna,
pocestnosti
Jirího Stríbrného,
usvedceného z korupce.
že jeho rozhodnutí
o resignaci je "kategoricky
a rozMuže být príznivejší mínení o slušnosti a cestnosti Karla
hodne záporné".
Protože prý dospel k tomuto rozhodPerglera, který nedovolene intrikoval proti svému nadnutí bezprostredne
pred docasným
odjezdem
do Amerízenému ministrovi a ministerstvu,
hrube porušil nekoriky, odevzdá originál ve Washingtone,
ale kopie bude
likrát dané cestné slovo a pri tomto podvodu velmi
dána ministerstvu
pred dojitím originálu
z Ameriky,
peclive pamatoval
na peníze? V penežních vecech Peraby jeho stanovisko
bylo ministerstvu
co nejdríve
gler neprojevil
prílišné
svedomitosti
a úzkostlivosti.
jasno.
Zmínil jsem se o financních
neporádcích
na tokijském
Taková byla Perglerova
odpoved
na "velmi gentlemanské"
chování
zahranicního
ministerstva.
Podal
vyslanectví,
v nichž byl prímo zapleten. Jak podivne
dovede si peníze vymáhat, ukázal pri jednání o své resiústní resignaci zahranicnímu
ministrovi
10. února. Pri
gnaci.
jednáni
s osobním
oddelením
nekolikrát
dal cestné
V príští kapitole budu mít ješte príležitost ukázat na
slovo, že podá písemnou
resignaci, jakmile prijede do
jinou penežní historii Perglerovu,
až vylícím, jak byl
Ameriky;
po opetovaném
ujištování
cestným
slovem
ochoten vzdát se mandátu a odjet do Ameriky, dostane-li
ministerstvo
mu vyhovelo, aby písemne neresignoval
již
od ministra dr. Beneše pul milionu Kc. Znaje tyto skuv Praze, když mel takové obavy z predpisu amerického
tecnosti, nedovedu rozeznat, jaký je rozdíl mezi Jirím
imigracního
zákona. 30., kvetna, když se mu vyplatila
Stríbrným
a Karlem Perglerem.
Jeden se z verejných
príslušná
cástka,
znovu ubezpecoval
úredníka
zahraprostredku
obohatil,
maje k tomu príležitost. Druhý
nicního ministerstva,
že podá svoji resignaci,
ale už
takové príležitosti
nemel, a je tedy pochybno, jak by jí
I. cervna napsal v Praze své "kategoricky
a rozhodne
užil, kdyby ji mel. Ale ani on nevedl si bezvadne, šlo-Ii
záporné"
rozhodnuti.
Pres to ješte 8. cervna žádal
z Paríže poukaz požitku
podle ujednáni,
které prece
o peníze; aspon jeho zpusoby v penežních vecech nejsou
slušnými lidmi pokládány
za pravidelné a cestné.
bylo založeno na jeho cestném slibu, že podá písemnou
Dríve než prejdu k historii jeho mandátu, chci ješte
resignaci. Nechal již v Praze dopisy, kterými ruší své
dolícit nekteré povahové
rysy Perglerovy,
jak se jeví
cestné závazky,
ale ve Washingtonu
dá si ješte vyplatit peníze, a proto pOdává své rozhodnutí
o resizejména v jeho spojení s Jirím Stríbrným
a Karlem
Horkým.
gnaci v zapeceteném
dopise. Teprve když se mu podarilo oklamat
takto lirad a vybrat si peníze, odkryl
III.
své karty. A jiste si mnul ruce uspokojením,
jak mu
ministerstvo
nalétlo.
Kdyby
si takto
vedl obycejný
Jak Perglerovi
záleželo
na poslaneckém
mandáte?
smrt~lník, reklo by se, že se dopustil hrubého podvodu,
který ho vylucuje ze slušné spolecnosti.
Ale pozor! Pan
Po sedmi letech Pergler splnil hrozbu, kterou chtel
Pergler je politik a diplomat.
Nedovolí vám, abyste
v
únoru r. 1922 zastrašit
ministra
Beneše, když po
o nem takto soudili. Pro sebe si vyhrazuje
jiná morální
ministrove
žádosti,
ab.y
resignoval
na
vyslaneckou hod!)favidla a merítka;
chce, abyste obdivovali
jeho zchynost, prohlašoval,
že bude kandidovat
na poslance a že
tralou hru, kterou
ozdobí a ospravedlní
tím, že se
se
z
otázky
stane
politická
aféra.
V
r.
1929
spojil se pro
predstaví jako žák Macchiavelliho,
ackoli není pochybparlamentní
volby s Jirím Stríbrným
a spolu s ním a
nosti, že k takovémuto
žáku by se slavný florentský
Gajdou byl zvolen za poslance.
Nic jiného než jeho
vlastenec a myslitel
nehlásil.
osoba
byla
mu
i
tentokrát
ústredním
zájmem a cílem.
V této souvislosti
není treba podrobneji
lícit záver
Pokracoval
v tom, co bylo nejvlastnejší
pružinou jeho
tohoto Perglerova prípadu.
Zahranicní
ministerstvo
po
usilování
a
verejné
cinnosti
od
mládi.
F. j. Kubec,
porušení daného slova a oklamání
úradu prirozene nepredseda
krajského
výboru
Ceského
národního
sdrumelo duvodu,
aby pokracovalo
v ohleduplném
svém
žení
v
Cicero
(lIIinois),
jeden
z
nejzasloužilejších
našich
jednání k Perglerovi,
a podalo ministerské
rade 6. cerceskoamerických
pracovníku
z doby odboje, nap.sal
vence 1922 návrh na jeho pensionování
s oduvodnením,
o nem v kvetnu r. 1929:
že je mravne i vecne nezpusobilý
zastávat
sverené mu
"Tenhle Pergler'se nezmenil po tricet let, co ho znám. Bude to
místo, že porušil hrubým, v diplomacii snad ojedinelým
už skoro tricet let, co jsme spolu organisovali v Praze obchodní
zpusobem predpisy o šifrování, že na tokijské legaci byly
prírucí. Pak prijelo rok za mnou do Ameriky a hned zacal delat
zjišteny administrativní
a financní neporádky
a že byl
vudce ceských soc. demokratu. Za rok už strana musela proti
neloyální k ministrovi
a ministerstvu,
což vyvrcholilo
nemu vydávat usnesení, že se honí za slávou, dává si vyplácet
pri jednání o jeho resignaci. Vláda návrh schválila
a
dvojí plat, a staré zasloužilé pracovníky, jako Frantu Hlavácka,
rozhodnutím
presidenta
republiky
z 12. ríjna byl Perchce odstrcit. Je porád takový, jak býval; napred mu jde
gler dán na trvalý odpocinek.
Pergler pak zacal novou
678

Prítomnost,
o slávu, hned za tím o peníze, a teprve na desátém
desátémmíste o vec."

nebo pa-

Když se Pergler vracel z Ameriky do republiky,
privltal ho velmi nevlídne Karel Horký: "zoubek,
který
hce býti zaplombován".
V zaplombování
osobních bolestl, starostí a požadavku
videl vlastní smysl Perglerova nového politického
vystoupení
tentýž
Horký,
který se letos stal jeho vášnivým spolupracovníkem
pri
polecné kandidátce
v pražských
obecních
volbách.
Nyní si oba drazí Karlové leží v nárucí a porádají na
verejné scéne dojemné obrazy verné družnosti
a oddanosti, horujíce o závod pro ocistu verejného
života.
pojila je zášt proti Hradu. Dríve stáli ostre proti sobe,
majíce o sobe velmi nepríznivé
mínení. Když za války
Horký vydal v Americe svuj pamflet "Diirichuv
národ
a Benešovo obecenstvo",
odmítl ho Pergler clánkem,
uverejneným v cervnu r. 1917 ve "Veku rozumu". Clánek
byl nadepsán: "Karla Horkého harakiri."
Pergler v nem
psal:
"Význam, který (své brožure) pricítá p. Horký, jehož duševní
ústroji zdá se být podivnou smesí chorobného egoismu a špatnosti,
toho významu rozhodne nemá ... Zdá se nám, že p. Horký patrí
na psychiatrickou stanici ... Pan Karel Horký je totiž také clovek
špatný, velmi špatný, clovek, jemuž pojem gentlemana je naprosto neznámou vecí...
Popisuje svou taktiku
oproti elru
Eduardu Benešovi, tento ceský spisovatel (Horký) praví: ,Nelitoval jsem žádné neuprímnosti, žádného úskoku.' Clovek, jenž
nelituje žádné neuprímnosti jednou, jenž nelituje žádného úskoku
jednou, ten žádné neuprímnosti ani úskoku nelituje po druhé.
Svým doznáním se Horký pribil na šibenici cti tak vysoko, že
nikdy s ní nebude snat. .. Pan Horký je poseur, ale nedovede
být dllsledný ani v tom svém poseurství. .. P. Horkému verit
nelze v nicem, ani v malickostech. .. Doktoru Benešoví Horký
nedokázal ani jediný špatný nebo necestný cín ... Ceská Amerika
postavi se jako zed za prof. Masaryka, za Ceskou Národní Radu,
za dnešní poctivé, úspešné vedení ... Tím domluvila s p. Horkým
i redakce ,Veku Rozumu', tak jako všichni poctiví a slušní lidé
v ceském národe. Jsme s ním hotoví my, je s ním hotov každý,
kdo jen trochu dovede myslet."
V jednom dopise z I 8. cervna
otevrenej i a drsi1ej i:

1917 psal Pergler

ješte

"Fakt je, že Horký nepocítá s nicím jiným než se svým vlastním
monumentálnim sobectvim. Pokud jde o Horkého, aní trochu ho
nelituji. Spáchal zlocin a uvážený zlocin. Kdyby byl postaven
pred válecný soud, jeho akce byly by prohlášeny za zradu a následoval by obvyklý trest."

A v jiném dopisu z 20. cervna:
"Nekdy si myslim, není-li Horký placeným agentem-provokatérem. Bud je tomu tak, nebo 'jinak je úplný blázen."

S Horkým, o nemž takto kdysi soudil, spojil se nyní
Pergler v nerozlucnou frontu.
jak videt, nedomluvil
s ním jako "všichni poctiví a slušní lidé v ceském národe", naopak: dnes sám pokouší se ho sejmout se "šibenice cti", na kterou ho pred lety vešel. Cteme-Ii charakteristiku, kterou Karel Pergler lícil Karla Horkého,
a pozorujeme-Ii dnes oba drahé Karly v prátelském
objeti, byli bychom na rozpacích,
kdybychom
meli rozeznat v zrcadle oné charakteristiky
jednoho
Karla od
druhého. Aby se Horký necítil opušten, provedl nyní
Pergler harakiri, sdruživ se s ním a se Stríbrným.
Znají se oba dobre. Horký vystihl Perglera, když napsal, že si jede <;lát zaplombovat
svuj zoubek. Perglerovi
bylo Ihostejno, s kým se spoj uj e, v jaké je spolecnosti.
Nevadil mu Stríbrný,
nevadil mu Gajda, nevadí mu

Horký. Pro nej rozhoduje,
že tato spojenectví
slibují
mu prostredky
sebe prosadit
a jiným zpusobit nepríjemnosti. K tomu prostredkem
byl mu i jeho poslanecký
mandát. Kdyby mu byl býval více, byl by se mohl postarat o to, aby mel v porádku
své listiny o státním
obcanství: vždyt už ve volební kampani,
tedy dríve než
byl zvolen, se upozornovalo,
že jsou pochybnosti
o jeho
ceskoslovenské
stá!ní príslušnosti,
která je podmínkou
nabytí mandátu.
Ze tohoto právního
nedostatku
Pergler nedbal, usvedcuje ho z ledabylosti,
s jakou prijímal
poslanecký
mandát.
Ale jsou ješte presvedcivejší
dukazy o tom, jak málo
si vážil mandátu,
pro nejž dnes chce bourit celý národ,
ano i zahranicní
svet. Pergler byl prece ochoten vzdát
se mandátu, dostane-Ii se mu jiné náhrady. Pamatujeme
se všichni, jak byl letos na jare usvedcen, kolikrát sepokoušel domoci se své vyslanecké
reaktivace,
zacež nabízel resignaci na mandát,
loyální služby ministru dru
Benešovi, odjezd do ciziny a rozvázání
spojenectví
se
Stríbrným.
Ne na mandátu,
jen na osobních zájmech
mu záleželo, jen na tom, aby se zoubek zaplombovaJ.
Když po rozhodnutí
volebního soudu ze 24. února 1931,
kterým se odeprela verifikace
jeho mandátu, spustil ryk
o strašném bezpráví a krivde, ministr dr. Beneš na novinárský
dotaz prohlásil:
"Pergler sám svuj mandát nepokládal ani za jistý ani za dúležitý. Soudím tak z toho, že behem šestí nedel pred rozhodnutím
volebního soudu nekolikrát se pokusil - naposled nekolik dní
pred rozhodnutím
soudu, prostrednictvím
C!(Iležitého cinitele
politického, jejž osobne v jeho bytc navštívil, mi sdeliti, že by
chtel celou vec likvidovati a odejeti pryc, dostane-Ií nejaký úrad.
Odmítl jsem."

Vyšly pak najevo podrobnosti
o techto Perglerových
pokusech a nabídkách.
již v breznu r. 1930 Pergler požádal dra jaroslava
Stránského
o rozmluvu,
a pri ní
projevil prání, aby se smírne likvidovaly
sporné veci,
které má se zahranicním
ministerstvem.
V lednu 1931
jeho duverník redaktor
Rozner z ,(.Po1edního listu" vypravoval
nekolikrát
redaktoru
"Ceského
slova" Šantruckovi, že by Pergler chtel likvidovat
svou vec, že by
chtel opustit své prostredí,
dohodnout
se s ministrem
Benešem
a vrátit
do diplomatické
služby.
Podobné
vzkazy
sdeloval po jiném redaktoru
Poledního
listu
Arno1dovi. Prostrednictvím
svého prítele Simona Pergler se v lednu sešel s národnesocialistickým
funkcionárem Motyckou,
mluvil s ním o možnosti nejaké dohody ve sporu, který vede o své pensionování
pred Nejvyšším správním
soudem,
a souhlasil,
aby Motycka
informoval
ministra
Beneše o jeho prání. Simon pak
v únoru t. r. zprostredkoval
schuzku
Perglera
s poslancem Šebou, a tomu Pergler prímo povedel, oc mu
jde: aby se jeho pomer k zahranicnímu
ministerstvu
upravil bez soudního rozhodnutí,
a to tak, aby byl reaktivován treba s pozdejším datem; odejel by pod záminkou rodinných pomeru do Ameriky na delší dobu a mezitím by likvidoval
svuj pomer ke strane Stríbrného.
Opet souhlasil,
aby Šeba
zpravil
ministra
Beneše
o techto
návrzích.
Když se Perglerovy
nabídky prozradily, Pergler ovšem zapíral a namlouval verejnosti,
že byl obtežován
Benešovými
emisary,· že Benešovi záleželo na smíru s ním, že mel spadnouti
do lécky a podobne. Ale z jeho trí prostredníku
jen redaktor Rozner
lícil dodatecne vec podle dodatecného
prání Perglerova;
druzí dva, redaktor
Arnold a Simon, setrvali na tom,
že iniciativa vycházela od Perglera, a podrobne doložili,
jak mu záleželo na tom, aby se dohodl s Benešem, aby
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Pt{tomnos~
se opet stal vyslancem, a jak byl za to ochoten
mandátu
a opustit Stríbrného.

vzdát

se

v;'\le !ed vec z~lávšt~ zajímavou
a pro Perglera nad jiné
pnznacnou.
Zmtnene
Perglerovy
pokusy o smírnou li.:
kvidaci jeho pripadu, a nabídky, co za ni udelá, dály se
pred výrokem volebního soudu, v lednu a Únoru t. r.
Pergler byl velmi zklamán,
že všechno
ztroskotalo.
A byl rozhorcen, když volební soud 24. února odeprel
o~~!,it jeh,o volbu. Listy Str~?rné~o naplnily se, nejzurivejslml vypady, Pergler bounl v tIsku a na schuzích. To
bylo pred verejností. Zatím však již koncem brezna stal
se nový duverný pokus o zaplombování
zoubku. Tehdy
ovšem už také zacínala aféra Stríbrného.
Perglerovi bylo
nepríjemno,
aby byl prítomen
zahajovanému
vyšetroyAní. Tí!? usilovne)i se s~ažil~ aby všemu unikl. Nejprve
Jednala je~na pam, ktera mela sondovat
pudu, potom
se s ní objevil pan K- Pokoušeli se o to, aby ministr
Ben.eš vyplatil nejakou cástku Perglerovi,
který by za to
odejel do Ameriky, aby se tak všechno urovnalo. Pan Klícil, že Pergler našel u nás místo existence bídu, že Stríbrný nechává ho trpeti nouzí, že Pergler zabýval se už
dríve myšlenkou,
odjet do Ameriky, jen kdyby
mel
k tomu prostredky,
nyní po rozhodnutí
volebního soudu
udelal by tak ješte radeji. Potom pan K- formuloval
návrh, aby se Perglerovi vyplatilo nejméne 500 tisíc Kc,
které by mu pro všechny prípady zarucovaly
další budoucnost a ujištoval,
že Pergler· uposlechne
jeho pokynu, a odjede ihned do Ameriky,
kde by si zarídil
kancelár v Chicagu
nebo New Yorku;
dá-li ministr
Beneš uvedenou
cástku,
Pergler
odjecje za dva dny
navždy z republiky.
Ministr Beneš ovšem odmítl. Odpovedel, že nedelá nic, co by jednou nemohlo na verejnost, že nemuže nikoho kupovat a Pergler že se nemuže
prodávat.

. Tak ztroskotal
i tento pokus. je možno, že pan KJednal z vlastního popudu, ale je samozrejmo,
že musil
být s Perglerem
napred srozumen;
jinak nemohl kategorick~ ujištovat,
že Pergler všeho nechá a odjede, dostane-!J se mu 500 tisíc Kc. je také možno, že všechno
byla lécka, nastražená
na ministra
Beneše, aby byl
duvod ke skandalisování,
že chtel Perglera uplatit. At
tomu bylo jakkoli, zustává faktem, že se i po rozhodnutí
volební~o soudu stal se strany Perglerovy
pokus, urovnat potIchu celý prípad, a za statísícovou
cástku se slibovalo, že zanechá
zdejší politické
cinnosti a odjede
z republiky.
Tak tedy Perglerovi
záleželo na poslaneckém
mandátu. Nebourí proto, že jeho volba nebyla overena,
nýbrž proto, že se mu bez náhrady
odnímá prostredek
od kterého si sliboval, že mu vydatne poslouží.
'
Vybral jsem z Perglerovy
cinnosti
jen nekteré veci
abych ukázal, kdo to je. Americtí
Ceši prohlédli
h~
dávno; meli s ním mnoho zkušeností. Vedí také jak podivne si kdysi zajištoval
státní obcanstvi americké; ale
o tom povím více. Tuto stat, v níž šlo o nastínení PergleI~ova portretu,
chtel bych uzavrít úsudkem amerického
Cecha Svobody
z Cedar Rappids
(Iowa), který psal
v zárí r. 1928:
"Pergler je zlý clovek, známe ho lépe než kdo v Americe, sobecký
do krajnosti a pro svou osobní ješitnost byl by hotov obetovat
vše. S nim není žádného smírení a pro nás je opravdovým uklidnenim, že jsme se s nim rozešli navždy. On nemuže nikdy být
k užitku svému národu, ježto ve své sobeckostí staví vždy svuj
osobni zájem výše než zájem celku".
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Doležel:

O tech, kterí rozkouskovali svet.

V techto
dnech marného hledání východiska
z veliké krise, naplnující
svet zoufalstvím, dere se casteji a casteji na mysl vzpomínka
z doby po ukoncení
války. Všude bylo tolik bolesti a bídy, nad námi vznášel se ješte dým válecného požáru, ale presto jsme byli
štastni vírou v lepši budoucnost.
Na dne lidské duše
musí prec jen drímati neco neskonale krásnéno a ušlechtilého, když po tolika surovostech
a nicení dovedl se
cl0"íek nadchnouti
pro nové ideály. V Evrope byl hlad,
nebylo prístreší, válecné strádání nás zeslabilo, ale presto
rekli jsme si tehdy, že se sami musíme vyporádati s následky války, že nové pokolení, které teprve prijde a za
nic nemuže, nesmí trpeti za naše chyby a neprozretelnosti. je to prirozené, že po velkých událostech myslí
se na ty, kterí prijdou a budou souditi. Snad v tehdejším
návalu poválecného
nadšení a setrvacnosti myšlení predstavovali jsme si, že obeti nutné na zahlazení stop válecného rádení, nebudou
težší nežli obeti na životech,
jež naši bratri mnohdy s heroickou odevzdaností zanechávali na bojištích.
Historie s hrdly a statky se však
stále opakuje.
Kdybychom
mohli krvavou lázní odvrátiti
ohrožující nás katastrofu,
sotva bychom se ve
svém vlasteneckém
zápalu dali zadržeti od cinu. K zažehnáni této krise je však treba jen hospodárských ústupku a proto není nadeje, že se nám brzy podari vybrednouti.
Máme již celou literaturu
o prícinách a následcich
dnešní krise, je to spousta teorii, jež sj navzájem úplne
odporují. jedni svádeji všechnu vinu na zlato, ale druzí
ríkají, že tento krásne lesklý kov nezavinuje ani v nejmenším naši bídu. Opet jini naríkají na vysoká cla, usilujíce o jich snižení, zatim co jich odpurci dokazují,
že vysoké celni hradby jsou jedinou spásou. Nekterí
národohospodári
doporucují
zvýšiti,
jini ale snížiti
cenovou hladinu.
Stejne nejednotné
míneni je o raci 0nalisaci,
výši mzdy,
kartelech
a jiných
otázkách.
Zdálo by se, že se nikdy nemužem~ dohodnouti o opravdových pricinách a léceni nyn~jši krise, když je zde tolik rozporu. Ve skutecnosti
jsou tyto rozpory z nejvetší
cásti jen zdánlivé.
Všichni známe docela dobre podstatu nemoci i lécebné metody, ale zároven víme, že
jde o velmi bolestnou
kuru spojenou s mnoha chirurgickými zákroky, snad i nejaké amputace
bude potrebí. A proto obíráme se radeji sekundárnimi príznaky,
jež se snažíme zažehnávati
všelikými domácimi lektvary, bráníce se jakékoliv
myšlence na vlastní nemoc.
Neni již nejmenší
pochyby,
že nemáme jiného východiska,
nežli návratu
k svetovému
hospodárství.
Ochranárské
hr~dby mohou svet rozkouskovati
a každý
kousícek zeme oddeliti od ostatního sveta tak, aby ani
kilogram zboži nedal se provésti. Ale ani nejvyšší hradby,
a byt by sahaly až k nebesum, nejsou s to zastaviti expansi lidského ducha, který obejímá celý svet. Clovek
v dobe telegrafu,
telefonu, radia, aeroplanu, traktoru a
elektriny
nedovede
hospodársky
mysliti jinak nežli
svetove.
Ohranicte
pole jeho pusobnosti
celními prekážkami a on vbrzku sezná, že staví pyramidu na špici,
že takto nemuže déle pokracovati.
jsme v podobné situaci.
Investovali
jsme miliardy
na obnovu poválecného hospodárstvi,
ale nyni vidime, že do'savadni ces-
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u nelze již pokracovati.
Nac staveti továrnu,
která
ude vyrábeti ctyrikráte dráže nežli továrna
v konkucni zemi? Máme sice cla, která dovedou vyvážiti
chny výhody ciziny, ale po dlouhé mesíce hlodají
myšlenky a odhady, jak dlouho se dá ješte vésti
to boj proti prirozené rovnováze
sveta. Nevíme, co
. pocíti. To není receno jen obrazne, ale odpovídá
to
ufalému stavu skutecnosti.
Jeto
jiste rada oboru,
nichž máme velmi dobré prirozené
podmínky
a jež
ychom meli založiti nebo rozšíriti, abychom poskytli
ráci a chleba svým nezamestnaným.
Ale vysoká cla
e a ciziny znemožnují jakýkoliv
prehled. Všechny
okusy o nejakou kalkulaci,
které obory mají u nás
obré prirozené podmínky, jsou s ohledem na ohromnou
oustu všelikých cel marné, není metody, jak by se dal
cinek tolika cel na hospodárství
odhadnouti.
Ale i kdyby to bylo možné, mely by tyto výpocty
zase jen ciste
eoretickou cenu, neskytaly by nám nijakého
vodítka
pro podnikání.
Tato doba všeobecného zmatku není zrovna nejvhodnejší k propagaci svobodného
obchodu. Vždyt zrovna
nyní postupuje ochranárská
fronta
ofensivne.
Nikdo
nedovolí upríti, že tato politika
zpusobila
takrka
všechnu bídu, jež zaplavila
svet, ale ochranári
jsou
u vytržení nad svým dílem. Vysokými celními prekážkami rozbili jednotu sveta, vyvolali nepokoj ve všech
zemích a nyní žádají uznání za to, že prý postavili
pevné hradby, jež nás budou chrániti pred úcinky svetové boure. Ale nejen to. Svet je plný zmatku a nejednoty, proto je prý treba, abychom
svoje hradby narychlo zesílili a zvýšili ješte o nekolik pater. Vždyt i Anglie, kolébka svobodného obchodu, zacíná uznávati
nemožnost dosavadní politiky a sn"ad brzy se dockáme,
fe
tato poslední opora padne. Ochranárští
proroci
mohou si gratulovati k dosavadním
úspechum.
Vše jde
presne podle programu, svetovou krisi a miliony nezamestnaných v to pocítaje.
Ochranári mají však také kousek pravdy.
Uvolnení
dosavadní politiky by znamenalo pro první dobu pravdepodobné zhoršení nynejší krise. Zrekneme-Ii
se cel,
anebo projevíme-Ii alespon pevný úmysl celní ochranu
likvidovati, pak tisíce podniku, jež vyrostly v umelém
teple ochranného skleníku, zacne náhle vadnouti a noví
nezamestnaní rozmnoží dosavadní
pocet této mnohamilionové armády. Pomyšlení
na novou bídu brání
mnoha statecným a poctivým
mužum, aby se prohláiIi pro novou politiku. Chápeme, že se zkouší, není-Ii
cest schudnejších. Uvažuje se o škrtnutí dluhu, o vyvoláni veliké konjunktury
rozmnožením
obeživa a zvýlenlm cenové hladiny, snížením pracovní
doby má se
zamestnati vetší pocet delnictva. To vše je velmi pekné,
snad se z toho dá i neco upotrebiti,
ale my si klademe
otázku: prlfkonáme tímto zpusobem úhlavní zlo roztrítenosti hospodárství sveta? Dostaneme
se takto alespon o krok dále k uskutecnení
prirozené
rovnováhy
svetového hospodárství?
Provedeme-Ii
všechny
tyto
a jiné podobné plány, vrátí se nám duvera a chut ku
ráci? Zbavíme se onoho neblahého pocitu, že stavíme
pyramidu na špici? A mane si ríkáme, že všeje marné,
pokud nesáhneme na koren zla. V nejlepším prípade
muže se nám podariti stabilisovati
dnešní bídu, ale my
hceme vpred, chceme blahobyt a pak, a to není malickost, máme urcité povinnosti
k tem generacím,
které
eprve prijdou. Mužeme je zatížiti tímto hrozným zmat-.
em? Pohrdejte si sebevíce ruským komunismem,
neerte v úspech ruských petiletek,
ale jedno nesmíte
uprlti nové ruské spolecnosti:
v této zemi se obetuj e
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dnešek budoucnosti.
Ruská
revoluce
znicila prý posvátné základy rodiny, rozvrátila
všechny mravní rády
a hodnoty, ale my jsme svedky, jak tam otcové otrocí,
aby jejich ješte nenarození
synové a vnukové
videli
lepší svet. Nejsem socialista,
nerku-Ii komunista,
ale
presto si myslím, že tento zpusob komunistického
hospodarení
je nejen úcelnejší, ale i se stanoviska
mravnosti lepší nežli naše sobecká nechut obetovati neco pro
budoucnost.
Jak si dejiny vysvetlí budoucím generacím
onu povýšenou
nadutost
nekolika tuctu evropských
a
amerických
státu, žijících v neustálých
malicherných
rozbrojích,
nad Ruskem
pracujícím
na grandiosním
díle výstavby
základu
nového blahobytu?
Opakujeme:
v tomto okamžiku,
kdy všude vukol
nás zdvihá se nová vlna ochranárství,
je težko zacíti
s hlásáním evangelia svobodného
obchodu. Priznáváme,
že to není vdecné prijíti s návrhy na snížení cel v okamžiku, kdy ostatní zvyšují. A prec je to naprosto nutné,
má-Ii býti odvrácena
katastrofa.
Je již velmi pozde.
Svet tone v bíde a zoufalství,
ale prozatím jsme porád
ješte s to prinésti morální i hmotné obeti, jen když bude
nadeje, že to bude co platné, že pak již bude opravdu
lépe. Snad nám nekdo namítne,
proc by melo práve
malé Ceskoslovensko
zacjti s ústupky, lépe prý vyckati,
až co reknou druzí. Ale Ceskoslovensko
práve jako stát
malý má zvláštní zájem na tom, aby mezinárodní
delba
práce a smena statku fungovaly
co nejlépe, nebot cím
je která zeme menší, tím tíže na ni doléhají dusledky
hospodárské
isolace. Spojené Státy s nejruznejšími
hospodárskými
oblastmi, mnoha miliony obyvatel a velikým prírodním bohatstvím
jsou svetem pro sebe a proto
budou trpeti isolací mnohem méne nežli malé Ceskoslovensko. Již v minulosti
byl zahranicní
obchod velikým zrídlem našeho blahobytu
a vyšší životní úroven
ceskoslovenského
národa v budoucnosti
vyžaduje kategoricky, abychom
na této ceste pokracovali.
Mužeme
vybredriouti
z bídy pouze tehdy, budou-Ii
hlavy a ruce
našich delníku zamestnány
co nejproduktivneji.
Tento
požadavek
maximální produktivity
národní práce muže
býti uspokojen jen dokonalým
vrazením domácího hospodárství
do organisace
hospodárství
svetového.
Kdo
nám radí, abychom zalezli jako šnek do své ulity, odsuzuje nás k vecné bíde. Ac tedy blahobyt tohoto státu
je do tak znacné míry závislý na zahranicním
obchode,
stojíme vždy spíše v ceste dorozumívacím
snahám, nežli
abychom se sami ujali vedení. Nezapomínejme
také na
toto: síly ženoucí svet na dráhu k veliké organické jednote hospodárství,
jsou príliš mocné a je proto nebezpecno staveti se jim na odpor. Jen nejvetší pošetilec
muže veriti, že moc státu a tríd diktujících
jeho hospodárskou politiku je neobmezená.
Lidé jen trochu obeznalí s historií vedí, že i moc státu má své hranice a že
není radno hnáti státní lodku proti proudu.
Marne cekáme, že náprava
prijde sama od sebe. Je
treba rychle jednati.
Jsme v demokratickém
státe a
poslední slovo o techto
otázkách
náleží lidu, ale lid
musí býti napred náležite poucen, oc jde. Predem nás
tedy ceká veliká uvedomovací
práce. Tento úkol je
tím težší, ponevadž
tisk, který je u nás
skoro celý
v rukou politických
stran, zaujímá k otázce svobodného
obchodu bud odmítavé anebo v nejlepším prípade lhostejné stanovisko.
Po léta se již odrakouštujeme,
ale
pri tom prežvýkáváme
porád problémy, které nám kdysi
nadhodila
rakouská
politika. Pouze tak se dá vysvetliti, proc problém pro náš stát tak nesmírne duležitý,
jakým beze sporu je otázka svobodného
obchodu, je
zanedbáván
v tisku, programech
i volebních provolá681
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ních politických
stran. Nemáme nejen politické strany,
hlásící se uvedomele
k politice svobodného
obchodu,
ale nemáme ani strany, která by zásadne potírala výstrelky ochranárských
tendencí
a pracovala
prakticky
k mezinárodní
hospodárské
dohode.
Strany
socialistické mají k této politice nejblíže, ale prozatím i u nich
postrádáme
v této veci duslednosti
a pevné linie. Je
s podivem, jak socialisté u nás i jinde stále ješte zanedbávají všeobecnou
hospodárskou
politiku u srovnání
s politikou sociální, na niž kladou hlavní duraz. Ale sociální zásahy vyžadují únosnou hospodárskou
základnu
a proto každá sociální politika,
pokud nechce se spokojiti s drobty, musí vycházeti
ze široce založené všeobecné politiky hospodárské,
jak to vidíme na príklade
ruského komunismu,
Mysleme v techto težkých dnech na své deti, snad se
odhodláme pri vzpomínce
na jich budoucnost
k cinum
a snad nám nebudou pripadati
obeti, jež budeme museti
prinésti, tak težké.
Ing. A. Ryšán (Hamburk):

Nemecké obchodní domy v krisi.
Jestkrisizajímavé
domytím,
v Nemecku
dobre zjistiti,
odolávají.že obchodní
Podle všeho
proc jsouhospodárské
v kruzích
obchodníkú-jednotlivcu
nenávideny:
pro kapitálovou koncentraci,
"vyderacnou nákupní politiku", neobycejnou reklamu a velmi casté
výprod~je.
Obvykle mají nemecké obchodní domy právní formu verejné
obchodní spolecnosti: Herrmann Tietz, A. Wertheim ("obchodní
dum bohatých lidí"), Renner a ostatní. Toliko Rudolph Karstadt a
Leonard Tietz jsou akciové spolecnosti. Tedy jen z výrocních zpráv
techto dvou podniku dá se cerpat materiál pro studium soucasného
stavu obchodnich domu. Oba Tietzové, Karstadt a Wertheim sami
tvorí 66% celkového obratu všech nemeckých obchod. domu, s ostatními dúležitejšími ctyrmi pak plných 75%. Celkový obrat docílený
v roce 1928 byl 4·3% celého obratu do cíleného maloobchodem
(absolutne 1.500 mil. RM). Pomerne je to hodne, uvážíme-li, že ve
Francii - matce obchodních domu, kde krome toho je obchod
zkoncentrován v Paríži a provincie je z Paríže pomocí obchodu zasilatelského zásobována, pripadá na obchodní domy jen 5-6% ..
V Holandsku, kde predpoklad obchodních domLI je nejlépe splnen hustá zalidnenost - je to 8%, v USA, typické zemi chain stores,
warehouses a vúbec moderních odbytových
metod maloobchodnich, 16%. Velmi zajímavé je porovnání podílu jednotlivých skupin
distribucních na celkovém obratu v Nemecku a USA. Podle neho
cínil v roce 1928 z celkového obratu detaílního:
v USA
v Nemecku
56,7%
80·6%
samostatný obchodník
16%
4·3%
obchodní domy. . . .
0·4%
4%
konsumy
.
retezové prodejny (Chain
stores).
. . . . . . .'.
3·4%
18%
Z tohoto sestavení vidíme, že jednak v Nemecku samotném podíl
konsumu je celkem malý, že tedy o nejakém pohlcení soukromého
podnikání konsumními družstvy nemuže býti reci, dále že konsumy
v USA hrají roli úplne nepatrnou, zato však tím vetší obchodní domy
a chain stores, velmi nepatrný pomerne je podíl soukromého
obchodníka. V Nemecku vývoj zrejme ješte tak daleko není.
Uvedená data statistická platí pro rok 1928, pro rok 1930 jsou
jen dohady, stav se však mnoho nezmenil. je to videt z bilance
. Tietze, který mel obrat o 5% vetší, a Karstadta, který vykazuje
obrat o 8% menší. Ostatní podniky zprávy nevydávají, oba tyto
podniky se však dají pokládat za prúmer. A podle toho klesl obrat
v roce 1930 jen asi o 3%. Tím dokázaly obchodní domy svou odolnost vúci hospodárské krisí. Duvody by byly asi tyto:
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1. Obchodní domy využívají výhod klesajících cen a zhoršení
konjunktury zvlášte pri nákupu, kdy výrobci prijímaji objednávky
i za velmi nepríznivých cen a podmínek, tím spíše, že mají proti
sobe nákupní svazy obchodních domú, organisované mezinárodne,
a že se tu tedy jedná o znacná kvanta. Mnoho se mluvi o tom,
že obchodní domy, resp. jejich svazy diktují prímo stanovení
výše svých nákupních cen a predhazuje se jim "vyderacská politika
nákupní". Do jaké míry jsou tato
tvrzení oprávnena, se s po~hopitelných duvodú nedá zjistit. Fakt je to, že obchodní domy si
velmi oblíbily nákupní formu "na odvolání", címž presouvají výlohy s uskladiíováním
a úrokovou ztrátu jednoduše na továrníka. Obchodní domy si zarídily zvláštní oddelení, která mají zkoumati oprávnenost verejných výtek podobného rázu, resp. je privádet
na pravou míru.

2. Tyto výhody pri nákupu dávají obchodní domy ihned dál
ve forme snížených cen pro konsumenty. Vytý·ká se jím, že porádají
velmi casto všelijaké výprodeje (letní a zimní), týdny (bílé atd., dnes
práve zelené) a pod. je 'pravda, že po týdnu zeleném pak prijde
týden detské konfekce, po nem týden záster kuchynských, prí
nemž mají pitsobit na matky a hospodyne prodavacky procházející
se v pestrých zásterách ve výkladních skríních atd. To však ješte neznamená, že se proto musí prodávat pod cenou.
3. Speciálním zjevem v krisi v dobe zmenšených v)'delku je,
že kupci zboží dražšího jdou do obchodních domú, ponevadž
nechtejí u obchodníka "speciálního", u nehož platí za zákazníky
"vybrané", kupovat ted zboží laciné. jasne se dá sledovat tendence,
že obrat klesá co do hodnoty zboží, stoupá však co do množství.
4. Obchodní domy jsou již ovzduším a zmechanisovaným aparátem prodej nim prímo stvoreny pro odbyt výrobkú standardisovaných, masových.

~j.

Po válce tu nastala mohutná expanse obchodních domu. Ve snaze
využíti provozních možností co nejvíce zacaly domy organisovat výrobu vlastní a aby se dosáhlo ješte lepších cen pri nákupu a vyššího
využití personálu správního, zvyšovala se kvanta nákupní a prebytek
po zásobení vlastních prodejen tuzemských se exportoval. Tohle prepetí akcního radía bylo v obou prípadech nesprávné; export sám stál
Karstadt v roce 1930 RM 5 mil. priznaných ztrát z obchodu exportních. (Tyto ztráty jsou asi vetší, ponevadž k jejich krytí se už zcásti
použilo skrytých reserv.) Ze stejných duvodu byla i vlastní výroba
chybou. Prílišnou expansí stoupla nepomerne generální režie, provedla. se proto ditkladná racionalisace jak aparátu správního, tak
i prodejního. Pracovní tempo u Karstadta je pojem pro sebe.
Dá se tvrdit, že Karstadt se nejvíce priblížil provoznímu optimu
a že další pochod integracní at již vertikální nebo horizontální by byl
provázen ostrou progresí celkové režie. Ostatní domy obchodní ekonomisovaly svuj provoz s vetší reservou. Budoucí cinnost obchodních
domu bude asi spocívat ve vytvorení, resp. utužení svazu za úcelem
nákupu a skladování ~boží, aby se doci1ilo zmenšení skladu a urychlení jeho obratu. Tohle púsobení bude velmí vdecné. Institut pro zkoumání konjunktury
v Berlíne tvrdí, že pri rocním obratu skladu
3 násobném jest: gener. režie 30·9%, mzdy a platy 12·1%
3-5 násobném jest: gener. režie 26·4%, mzdy a platy 13·4%
5 a více násobném jest: gener. režie 26· %, mzdy a platy 12·-%
Prípad Karstadt byl typický tím, jak bylo možno zatajit akcionárum a verite1úm pravý stav spolecnosti až do posledního momentu
a že lidé, kterí prospekulovali miliony svými geniálními organisacními tahy, sedí dále na svých místech i s onemi pohádkovými platy
40-120.000 RM. (Pri tom platy zamestnancú
jsou neuveritelne
nízké). V poslední dobe se podarilo Karstadtu získat úver 15 mil. RM
(prodá za to akcie EPA=Einheitspreís
A.-O., na než kladl vždy velký
. duraz pri svých snahách expanse). Použije se ho jednak k oddluženÍ
spolecnosti, jednak k zlepšení nákupních podmínek, 1. j. využití pokladnicního skonta. -
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Karel Blažek:

O tech zdravých povahách.
Dnes
nás sebou
už celkem
dost prudký
boj,
jejž umezi
svádelyustal
dve kdysi
povahove
protichudné
skupiny lidí, z nichž jedna heslovite hlásala, že v zdravém
tele žije zdravý duch, zatím co druhá stejne heslovite
prohlašovala, že duch, jenž vlaje, kde chce, muže vlát
i nad chorobným telem. Nabylo zase vrchu strízlivé
presvedcení, že príroda si nedá predpisovat
ani od eugeniku ani od neurasteniku,
takže se celkem už nespatruje
nic zvláštního v tom, že ne každý, kdo se hbite pohybuje na výšinách ducha, musí také umet bez váznouciho dechu vystoupit
na Snežku, jako s druhé strany
bezvadné provádení" veletoce není zárukou
správného
myšlení. Není treba ohrívat starý spor ctitelu svalstva
na jedné a mozkových závitu na druhé strane a doufám,
že temito poznámkami
také nebude znovu podnícen.
Nad knihou starých
essayí Schauerových
(H. G.
Schauer: Spisy, nákladem
Kamily
Neumannové)
si
vzpomínám, že se práve v tomto casopisu pred nekolika
lety debatovalo o lidech zdravých
a chorobných
a že
v souvislosti s tím byli také jako odstrašující
príklad
uvádeni ruští autori', predevším Dostojevský,
jehož postavy, vesmes, ci alespon vetšinou chorobní lidé, tu byly
ukazovány jako odstrašující
príklad nedostatecné
kultury telesné, jejichž chorobné
psychologisování,
sebemucení a analysování bylo uvádeno v jakousi souvislost
s jejich telesnými nedostatky
ci slabostmi.
Pripomnel
mi to Schaueruv clánek "Naše bilance literární za rok
1888", jenž je i jinak zajímavý a aktuální tím, že se tam
vyskytuje termín nám všem dobre známý, totiž knižní
krise, a že v nem ceští nakladatelé
- pred 43 lety jsou nabádáni, aby pri prekladech z cizích literatur "nebrali šmahem, ceho se jim jen dostane, nýbrž jakmile
zakládají knihovnu na preklady, románovou
bibliotéku,
mají již napred ustanoviti
program,
uciniti si výber
z nejcennejších a nejvýznamnejších
plodu všech literatur, predevším pak prihlížeti k dílum, která pro prítomné období národního a slovesného života práve se
hodí!" Kolika dnešním
nakladatelum
adresoval
by
Schauer dnes, témer po pul století, táž slova? Ale to jen
mimochodem.
V další cásti clánku pojednává
Schauer o pokroku,
jehož bylo dosaženo v prekladech z ruštiny, s pochvalou
uvádí, že byl preložen Dostojevského
román Uražení
a ponížení a "velkolepá
románová
epopej",
Tolstého
Vojna a mír, jakož i nekolik rozsahem menších del téhož
autora, a dodává k tomuto prehledu:
"Zde ucme se, co
je to lidskost, co jeto náboženství - rovnež jako zde se
mužeme uciti spodobnovat
skutecný život. Svet hríchu
a povrchnosti není ješte všechno, pravé umení spocívá
v tom, i v nem ješte hledati zárodky neceho lepšího,
božského, a bídu hmotnou i mravní nekopnout,
nýbrž
ji rehabilitovat!" Tato slova zasluhují podle mého názoru, aby byla vyrvána zapomenutí.
Hluboká lidskost,
jež z nich mluví, staví starý spor, o nemž jsem mluvil
výše, do pravého svetla a odhaluje jeho jádro se vzácným
pochopením.
Nevím, jak skoncila tehdy debata o ruských spisovatelích - patrne stejne, jako u nás i jinde koncívají
všechny debaty, že se totiž odpurci rozešli nesmíreni
- ale pochybuji, že v ní bylo receno neco pravdivejšího
a hlubšího než v techto Schauerových
slovech, jež ve

zkratce
charakterisují
základní snahu i význam ruské
literatury
a obnažují
její nejskrytejší
nerv. 'Vždycky
jsem cítil, že v pohrdavém
tónu robustních
hlasatelu
zdraví, kterí se pres neuznávanou
problematiku
života
prenášejí
kolenotocem,
je neco farizejského
a krivého,
ale teprve Schauerova
slova mi jasne rekla, v cem toto
pokrytectví
vlastne záleží.
Eugenictí
nadšenci,
kterí své zásady
o zdravém
bydlení prenášejí,
i na bydlo lidské duše, chteli by nás
presvedcit,
že by mLilIerování, studené sprchování a tužení svalstva vyhnalo z každého cloveka t. zv. chorobné
myšlenky
a všechen ten složitý a casto trýznivý
duševní život, jehož popisu jsou venovány
mnohé ruské
romány.
Slabocha
Myškina,
blouznivce
Aljošu lécili
by asi prostocviky,
a kdyby se jim lécba nedarila, meli
by pro ne asi jen ono kopnutí, proti nemuž protestuje
Schauer. jejich pokrytectví
záleží v tom, že ze svých
vrozených,
žádnou
zásluhou
nezískaných
vlastností,
ze své zdatnosti, jež je darem slepé náhody, delají mravní
požadavek
a predpis pro neštastné
lidi s jiným ustrojením, že se v podstate samolibe radují a dekují Bohu,
že nejsou jako oni. Není prece zatím ješte predpisu pro
nejniternejší
usporádání
lidského organismu,
není ješte
možnosti
výberu nejzdatnejších,
a hlásat lidem jemnejšího založení nutnost
být zdravý v tom pošetilém
smyslu ucitelu telocviku znamená asi totéž jako hlásat
ženám, že musí mít rozmery
Venušiny,
chtejí-li být
opravdu považovány
za ženy. Bylo by snad lépe, kdyby
svet byl zabydlen jen cervenolícími
chlapíky,
kterí víc
zažívají než prožívají,
ale oc moudreji a lidšteji jedná,
kdo nezapomíná
prostou skutecnost,
že to není v lidských silách, než ten, kdo by nejradeji
každou bledou
tvár chtel poznamenat.
Slabí, ubozí a chorobní lidé jsou
a zustanou
patrne
ve vetšine z duvodu civilisacních
i prírodních.
Dokud se neodhodláme
je zkrátka
vyvraždovat
podle Malthuse, musíme s nimi pocítat a pomáhat jim, ne kopnutím,
nýbrž touž metodou, jíž dnes
psychiatrie
lécí povahové
choroby,
nesmelost,
citlivustkárství,
stísnenost
a podobné stavy, totiž rozborem, práve onou analysou, pro niž naši eugenikové tak
odsuzují Dostojevského.
je treba ukázat jim ony "zárodky neceho lepšího a božského",
jež odbývají
naši
hygienikové
jako sentimentální
žvast a jež odhalují
a ukazují práve ti ruští psychologové
a analytikové,
Dostojevský
pak predevším,
protože v nem žilo celé
peklo bídy hmotné i mravní, z nehož se uchyloval do
ocistce konfese. jako konfesi a sebeobžalobu
je treba
císt jeho knihy, aby se pochopilo, že to není sadistické
sebepitvání,
nýbrž boj s vlastní povahou, v nemž genius
predvídave
užíval týchž prostredku,
jichž úcinnost poznala lékarská veda až o nekolik desítek let pozdeji.
Kdo cítí s lidmi, kdo se dovede vžívat do útrap, jichž
sám snad ani nepoznal, kdo dovede sestupovat
do nížin
života, do nichž sám nepoklesl jen z milosti prírody a do
nichž by ho mohla srazit nepatrná
organická zmena,
kdo mimoto zná pravý soucit a onen hluboký cit solidarity, bez nehož nejcivilisovanejší
clovek je zvíretem,
zajatým
v okruhu
své animální
existence,
komu je
vrozena úcast s bolestí, jíž každý vidí kolem sebe dost
a dost, muže v naivne samo libé a primitivní
obžalobe
lidí, trpících vlastní povahou a mdlobou videt jen cynismus blaženého
vlastníka,
jenž vytýká
ubožákum,
že po otcích nezdedili konto v bance jako oni. A kdo
dokonce nevidí v díle Dostojevského
nic než nebezpecí,
že hysterické
slecny by jím mohly být rozrušeny,
je
slepý pro nejživotnejší
funkci, nejzdravejší
a nejduležitejší poslání literatury,
jež lécí slabochy homeopa683

Prítomnost,
tickou metodou, konfesemi stejných slabochu, lidí stejne
ubohých, ale nadaných geniální schopností vyjadrovat
~vé s!~vy. Liter,~~ura psychopatu je spolehlivý protiJe~, Jlmz lze leclt psychopaty, protože v takových
knihách, ne na hrazde a pod sprchou, nalézají vysvetlení svých tíživých stavu, jimi se ucí chápat samy sebe,
svou mravní bídu, již ostatní svet lécí kopanci. Je to
rehabilitace jejich hríšnosti a úzkosti, poucení, že nejen
oni sami trpí takovou slabostí, že celý pocetný lidský
typ vchází takto zatížen do života a že život je práve
takový. Eugenikové chtejí, aby se slaboši dívali na svet
j~jich optimistickýma ocima, a nechtejí verit, že každý
vidí jen na vlastní oci. Bohužel je to takové a mezi
námi žijí nejen krátkozrací, nýbrž i slepci, a jako je
~urové ríkat slepcum, aby se lépe dívali na cestu, tak
Je surové ríkat lidem povahove slabým a chorobným,
aby žili zdrave, a prohlašovat autory, kterí mluví za
miliony techto lidí a k nim, za škudce lidstva. Ve skutecnosti jsou to bezdecní lékari, kterí patrne budou
lékarskou vedou rehabilitováni tím více, cím vetší budou
její vlastní pokroky.
Ve svete je mnoho bídy, plynoucí jen z neštastné povahy, a dokud lékarská veda, skrývající svou dosavadní bezradnost v techto vecech subtilními teoriemi,
nenalezne léku na choroby povahové, zbudou temto
nemocným jen lékari duší, jakým byl Dostojevský a
mnoho jiných, predevším ruských spisovatelt'l, jichž
díla jsou v podstate chorobopisem jednoho typu lidí, slabochu a váhavcu, neurasteniku a snílku, práve tech
uražených a ponížených, kterí nad jeho knihami po prvé
s úlevou poznali, že nejsou vzácnými zrudami, nýbrž
že v jejich tísni je neco všelidského, v jejich bíde neco
lepšího a božského, a kterí v nich cítili jakousi rehabilitaci, když ostatní je lécili pohrdáním.
Celé toto téma by bylo žalostné, kdyby šlo jen o hrstku
lidí a kdybychom my zdraví byli v tak zrejmé vetšine.
Ale což neukazuje celý život, celá naše doba a stav soucasného sveta, jak jej kolem sebe pozorujeme ve velkém
i menším merítku všedního dne, že je daleko více tech
"nezdravých", kterí potrebují pomocné ruky, povzbuzení, ujasnení a poucení? Naši hygienikové, mluvící
o t~chto slabých lidech jako o odporných výjimkách,
mají neoprávnene optimistickou predstavu o lidech ci
alespon si ji namlouvají. Promítají svou vlastní vyváženost, plynoucí ze štastného ustrojení, do sveta a
nevnímají vubec gigantickou vlnu "bezradnosti a nejistoty, jež všechno zavaluje a jíž unikli bez vlastní
zásluhy. Dostojevský podával ruku tonoucím kolem
sebe jen proto, že tonul sám, volal na opuštené jen proto,
že byl sám opušten. Ale mluvil k nim jejich recí a zbavoval je jejich úzkostí, potvrzuje jim, že tuto úzkost
cítí i on sám, že to je neco obecne lidského, ne individuálního. Dostojevský, velký analytik duší, je zatím
alespon vetším a úspešnejším lékarem slabochu než
profesionální psychoanalytikové,
kterí, i když užívají
~hodných metod, nemají jeho geniální postreh a jeho
Jemnou ruku. Pro naše domýšlivé hygieniky není pak
v tomto oboru, do nehož pouze fušují svým pohrdáním,
vubec místa. Ve stredoveku byli blázni léceni bitím,
vezením a retezy. Moderní lékarství pomalu objevuje,
že duševní nemoc se nejlépe lécí tím, že nemocný si ji
uvedomuje, že sám proti ní bojuje. Dostojevský, jehož
celé dílo je takové ujasnování stísnených myslí, je v podstate geniálním predchudcem a duchovním otcem této
terapie, o níž nechtejí slyšet naše honosive zdravé povahy; jež by chtely melancholikum vytlouci deprese
z hlavy telocvicným náradím.
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Franta Kocourek:
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cili cesty za úspechem.
III.

Kdo prehled,
z tech, se
kterídnes
umejí
psát dosti
a mají
jakýsi
necítí
silný,
abykulturní
napsal
kritiku divadelního predstavení, komika z nich delá potíže napsat referát o prednášce, kdo by nesvedl kritiku
literárního díla? Kritika stejne jako novinárství je povolání svobodné. To znamená, že k jejímu provozování
není treba let ucednických, ani listu výucního. Stací
odvaha, jistá sbehlost pera, trochu umení vzbudit zdání,
že tomu clovek rozumí. Na ostatním už nezáleží a bolet
to nebude nikoho, zvlášte když jde o rychlé poucení
širokých vrstev lidových. Kritika divadelní: cinohra
opera, opereta? Prosím, posloužíme vším, ostatne není
v tom ani velký rozdíl, když se to tak vezme, aspon ne
ve dvacetihalérových
listech, kde je treba už z tech·
nických duvodu zjednodušovat také kulturní problémy,
nekdy nepríjemne složité. Emil Synek pusobí jako
kritik cinoherní i operetní. Vedle toho je kritikem literárním a, jak jsme videli, obcas i filmovým.
Proc by clovek nemohl rozumet literature a filmu jako
divadlu a hudbe? Co na tom, že literatura je sama
o sobe obor tak rozsáhlý, že i tady se musí kritik specialisovat, chce-Ii o necem ríci neco. výstižného, pronikavého, hodnotného. Román? Dílo filosofické? Sbírka
veršu? Kniha essayí? Vše jedno, pro toho, kdo se v tom
umí perem proplést a umí to zarídit tak, aby jeho náhodná poucenost a mezerovitá znalost pusobila dojmem
soustavné scetlosti a vzdelanosti. Popularisující tendence
novin vubec a vecerníku zvlášte k takovému pojímání
všeho.
Nejde o to, aby byli ctenári kulturní rubriky moreni
sáhodlouhými rozklady odborníku; strucnost zustane
vždycky požadavkem denního listu. Ale pri té strucnosti
musí mít clánek, kritika, referát své jádro. Když clovek
má vedomostí pomálu, nezbývá, než stavet na tom, co
se cloveku hodí, ale není duležité, vynalézat obraty,
které o veci nic neríkají, psát fráze, pod nimiž nic není.
Titul, jméno a charakteristika sbírky, v níž glosovaná
kniha vyšla nebo výcet kapitol s nakvap upravenou
"omáckou" se objevují v takových referátech pochopitelne casto. Z bohatého repertoáru tohoto druhu nekolik ukázek:
Nové knihy.
"Ruská revoluce listopadová"
ve vzpomínkách úcastníkll.
Usporádal Jan Slavík. Ve sbírce "Z války a revoluce" svazek
šestý. Nákladem Melantricha. - "Jaroslav Werstadt, jenž rídí
knihovnu Z války a revoluce, sbírku to pametí, studií a dokumentu o významných svetových událostech nedávné minulosti,
predkládá jako šestý svazek edice obsažnou knihu vzpomínek
úcastníku
ruské revoluce listopadové,
znamenající vítezství
komunismu nad Kerenským,jen toto období sám v knize zajímave
a podrobne popisuje. Svazek usporádal s vynikajícím postrehem
Jan Slavík a jeho ozdobou je publicístická essay Leninova o
budoucnosti bolševísmu. Pozoruhodné jsou i príspevky Sucharina, Trockého, a Savinkova. Kniha, která se cte chvílemi jako
dobrodružný román, má velkou dokumentární cenu a nemela by
chybeti v žádné knihovne.
-es-I<

Nedá se sice dokázat, že tuto knihu, která má velkou
dokumentární cenu a která se cte chvílemi jako dobrodružný román, Emil Synek necetl, ale vzniká ve vás
duvodné podezrení. Cím se takový referát liší od insertní noticky? Nebo: není zaslanou prímo insertní notickou, k níž náš autor pripojil jen své jméno? Tak

PrítomnosL
obsažných a zajímavých
referátu
s vynikajícím
postrehem uverejnil -es- pozoruhodne
mnoho.
Pripomenme jen: cesty za úspechem mohou býti roz~icné,i docela protichudné.
Chceš-li si budovat
posici,
Jedny znepokojuj, po prípade trhej, druhé chval. Musíš
dobre vedet, kam jdeš a které osoby volit.
"Ani Rudolf Havlenka, jenž se nám predstavuje v sedmi povídkách trochu sentimentálních a slohove leckdy nevybarvených,
nehodlá ješte ustati v literární práci, pro nás jsou jeho prosy
zatím zcela slušným príslibem. je tu vnímavý postreh a pozorný
pruhled do protoplasmy lidských osudil. Hodnoty, které netreba
podcenovati" (A-Zet 18. srpna 1931).

Také román M. Tippmanové
"V bouri" netreba podcenovati, ackoliv v nem "nejde o rozbor, ale o pruhled
do protoplasmy lidské kreci, jíž byla léta 1914-1918".
(A-Zet 24. cervna 1931.) Ono by o tu protoplasmu
ne?ylo, kdyby neznamenala
jedno z tech clichés, jimiž
J~ou kritické projevy
-es- prošpikovány,
aby nebylo
treb~ hledat prilehavý výraz, razit obrat, kterým by byla
vystIžena podstata kritisované
knihy. Emil Synek spoléhá na pohotovost
svého pera, na stylistická
kouzla,
a na skutecnost,
že si nikdo nedá s jejich kontrolou
a zvážením práci.
Neco o Nietzschovi:
"jako prvý svazek edice "Mys dobré nadeje", kterou vydává a rídí A. Vanecek, vyšla essaye Nietzscheho o Wagnerovi,
pripravená v roce 1888 v Turine pro tisk. Zárubuv preklad
z originálu, vyšlého až roku 1895 - zdržení má na svedomí
duševní choroba, která zatím u Nietzscheho propukla - vystíhuje presne údernost Nietzschova polemického slohu. V zásade
zustává ve svém ne velkém dílku Nietzsche pyšným debatérem,
jehož "zárství" í pri své osobitosti leckdy vzrušuje pro suverenní
tón mluvy. Ale je na tech ctyriceti stránkách tolik postrehu
a psychologického zkumu, že uvedení essaye dlužno považovati
za hodnotný cin mladého v.ydavatele pekne doporucující. Nekteré vety Nietzschovy analysy kulturní a duchovní úrovne
Francie a Ncmecka neztratily ani po padesáti letech oprávnenosti. A tam kde Nietzsche terminuje príbuzenství mezi Wagnerem a francouzskou romantikou, dopracovává se vzácné psy~
chologické presvedcivosti."

Citováno tak obšírne jako mistrovská
ukázka kritiky,
která není kritikou a na níž to na první pohled ani leckterý intelektuál
nepozná.
V rámci kulturní
rubriky
A-Zetu (25. srpna 1931) takový odstavec naopak zaru~ene vypadal nádherne
odbornicky,
ba dokonce filosof!cky - to nekdy i v denním tisku delá príjemný
dOJem. Prihlédnete-li
blíže a "nakouknete-li
do kuch~ne" referentovy,
poznáte, jak obratne je to složeno.
Nejvíce se tam dovíte o tom, co je možno Jlrecíst si
v pr~dmluve nebo v nakladatelove
poznámce. Ríci neco
o Nletzschovi jako filosofu, neco, co se netýká letop~ctu knižního vydání nebo jeho choroby, znamená vydavat se na málo známý a proto nebezpecný
terén.
Musí ~e proto opatrne postupovat.
I napíše se o Nietzschovl za prvé, že má úderný sloh, což je asi tak nejznámnejší fakt. Za druhé se napíše, že v "zásade zustává
pyš~ým debatérem",'
za kterýž výrok se ovšem kritikovI nemuže nic stát. Za tretí se mluví o jeho "zárství",
k.teré je "leckdy" vzrušující "i pri své osobitosti"
a to
sIce "pro suverenní tón mluvy".
Racte si z toho pri té
osob.itosti mluvy vybrat.
Za ctvrté je "ale v essayi"
"tolIk postrehu. a psychologického
zkumu",
že - to
dlužno pokládati za hodnotný cin, který mladého nakladatele pekne doporucuje.
Logika, která se zdá nezáv~dná jenom dobromyslným
duším nebo mladým autorum, kterí v zásade nikdy nepohrdnou
príležitostí, pekne

se doporucit
u nejakého
nakladatele.
Ta pátá o Nietzschovi praví, že "nekteré"
jeho vety rozebírající
kulturní
a duchovní úroven Francie a Nemecka neztratily oprávnenost ani po padesáti letech, což není tvrzení riskantní,
zvlášte zapomene-li
nám pro jistotu kritik ríci, které to
byly ty nekteré
vety. Za šesté: tam, kde Nietzsche
mluví o príbuzenství
Wagnera
s francouzskotl
romantikou
"dopracovává
se vzácné psychologické
presvedcivosti".
Zase jeden z tech šermírských
obratu;
proti jehož bezobsažnosti
nelze nic namítat.

-?

*

Po kritice literarní
kritika divadelní.
V odstavcích
Synkova
literárního
referent st ví jsme si ponekud odpocinuli od systému osobních souvislostí, útoku a vyporádávání
úctu, v kapitole o referentství
divadelním
se
k nim budeme stále více vracet.
Kritika
Emila Synka se stává nejvrelejší
a nejprubojnej<:ií tam, kde jde o ceské autory a jejich osud na
scénách našich divadel.
Zvláštní prízni kritika Emila Synka se tešilo Intimní
divadlo, které melo tu výhodu, že hrálo (pod autorským
pseudonymem
Ricardo Gomez) veselohru "Láska v nebezpecí" od Emila Synka. Touž hru s originálním jménem pravého autora odmítlo pred tím Mestské divadlo
vinohradské,
cehož neblahé následky
pro jmenovaný
ústav za krátko uvidíme.
jedno z cetných svedectví
vysoce
kladeného
pomeru
kritika
Ricarda
Gomeze
k umelecké správe Intimního
divadla:
"Poslední
premiera
sezony
v Intímním
dívadle.
Datel na semaforu. Fraška o trech dejstvích. Napsali Opluštil
a Konvalinka ... Pop rve v Intimním divadle 20. kvetna. Intimní divadlo uzavre koncem mesíce sezonu a bude hráti v Kolíne; na ukoncení, verno prízni k puvodní tvorbe, jíž prokazuje
reditel Lébl nedocenené služby a pro než by mohl být každému
našemu divadlu vzorem, vypravilo divadlo r-íznou a dovádivou
frašku ze železnicárského žívota "Datel na semaforu" ... Místy
dochází sice dejovému spádu hry dech a mcní se v souvislou radu
vypravovaných anekdot, než v celku na zacátecníky je to fraška
sice lidove prostoduchá, ale úcinná a zajímavá. je videt, že pri
dobré viIlí a vetši vyhledávací íntensite našlo by se i v tomto.
oboru dosti vecí puvodních, schopných úspešné reprodukce.
Srdecné pr-ijetí premíéry bylo dívadlu nejlepší odmenou za sezonu peknou a užitecnou.
-es-"

V A-Zetu
ze 4. cervna 1931
ceského autora M. E. Hrušku:

chválí

Emil

Synek

"Družstvo
dobrého
devcete.
Veselohra o 3 dejstvích ...
Nevidel jsem bohužel ani nové hry Lovotína, Kláry Pražákové
a jana Žuka, jemuž mohu míti ze zásadního hlediska za zlé, že
venoval svuj dramatický zájem Olympu a mythologii, zatím co
ceská tvorba má predevším zapotrebí inspirovati se v živé soucasnosti, (Jan Žuk je totiž clr. Port, tajemník Vinohradského
divadla), ale s nepopiratelným
zalíbením vyposlechl jsem si
komedii M. E. Hrušky, s níž ozbrojili své divadlo proti letním
horkilm Ferenc Futurista a jára Kohout. Hle, tecly opet jeden
ceský autor, jenž sice v mondénní forme dovede napsat hru,
s kterou by takový Gandéra rekneme vydelal miliony i svetovou povest ... jen dáti príležitost takovému Hruškovi, aby mohl
napsat deset her a videt je na scénc. A byl by tu rá2em autor,
jenž by mohl dodati vcas komedie vtipné a zábavné, práve ty,
které se hledají ...

jak vid no, je Emil Synek presvedcen,
že vlastne máme dosti dramatiku,
jenomže jsou zakukleni.
jen jim
dát desetkrát
za sebou príležitost,
kterou Národní divadlo
dalo prozatím
jedenkrát
Emilu Synkovi nebo
Intimní Ricardu Gomezovi - a byl by tu rázem autor,
který by mohl dodat promptne
komedie vtipné a zábav-
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Prítomnos~
né, ~o se práve žádá, co jde na odbyt. Odnikud není tak
dobre videt prumyslový názor -esna umení vubec
a dramatické zvlášt, jako z této poznámky. je to prozrazení trochu nestylové, protože jinak bojuje Emil
Synek za domácí autory pod velkými hesly.
Pripustíme rádi, že se u nás hraje mnoho zahranicní"chkýcu. Nebereme dru Synkovi právo, delat si nároky
na to, aby byl hrán, Národní divadlo jako nejvyšší
"karieru nevyjímaje. jde to pomalu, ale prece neco ...
Rychlebové by už býli, ted Slavná žena. - jen pro Buh
at se nesplní v.ýznamný slib oficielního listu Národního
divadla: polovinu repertoiru ceských her! Patrne jen
Emil Synek si dovede predstavit tuto hrozivou situaci
chladnokrevne. Sám se toho prirozene nebojí, protože
bojuje-li za ceské autory, myslí predevším na sebe, a
potom na ty, na než "již nekolikráte upozornil", aby
nebyl tak sám. Volí s rozvahou jenom takové, které nepokládá za schopné vážné konkurence.
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Karel Scheinpjlug:

O morálce trampské a netranlpské.

Z

jara
letošního
roku lesích.
zažili Zemská
jsme rušné
proti
trampum
v našich
správatažení
politická
vydala prísná narízení k zvýšení jejich morálky; trampové se hájili na verejné schuzi v Praze, noviny se postavily zcásti za úrad a zcásti za trampy, a Iidovýchovné
spolky vydaly resoluci, primlouvající se za všemožné
podporování pobytu v prírode. Ponevadž úrad prehlížel
svetlé stránky veci a lidovýchovné spolky zavíraly oci
pred stinnými, v cláncích tisku pak se vyskytlo málo
objektivl11 kritiky, byl praktický výsledek kampane nevalný. Máme zase jedno léto za sebou i bude dobre,
když se na vec podíváme ve svetle nových zkušeností.
Není pochyby, že na zmínené verejné schuzi v zahrade
vinohradského pivovaru se pražští trampové predstavili
verejnosti hodne nepríznive; jejich cynické a pepické
reci svedcily o tom, že je mezi nimi mnoho duševní spodiny. A prece by nebylo správné, kdyby se mel tento
úsudek verejnosti rozšírit na všecky trampy; jsou mezi
nimi znacné rozdíly a zejména cím dále od Prahy, tím
slušnejší lidi mezi nimi nacházíte. Najdete v lesích úhledné chaloupky trampll, kolem nichž je cisto a klidno a
jejichž okénka, zastrená cistými záclonkami, dívají se
vecer pohádkovými svetly do usínajícího lesa; uvidíte
hochy sedící pokojne pred stany a zpívající nezávadné
písne za diskretního doprovodu kytary; narazíte však
také na tlupy povykujících výrostku, kterí se blýskají
sprostými a oplzlými recmi, obtežují klidné chodce,
chovají se ve vlaku jako by byl jejich a v lese jako by to
bylo dobyté území.
První trampové, s nimiž jsem se setkal pred nekolika
lety, ucinili na mne dobrý dojem. Bylo to v jihoceských
lesích, táborili za rekou nedaleko našeho obydlí. Chovali
se tiše a slušne, takže nikdo z letních hostu si na ne nestežoval, a pred odchodem zanechali kraji na sebe krásnou
vzpomínku, zachránivše pred smrtí devce, které tonulo
pri koupání. Slyšel jsem však od známých o jiných
trampských spolecnostech, které jim svou klackovitostí
a sVÝ'mvandalstvím otrávily dovolenou.
Podstatnou vadou trampingu je to, že kdežto skautové táborí ve vetších houfech, trampové obycejne
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sídlí jen v párcích nebo menších družinách. A kolik stanu, tolik ohnu. V lesích Posázaví cadí každých sto kroku
trampské ohnište a chodec, který tu jde známou peknou
stezkou, vdechuje místo svežího lesního vzduchu kour
horícího klestí. A jake nebezpecí z tak cetných ohnu
hrozí lesum, netreba vykládati.
A kolik stanu, tolik skoro také mecících gramofont't.
S deskami, které obycejne netlumocí veledíla skladatelského umení. Nebo dokonce tahací harmoniky! Nechápu
tenhle "útek z mestského ruchu do klidu prírody", když
si utíkající bere s sebou z toho ruchu co je v nem nejprotivnejšího. Budou-Ii se s šírením trampingu také primerene množit tyto hudební produkce pod stromy, pak
už bude brzy ilusorním, aby lidé hledali v lesních tiši·
nách zotavení svých znavených nervu. jak se tyto koncerty zamlouvají lesní zveri, nepodarilo se mi dosud
zjistit.
Bohužel, nebývá to v mnoha prípadech vubec láska
k prírode, co pudí lidi k trampování. To je videt z toho,
jak nekterí trampové s tou prírodou zacházejí.!IMuj
známý potkal v lese pražského okolí dva trampy, kterí
šli lesní stezkou. jeden z nich mel v ruce sekyrku, již
v chuzi prudce zasekl do každého pátého, šestého stromu a pak ji pácil z rány, že kura opadávala. Takových
prípadu mohlo by se uvést více. je to láska k prírode
podle hesla "Po nás at prijde potopa!"
A proto bych zmínenou resoluci lidovýchovných
spolku rád doplnil v jednom smeru: všemožnou podporu trampingu, ano; ale onoho, který vzešel z lásky
k prírode a dopreje trochu radosti z ní také jiným,
skautum, turistum, výletníkum, letním hostum, domorodcum, lesníkum i zveri.
V tom jarním tažení útocilo se však zvlášt silne na
uvolnenost pohlavního života trampu. O té uvolnenosti doslechnete se lícení tak divokých, že vám pripomenou orgie Adamitu. Ale je radno prijímat podobné
zprávy, podávané retezem šesterých úst, hodne skepticky a opírat své soudy jen o vlastní zkušenosti a
svedectví duveryhodných lidí. ješte potom zbude toho
dost, co stojí za premýšlení.
Trampové obycejne žijí v párech ruzného pohlaví,
které se zrídka mohou vykázat oddacím listem. Lidem,
kterí se temito pomery mravne pohoršují, pripomnel
F. Peroutka správne, že pokud jde o lidi dospelé, je
to celkem jejich privátní vec, spolecnost má duvod
k zákroku jen tehdy, jde-Ii o ochranu nedospelých pred
mr!lvní zkázou. Ovšem je otázka, kde zacíná hranice
mezi dospelostí a nedospelostí v takových prípadech.
Podle naši.ch zákonu je pohlavne nedospelým devce,
pokud neprekrocilo svuj ctrnáctý rok. Troufali byste
si však vydati devce patnáctileté bezuzdnému pohlavnímu životu? Povím vám príklad, který jsem seznal.
Útlé devcátko, jež pocátkem letošního roku teprve
dosáhlo patnácti let, jezdilo celé léto se ctyrmi mladými
muži trampovat. Každou sobotu s nimi odjíždela neklidná a dychtívá a každé pondelí casne ráno se vracela
mdlá, bledá, s cernými kruhy pod ocima. Milá sedmi
loupežníku! jaká budoucnost kýne tomu devceti?
Namítnete snad, že to je vec rodicu a máte pJavdu.
Zákon a úrady nemohou všude zasáhnout, veliká odpovednost pripadá tu rodicum. Nuže, rodice oné dívky
jsou rádni lídé, a prece trpi dcerce, jedva škole odrostlé,
tento prostopášný život. Nebot jejich dcerka má na ne
zaklínací formuli, která ochromuje jejich ráme. "já se
sama živím, mohu si tedy delat, co chci. Žádný mi
nemá co poroucet!" Pred touhle carodejnou formulí
poklesá za naší doby mnohá otcovská a materská auto-

Ptítomnost,
a do prachu. Holka vydelává
ctyri sta korun mene, jež vydává za své šaty a zábavy,
aniž by pri!Ia rO'dicum halérem na byt a stravu;
ale ona se
:1 živí
a nikdo nemá jí co poroucet!
A uvolnenost mravu prenáší se ze stanu a chat i pod
ré nebe. Má známá, dáma prostredních
let, potkala
léte na lesní ceste dve trampky polonahé.
To "polo"
astne eufimism, nebot nemely na sobe víc než fíkový

t.

"Ze se nestydíte,

devcata,
chodit
tu tak nahé na
rejne ceste!" napomeoula
je.
"Co bysme se stydely? Máme hezký tela," odsekla
na z nich. "Vy byste taky chodila nahá, kdybyste
ela co ukázat; ale protože jste stará a ošklivá, tak
m to závidíte.'''
.
Zdá se, že té štedrosti nekterých
dnešních devcat je
tem trampum nekdy dost. "Kdepak
jste dnes nechali
evcata?" otázal se muj prítel trí známých
hochu,
eri v plné výzbroji táhli na tramping.
- "E, my už
Iky s sebou neberem, koukala z toho vždycky
jen
má svinárna!" odpovedel jeden z nich a pohrdlive
plivl.

*

Mýlili by se však ti, kdož by z techto a podobných
rfpadu chteli usuzovat
na zvláštní
trampskou
mo"ku, stojící hluboko pod morálkou
ostatní
spolecosti. Mravnost trampská je jen soucástí obecné mravosU naší doby, projevuje se ovšem v lesním prostredí
volnenejšími zpusoby. Mohl bych uvést mnoho doadu pro to, že sexuální
etika naší doby nestojí ve
elkých mestech výše než v trampských
osadách, jenže
ni stromy dovedou méne zakrýt
nežli mestské zdi.
le to jsou veci obecne známé, i spokojím se tu jediným
okladem, který má zvlášt hluboký význam
sociální.
Dáma, jež venuje všecky své síly péci o dívcí dorost,
rednášela mladým devcatum
o sexuální
etice. Veleila jim vysokou cenu opravdové
lásky, jež není jen
ojením tel, ale i svazkem duší, napomínala
je, aby
epromarnily ve chvilkových
pomerech
své dary, jež
aji prinést svému druhovi pro život, aby si hledely
chovat cisté telo a cistou mysl pro své manželství
a
aterství. A tak dále ta dám'a je výmluvná
a
ml mluvit o techto vecech jímavým
zpusobem.
Její
etné posluchacky naslouchaly
ani nedutajíce.
Když
koncila, vyzvala devcata, mají-li nejaký dotaz nebo
oehybnost, aby jel uprímne
prednesly.
Chvíli bylo
leho, potom sel prihlásila jedna velmi mladá dívka.
"Vy jste nám to, milostpaní,
povedela
tak krásne,
e by clovek plakal nad svými poklesky.
Ale poradte
m, prosím vás, jak se má devce ubránit proti úkla6m života, jaké jsem na príklad já zažila. Jsem stenoistkou v kancelári pana X' mám dvojitou frekvenci
lPlat 600~korun~mesícne.
Okem,práce
jsem mela hnedNastoupila
s pocátku jsem
nad tam
hlavu, pred
ale
nak šlo první týdny všecko dobre. Až jednoho dne nadil mi šéf odpoledne pred mým odchodem,
abych
'šla zase o osmé vecerní, že mi bude neco diktovat.
oehopíte, že jsem se ponekud ulekla; prosedí-li clovek
m hodin v pilné práci u psacího stroje, je dukladne
aven. Ale co naplat? Rozkaz je rozkaz. O osmé prišla
m znovu do kanceláre a usedla k psacímu stroji. Šéf
na mne cekal. "Nechte toho, slecno, a pojdte se poit sem ke mne na pohovku!"
rekl mi vlídne.
"Nedu vám už diktovat, to jsem vás jen tak strašil. NeUebuji vás ted jako písarky, nýbrž jako ženy." A poel mi rovnou, jakou službu ode mne požaduje.

Zdesila jsem se. Byla jsem až do toho dne nedotknutá.
Vzeprela jsem se rozhodne.
Oblicej šéfuv hned ztvrdl.
"Dobre tedy, jak myslíte,"
rekl chladne. "Ale pak vás
ve své kancelári
nemohu potrebovat.
Všecka devcata,
jež jsem dosud zamestnával,
byla mi po;vuli, musím si
zase najít místo vás jiné devce, které bude ochotnejš!."
Milostpaní, povezte mi, co jsem mela delat v téhle situaci? Prijmout
výpoved - kdepak najdu jiné místo za
nynejší nezamestnanosti?
Moje maminka má jen tri sta
korun mesícne pense, jak budu první mesíc bez místa,
nebudeme
mít obe co jíst. Tak jsem se tedy poddala.
A od té chvíle chodím k šefovi dle jeho narízení dvakrát
trikrát týdne vecer, abych mu konala tyhle služby."
Sotva domluvila,
prihlásila
se druhá, tretí, pátá.,.
vesmes devcata z kancelárí
a obchodú.
"To je docela
mtlj prípad." - "Muj také, jenže u mne to byl reditel."
- "Povezte nám, milostpaní, co si má chudá holka pocít
v takovém prípade, jak se bránit?"
"Pane
redaktore,"
doznala
se prednášející
dáma,
"nedovedete
si predstavit,
jak mi bylo po techto odhaleních. Znala jsem dobre ta devcata, zejména tu první;
bylo to slušné, vážné devce a nikdy jsem nezpozorovala,
že by lhala. Cítila jsem pojednou, jak bezbranné jsou ty
mé mravnostní
teorie proti útokum života, a stála jsem
bezradná
pred tázavými
pohledy
svých posluchacek,
zvlášt když ta první dívcina dodala ponure: "A kdyby
mi alespon za to neco platil! Vždyt se pri tom vydávám
v nebezpecí, muže se mi neco stát; co bych si pak pocala? Ale on i tuhle službu pocítá k mým povinnostem
za tech šest set korun!"

*

Ovšem, ani tyto prípady nelze zevšeobecnovat,
mezi
zamestnavateli
jsou práve tak veliké rozdíly jako mezi
zamestnanci.
Ale strážcové mravnosti, již se tolik po horšovali milkováním trampu s devcaty, která je dobrovolne
doprovodila
do jejich 'Iežení, meli by se vážne zamyslit
o tom, jakými prostredky
by bylo možno chránit ohroženou
mravnost
nedobrovolných
obetí
takovýchto
forem sociálního útisku.

OTÁZKY

A

ODPOVEDI

Vrátit mandát nebo nevrátit?
Vážený pane redaktore,
cetl jsem pozorne Váš clánek "Jak z malého muže velkou ilusi udelati", a myslím, že dobre tlumocim pocity velké vetšiny Vašich ctenáru, reknu-li, že jste nám tentokráte zustal dlužen záver. Dovolte
mi proto, abych ucinil tento dotaz: má býti tedy Perglerovi mandát
vrácen ci nikoli v?
Souhlasíte s drem Stránským, že rozsudek volebniho soudu není
nespravedlivý, že Perglerovi podle platného zákona mandát neprináleží a že se mu tedy, právnicky vzato, žádná krivda nestala, Zlobíte
se, a to právem, na volebni soud, že vlastne správným rozhodnutím
posloužil Perglerovi a hlavne Stríbrnému, pri cemž chte nechte poškodil jejich odpurce, Žive s Vámi souhlasím, že to byl velký dar,
který Stríbrný pred volbami od volebního soudu obdržel. Podle mého
skromného mínení nestal se však Pergler obetí žádné špatné a netakticky režírované akce, naopak zdá se, že meli Pergler i Stríbrný
z pekla štestí, že volební soud mohl tentokrát snad po prvé uciniti
rozhodnutí správné, protože žádná koalicní strana nevzala - bohužel
nebo bohudíky - vec Perglerovu za svou.
Strany levice z duvodu pochopitelných, a pravici zase pan Pergler
tak k srdci neprirostl, aby z jeho prípadu udelala otázku koalicnÍ. Až
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Prítomnost.,
pujde o Stríbrného, to bude zase neco jiného, nebot Stríbrný, to není
Pergler aní Gajda. Stríbrný má v radách koalicních ješte mnoho zjevných i tajných príznivcu. jsou to lidé, na které Stríbrný patrne také
ješte neco ví a kterých dosud šetril práve proto, aby mel v nich mocnou oporu. je to tedy jakýsi druh politického vydírání.
Pergler nebyl nikdy v Petce a také nebyl nikdy námestkem ministerského predsedy, a proto meli pri projednávání jeho mandátu hlavní
slovo asi odborníci, zasedající ve volebním soudu, jejichž hlasy patrne
rozhodly pro správný výklad zákona. Máme se tedy bo'uriti, když
konecne jednou volební soud fungoval správne, a žádati po nem, aby
zkroutil zákon proto, že se domníváme, že by tím vzal Stríbrnému
vítr s plachet? Myslím, že nikoliv.
Posloužíme spravedlnosti lépe, když zorganisujeme nyní verejné
mínení tak, aby si pro budoucnost vynutilo správné soudní rozhodování ve všech príštích rebus politicis, a to nejen pOkud jde o soud volební, ale také u soudu trestních.
Smirme se tedy s tou nepríjemnou okolností, že volební soud proti
své dosavadní praxi držel se tentokráte presne znení zákona, í když
tím docasne prospel Stríbrnému, ovšem s podmínkou, že se tato nepríjemná výjimka stane pro príšte príjemným pravidlem. Budeme-lí
pak všichni lidé dobré vttle a cistého svedomí bez ohledu na politickou
barvu bdíti nad tím, aby trestní soud, zabývajicí se Stríbrného korupcí a krivým svedectvím mel konecne ode všech politických vlivtt
a intrik volnou ruku držeti se prísne zákona, pak verím, že konec vše
napraví.
Váš

*

F. juliš.

Vážený pane,
opravdu existuje otázka: vrátit mandát nebo nevrátit, na níž jsem
neodpovedel. Na Vaši prímou výzvu odpovídám toto: snažil jsem se
vylíciti verne podle pravdy všechny okolnosti, za nichž dr. Pergler
byl zbaven mandátu. Ucinil jsem tak z presvedcení, že má vždy svou
cenu, jestliže casopis svým ctenárúm poskytuje pravdu. Sám nikdy
nebudu volat, aby byl Perglerovi mandát vrácen. Proc? Myslím, že
to vyplývá ze všeho, co jsem o veci rekl. Opakuji, že se Perglerovi nestala žádná právní krivda, že podle litery zákona není státním obcanem a tedy nemá právo na mandát. Stala-Ii se mu nejaká krivda, tedy
v tom, že nebylo mu.dovoleno težiti z tradicních už politických nemravu, které nikdy se nerídily tak presne literou zákona, když se jim
to nehodilo. Dokazoval jsem, že s Perglerem se jednalo jinak, než by
se s jinými jednalo, a že by pro nekoho jiného se volební soud
nebyl rozpakoval zákon ohnout. jak známo, nebyli jsme v tomto
casopise nikdy privrženci
takového
ohýbání zákona, a našich
polemik proti tomu bylo mnoho.
I když tedy nyní politické
strany dopouštejí se na Perglerovi urcité krivdy tím, že mu n~dávají podil na svých protiprávnich
zvycích, není jiste naší
vecí, když jsme proti tem zvykúm tolikrát protestovali,
abychom
p. Perglerovi vymáhal[ ten podíl. Protože jsme vždycky žádali,
aby volební soud rozhodoval presne podle zákona) nemužeme nyní
žádati, aby své rozhodnutí zrušil, když jednou konecne - at
už z dúvodu jakýchkoliv podle zákona rozhodl. jedine to
múžeme žádati, aby volební soud vždycky se tak verne držel zákona jako v tomto prípade a aby se nestaralo to, o koho práve jde.
Poncvadž na špatných politických mravech žádného podílu nemáme, naše stanovisko mttže býti jediné: Perglerovi podle zákona
mandát nepatrí, nemá jej tedy míti.
Múže nyní vzniknouti otázka, proc jsme vlastne všechno to psali.
Nejsme v rozpacích o odpoved. Psali jsme to pro pouceni pro budouc-

Velký
výber

nost. Využili jsme této príležitosti, abychom ukázali, že je nejlépe vždy
držeti se zákona a dobrých mravu, a že, je-lí nekdy príjemno se jich
nedržeti, v jiném prípade se to nevyplácí. Kdyby byl volébní soud
nekolikráte neosvedcoval velmí volný pomer k zákonu, nemohlo
by se nyní v Perglerove prípadu žádat také nic takového. To je jako
se Stríbrným: na jeho prípadu ukazuje se, jak se nevyplácí lhostejnost k mravní stránce, kterou politické strany tak dlouho rozširovaly; to je hlavní duvod, proc nyní nedarí se hnouti s clovekem,
nad nímž sám parlament vyhlásil ortel nepríznivého mínení o jeho
pocestnosti. Stejne je tomu i s pomerem k zákonu: nedbáte-li nekdy
zákona, když je vám to prijemno, bude se na vás í jindy, až vám to
bude nepríjemno, žádati, abyste zákona nedbalí. V témže císle "Soboty", v nemž p. poslanec Moudrý proti nám polemisujc, dávaje pri
tom najevo naprostou neznalost našeho skutecného stanoviska, píše
doc. dr. Vladimír Solnár zrejme se vztahem k prípadu Perglerovu:
"Stalo se zvykem kritisovati právní rozhodnutí ne proto,
že by neodpovídalo zákonu, ale jako nespravedlivé. Straní se
spravedlnosti proti Iitere zákona ... Zdá se, že práve polemiky
posledních týdntt jasne osvetlily nevýhody rozhodování podle
principu spravedlnosti, skutecné ci domnelé, a presnosti rozhodování podle práva, vteleného na našem kulturním stupni v zákon. .. Uznáme-Ii konecne, že spravedlnost múže oduvodniti
rozhodnuti proti zákonu, otevíráme bránu nebezpecí, že bylo-li
jednou rozhodnuto proti právu a podle spravedlnosti, trebas
jen domnelé, bude si v budoucnosti
každý ciniti nárok
na rozhodnutí
podle stejného
principu,
ovšem podle
spravedlnosti
tak, jako on ji pojímá.
Nebude-limuvyhoveno, budc to pocitovati jako bezpráví. Nalezne snad ohlas
ve verejnosti, vzbudí neduveru v objektivnost rozhodováni a
v právní rád. Tyto nesnáze se podstatne zmenší, deje-li se rozhodování podle zákona, jehož aplikace na jednotlivý prípad muže
snad býti tvrdá, ale má tu prednost, že platí stejne pro všechny
a omezuje nebezpecí príliš subjektivního posuzování."
To jest do písmene práve ono poucení, které jsme svým psaním
o Perglerove prípadu vydati zamýšleli. Vytkne-li nám nekdo, že jsme
si pro to zvolili choulostivou dobu, odpovíme, že práve v choulostivých dobách jsou politické strany nejvíce prístupny poucení a že se
toho musí využít. Vede-li se jim dobre, žádného poucení nedbají. Politické strany, pravé jako levé, v mnohých prípadech vynucovaly rozhodování nikoliv podle pr~va, nýbrž podle jakési politické spravedlnosti a úcelnosti. Chteli jsme tentokráte ukázati aspon levým stra-fpnám, že se to ne vždy vyplácí.

N O V É K N I H Y:
s. o. s. - toto volání plné úzkosti, zachycované stanicemi ce,lého sveta, patrí k nejvzrušujícím dojmum, jež prožívá clovek slyšící je, nebo ctoucí o nem. Kolik tragedií a kolik hrdinství je za ním
skryto. O jednom z nich doctete se v napínavé knize Maurice Levela,
S. O. S. Bezejmenný
ostrov,
která vyšla jako III. sv. Knihovny
Radiojurnálu a vydal ji "Radiojournal"
(Praha XII.). Tento reportážní román vypráví osud námorního dustojníka ztraceného v mori,
zatím co doma obestírá jeho zmizení težké podezrení, že sám zavinil
ztroskotání lodi, aby se zmocnil drahokamlt na ní se nacházejicích.
"Knihovna
Radiojurnálu"
v laciných svazeccich prináší dobrali
dobrodružnou cetbu. Leveluv román je za Kc 14·-. Vázané svazky
jsou o Kc 7·50 dražší.
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erayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava
podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:
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Záslužný cin.
V dnešní dobe, prímo nabité hospodárskýmil
proI'my, v dobe, kdy instituce
svetového
hospodárství
staletou tradicí zachvívají
se ve svých základech,
otázka úpravy hospodárského
soužití národu zainuje otázky národnostní,
náboženské
a jiné, sáhne
te každý obcan s povdekem
po knize, která si vzala
úkol zpopularisovati
nauku o financní vede a prispeti
k k rozšírení vedomostí,
dnes snad nejduležitejších
pri tom zdrcující vetšine našeho národa úplne neznáých a nejasných.
Touto knihou chce býti "Malá financní veda", kterou
ejl autor univ. prof. Dr. Karel Engliš, min. financí m. sL,
dhodlal se vydati proto, aby nauku o financní vede jak
bsahem, tak i cenou ucinil co nejprístupnejší
každému.
otrebu všeobecné znalosti financní nauky zduvodnuje
predmluve autor sám takto: "V demokracii,
která je
ostavena na všeobecném hlasovacím právu, jsou všichni
bcané povoláni ke správe verejných hospodárství,
proože voli své zástupce pro prímou správu techto hospoárstvi. I tech je velmi mnoho, kdo o tech hospodártvlch rozhodují prímo. Má-li demokracie
splnit i své
istorické poslání, potrebuje
lidí nejen takových,
kterí
ri správe verejných zájmu nemyslí na sebe, nýbrž i taových, kterí verejnému hospodárství
rozumejí. Vláde
emokratické pusobí nejvetší obtíže, že správcové
veejných zájmu nedovedou se pri jich správe povznésti
ad své zájmy soukromé nebo stranické, anebo že proste
uerozumejí problémum, pred které jsou postaveni. Obojí
emokracii diskredituje.
A prece není spásy pro národy
imo demokracii. Demokracie
vyžaduje
tedy charaktery a vzdelání."
Malá financní veda rozpadá se ve dve cásti. V cásti
\'§eobecné seznamuje nás autor nejprve s všeobecnými
pojmy hospodárskými,
osvetluje pak formou každému
prístupnou poslání hospodárství
národního a funkci všech
:hospodárství verejných. Zvláštní cást venuje autor jedak hospodárství státnímu,
jednak hospodárství
samorávnému. V kapitole o hospodárství
státním naj dete
;predevším vylícení všeho toho, co souvisí se státními
. daji a príj my, soustavou
danovou
a hospodárstvím
tátnlch podniku.
Záver
této kapitoly
zduvodnuje
nkce státního rozpoctu, jeho provádení,
kontrolu atd.
Pri hospodárství
samosprávných
svazku, jako jsou
obce, okresy a zeme, jsou predmetem
rozboru] úkoly
amosprávy, ustrojení
samosprávných
svazkú a úhradová soustava s úverem. Na konec je pripojen seznam
kladních del o financní
vede. Malá financní
veda
bsáhne asi 10sešitu po Kc 4'- a zacíná práve
eti v ctrnáctidenních
lhutách
v nakladatelství
Fr. Borový, Praha II., Národní tr. 18.

vycháfirmy

Nový Goethe.
Do monumentální
stavby; ceského vydání Spisu J. W.
Goetha, jež má býti skonceno ke dni 100. výrocí jeho
mrti, pripadajícího
na 22. brezen 1932, klade nakla-

datelská firma Fr. Borový za vzorné redakce prof. Dra
01. Fischera kameny poslední. jako X I I. svazek Spisu
dostávají
se nám do rukou jeho životopisné
stati pod
názvem "Z mého života"
(Básen i pravda, díl I. a II.,
ve znamenitém
prekladu Jana
str. 692, cena Kc 65'-)
Kamenáre.
Chybejí tedy ješte I I I. a IV. díl knihy
Z mého
života,
Povídky
a Dramata,
aby ceská
literatura
mohla se pochlubiti
dokonalým
souborem
spisu jednoho z nejvetších svetových
klasiku.
Ze 692 stránek krásného biblového papíru, oblecených
do vkusné obálky J. .Kaplického,
promlouvá
k nám
J. W. Goethe o svém detství, živote studentském a svých
prvých
milostných
poblouzneních.
Defiluje zde pred
námi celá rada osob i vlivu, jež rozptylovaly
jeho pozornost, ale i usmernovaly
jeho cestu, která ho zavedla
do Pantheonu
nesmrtelných
nejen jeho rodné zeme,
ale i celého sveta. Odhaluje
nám rouš·ku s tajemství
svých tvurcích zdroju a na ruzných životních událostech
fixíruje stopy inspirace
k jednotlivým
svým knihám.
Stáváme
se zde bezdecnými
svedky rustu umeleckého
tvurce, jehož životní názor prerustal
zemepisné hranice
a dával plný obsah pojmu Evropan. V predmluve
k tomuto dílu vysvetluje,
že k autobiografii
dal popud dopis
prítele, který mu doporucuje,
aby "si vzal vlastní výtvory za látku a zpracoval
je naposled,
což by ješte
jednou prispelo k zušlechtení
tech, kdož se ušlechtovali
již dríve s umelcem a na jeho tvorbe".
Prvé dva díly
knihy Z mého
života,
rozpadající
se na ID oddílu,
pocínají humornou
historkou, jak jeho svízelný príchod
na svet dal podnet k ustanovení
porodního pomocníka
a zavedení neb obnovení vyucování
porodních babicek.
Kniha, od níž se vám ani nechce odlouciti, koncí Goethovou studijní cestou po Alsasích a jeho vznikající láskou
k dceri sesenheimského
pastora, Bedrišce Brionové.
Odevzdáním
Goethova
díla cs!. verejnosti
v tak
pekném usporádání
a výprave zasloužili se jak nakladatel, tak i prekladatelé
s 01. Fischerem
v cele o csl.
literaturu,
a možno bez nadsázky ríci s Pavlem Eisnerem,
že nejkrásnejší
oslavou Goethovy centenárky
v Ceskou Borového
slovensku
zústane jiste tech 16 svazku
Jež znamenají
skutecnou Goethovou renesanci a k tomu
ješte pomník posléze definitivne
a plne obrozeného národního jazyka.
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Práve v tomto dílku, jež je knihou vzpomínek z detství, kupících se kolem úchvatného
portretu
spisovatelciny matky,
skláníme
se s obdivem
pred umením
této kouzelnice
slova, která "hledá,
co vzrušuje,
co
zrychluje údery srdce, co zastavuje
dech. Samotárské
opojení hledace pokladu ... , které záleží jediné v tom,
aby objevila a vynesla na denní svetlo, ceho pred ní
idské oko nespatrilo."
.
Prekladu knihy ujal se básník Karel Toman, kterému
se podarilo pretlumociti
se vzácným smyslem pro finesy
reci i ty nejjemnejší
lyrické pasáže tohoto mistrovského
dílka francouzské
"magicienne
du style".
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