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Byk Jan: Davís Cup 1931. 478. Prípad profesionální 46.
Eddie: Rychlosti 1000 kilometru v hodine? 653. Vítalita italského

sportu 509.
Smlsal F.: Co s rekordy? 734. Vítezství hry a zápasu 813.
Zmatlík K.: jak je tomu s csl. šachem? 317.

VtDA A PRÁCE
Clánky puvodní:

-Eddie-: Jak ješte vysoko? 557. Nálada proti vzducholodím 269
Gutwirth V.: Náš rozhlas 669.
HaUer jifi: Služba jazyku 205.
Korecký Jan: Delání zlata pred soudem 93.
Kratochvíl Ladislav: jak reformovati školu? 765, 778, 799, 812.
Mathesius Vilém: Nové cesty ceského dejezpytu 777.
Ripka Hubert: jak je to s Pekarem neboli jak je to s naším dejepi

sectvim? 17,44,62.
Clánky pfeložené:

Kracauer 5.: Jak se vybírají lidé pro podniky 507.

ŽIVOT A INSTITUCE
Az. s.: Co jest a co bude 145.
Babka Václav: Mythologie a sadová politika 538. I rozhlas má

povinnosti 126.
Bass Eduard: Stlny umeleckých souteží 11.
Drábek jar. Dr.: Spravedlnost kulhaj!c! 321.
Erdély E.: Dvacetiletí kojenci a tricetiletí starci 329.
Gel: Co ríká armáda oDcanstvu 42. Hurá do pražské policie! 474.

O nezvestných živých a neznámých mrtvých 285, 299. Zákon
proti neviditelnému neprítelí 153, 202.

Havlasa Jan Dr.: Opium 494.
janák P.: Co dnes se starou Prahou? 107.
Kal/ab Jaroslav: Potírání úplatkárství 795.
KolaNk j.: Hruza zákonu 161.
Kvíz Dalibor: Obrana módy 330.
Maixner Adolf MUDr.: I lécen! je v krisi 188.
Maixner AdOlf Dr.: O trestnosti vyhnání plodu 555.
Melniková-Papoušková V.: Fín de siécle po triceti letech 411.
- Ženská móda se mení a proc 92.
Trojan Josef: Hantýrka, rec metafor 265.
Urban A.: 366 zbytecných funkcionáru 641. . .. .
tenatý Berty: Pátým pádem voláme - bud clvlltsovanym 638.

Clánky pfeloíené:
Eccard Frédéric: Reichswehr a rudá armáda 427.

Tiskem ceské grafické Unie a. s. v Praze.
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o nový hospodárský plán.

(Englišova diagnosa.)

Rozsah krise.

Celý svet se octl v krisi hospodárské, která se zdáhorší, nežli po ukoncení svetové války. I my jsme do
ní strženi. Mnozí se s pocátku domnívali, že se nás hlou
beji ani nedotkne. To byl omyl. Ti zapomneli, že· jsme
exportním státem, který asi ctvrtinu své produkce dosud
umistoval za hranicemi. (Hodnota vývozu našeho ciní
vala asi 20 miliard Kc a hodnota národního produktu
80 miliard). Z exportu jsme získávali 2 miliardy rocne
pro svoji platební bilanci. Za posledních 10 mesícu
klesla však hodnota našeho vývozu proti r. 1930 024%.
Prihlédneme-li blíže k tomuto poklesu, vidíme; že se
zmenšil pocet jednotek vyveteného zboží, a to u zboží
uvedeného v centech o 19% a u zboží udaného v kusích
o 32%. Mužeme tedy ríci, že vývoz co do kvanta zboží
klesl prumerne p"roti lonsku asi o 26%, takže pokles
hodnoty skorem odpovídá poklesu kvanta. To se
projevilo v industrii samé ruzným zpusobem podle toho,
jak veliká kvanta ten který podník exportuje. Vyváží-Ii
50 až 90% své výroby, mel pokles vývozu na nej úcinek
prímo destruktivní; bud omezil výrobu anebo vubec ji
zastavil. To se stalo v textilu a ve sklárstvL Naproti
tomu podniku, exportujících jen zcásti, anebo vyrá
bejícich jen pro tuzemsko, krise se skorem ani nedotkla,
jako na príklad pivovaru, lihovaru, rafinerií minerál.
oleju, uhelných dolu a p.; nemnohé z nich naopak težily
znamenite z poklesu surovin, udržujíce pri vysoké celní
ochrane ceny na stejné výši (pivovary, lihovary etc.).

Vedle krise prumyslové, která je hlavne zavinena
krisi exportu, máme krisi zemedelskou. Ta je mnohem
horší a má svuj puvod v poklesu hladiny cenové ci ve
zhodnocení penežní jednotky, jak uvidíme dále.

Tento prubeh krise se projevil ohromným vzrustem
poctu nezamestnaných a velkým tlakem na státní
pokladnu, jejíž príjmy klesly. Ta musí platiti podpory
v nezamestnanosti jdoucí do set milionu, cehož se i nej
vetší optimisti desí. K posouzení této veci uvedu nekolik
clsel, která rozsah nezamestnanosti dostatecne karakte
risují.

V r. 1921cinil pocet nezamestnaných v mesíci 63 až
108tisic a náklad na podpory dosáhl 76 milionu rocne.
V roce 1922 stoupla nezamestnanost na 104 až 437
tislc v mes. a náklad na ni cinil 209 milionu. To byl
vrchol. Od roku 1923 císlo nezamest. již stále klesalo, až
dosáhlo r. 19256 až 17 tisíc v mes. s podporou 38 milionu
Kc. Od té doby pocet nezamestnaných zase pocal stou
pati, až v r. 1930 dosáhl téhož císla jako v roce 1923,
totiž 80 až 239 tisíc v mes. s podporou 59 milionu Kc
rocne. A dnes se odhaduje pocet nezamestnaných na %
milionu s rocní podporou asi 300 milionu Kc. To jsou
clsla, jichž jsme dosud nikdy nedosáhli, císla skutecne
hrozivá, která nás snad již vyburcují k tomu, abychom
siuvedomili rozsah i dosah krise a konecne neco vážného
delali.

E n g 1i š o vad i a g n o s a.

V poslední dobe zabýval se naší krisí bývalý ministr
financí dr. Engliš ve dvou cláncích, z nichž jeden byl
publikován ve vánocním cís. "Lidových Novin" a druhý
v "Hospodárské Politice" (z 22./X 11.). Z obou clánku
je patrno, že Engliš má asi detailní plán na rešení krise,
jehož hlavní myšlenky jsou v cláncích naznaceny.

Engliš provedl diagnosu naší hospodárské krise na
podklade svojí vedecké teorie v celku takto: Krise u nás
se projevuje tremi paralelne jdoucími zjevy: 1. neza
mestnaností, 2. poklesem velkoobchodních cen a 3. úbyt
kem státních príjmu (tedy krisí stát. financí). Duležitou
vecí jest, že vzrust nezamestnanosti jest provázen pokle
sem velkoobchodních cen, který ciní 20%. (Neudává, na
kterou dobu se pokles vztahuje.) Tento pokles muže míti
svoji prícinu bud na strane penez, tedy v procesu de
flacním (ve zhodnocování penežní jednotky), anebo na
strane statku a služeb, tedy v intensivní racionalisaci
výroby. Ke zjištení, který z techto procesu zavinuje
krisi, nutno znáti podstatu deflace a racionalisace.

Co jest deflace? Klesly-Ii velkoobchodní ceny o 20%,
stoupla hodnota penez o 25%. Kdybychom pres noc
prešli k vyšší penežní jednotce a prepocetli všechna
hospodárská císla podle ní, nebylo by žádné poruchy.
A prece deflace vyvolává ohromné poruchy, ponevadž
hospod. císla prizpusobuje pozvolna a dluh nechává
netmenený. Státu snižuje príjmy, a i když stát sníží
platy, zustává mu nezmenené bremeno státního dluhu.

Co jest racionalisace? Nic jiného nežli úspora vecných
výrobních nákladu a v dusledku toho i penežních. (Ku
príkladu úspora uhlí na jednotku výrobku nebo úspora
pracovních sil. Není ovšem racionalisací, klesne-Ii vý
robní náklad v dusledku poklesu ceny surovin a ceny
práce.) Racionalisace pusobí nezamestnanost; nemuž~
však zpusobiti menší príjem státu, ponevadž vede-It
racionalisace ke snížení cen, vede také ke zvýšení výroby,
odbytu a spotreby. Podarilo-Ii by se snížiti výrobní ná
klad nejakého zboží na polovinu, a nebylo-li by možno
zvýšiti výrobu, nastal by zápas o zboží, který by mel
za následek opetné zvýšení ceny a restrikci poptávky.
Výhody racionalisace, byly-Ii by jaké pri nezmeneném
rotsahu výroby, plynuly by jen k dobru podnikatele.

Na základe tohoto rozboru usuzuje Engliš, že krise,
vyvolaná u nás, jest rázu deflacního a nikoliv
(aciónalisacního. "Známe-Ii prícinu," praví Engliš,
"domyslíme snadno prostredky k náprave. Jsme pány
situace. Nemužeme si ovšem pomoci, pokud jako
vývozní stát trpíme krisí cizí." Podle Engliše
jediný Briining správne pochopil, že jde o krisi deflacní,
jak patrno z jeho nouzových narízení, v nichž bezohledne
diktuje predimensování celé soustavy hospodárských
císel a výrobního nákladu. Diktuje dokonce "úrok" pro
dlužníky a tak zabezpecuje financní kapitály a vklady
tím, že obnovuje platební schopnost dlužníku a renta
bilitu jejich podniku. Engliš velmi durazne proje
vuje svuj souhlas s nemeckým státníkem a
má patrne na mysli také presný plán pro rešení
naší krise.
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II.

Karel Capek.

S projevem plné úcty

yK

Pavel Slovák.

MANz
Pozvání k podepsáni a odpoved.

I.

op

Ty mrtvý lež a nevstávej.
Když se vynorila myšlenka cestné rady, která by mela vyrizovati

spory a polemiky mezi politiky a politickými stranami, prispechala

Vážený pane profesore,

projev, který jste mi zaslal, nepodepíši, a sice - prominte, že to
reknu tak rovnou - pro jeho frázovitost a neurcitost. Máme-li
pokdy vec si rozmyslit, nebudeme obecne vzlykat, nýbrž protestovat
proti necemu urcitému, tedy ve Frývaldovském prípade:

1. Proti okresnímu hejtmanovi, který predem - neznámo proc 
zakazoval nejen demonstraci, ale i schuzi delníku. S tím protestem
bych naprosto souhlasil.

2. Proti ministerstvu vnitra, vydaio-li politickým úradt'lm takové
instrukce nebo staví-li se za postup .polit. úradu ve Frývaldove.
Souhlasim.

3. Proti parlamentu, že až dosud nevyšetril do dusledku celý prípad.
Souhlasím.

4. Proti cetníkum a jejich strílení. jenže o tom jsou až dosud známy
dve skoro diametrální verse, jak to vlastne vypadalo. Pokud není
rozpor ve svedeckých výpovedích objasnen, necítím se v právu tvorit
si svuj úsudek a nekoho verejne obžalovat.

5. Proti agitátorum, kterí zbytecne vedou delnlky a ženy proti
nabitým puškám. Souhlasim.

Kdyby mi vec byla jasná, nespokojil bych se podpisem na mani

festu i urciteji formulovaném, nýbrž psal a treba i kricel byc~ o veci
sám.

Velectený pane!

jsme presvedceni, že se Vás hluboko dotkla tragedie u Frývaldova.
Proto žádáme Vás zdvorile, abyste se svým podpisem pripojil k akci,
která nechce nic více než dokázat, že i dnes žije v nás lidská solidarita.

Zdenek Nejedlý. F. X. Šalda.

J. Krejcí. Josef Kopla.

Souhlasíte-li, zašlete podepsané na adresu: Zdenek Nejedlý, Smí
chov, Dientzenhoferovy sady.

"Nelze mlcet - to jiste ozývá se dnes v každém, kdo neztratil
poslední špetku mravní odpovednosti za to, co se u nás deje. Strílí
se do demonstrantu. Demonstrovat za právo je svatá povinnost
cloveka, který není otrokem. Každý z nás také, za Rakouska, de
monstroval. Ale tehdy se nestrílelo. Dnes se strílí. A strilí se de
monstrantUm do zad - do prchajících. V osvobozeném národe, svo
bodném státu!

Nemluvíme o veci politicky. Mluvime lidsky. Protestujeme. Ano
více - kricíme, nebot mlcet - tot být spolupachatelem.

A dále: pwtestujeme jménem lidské inteligence proti tomu, co se
uvádi na omluvu. je nutno již jednou ríci, že jsou to atentáty na
lidský rozum. Ozbrojený cetník musí prý strilet - do detí, do žen,
do prchajících. Nemusí nám i z toho být - hanba, že se nám ukládá
v to verit? Hlásime se proto: je nás dost tech, kterí jsme jiní 
srdcem, rozumem, vším."

V Praze 28. listopadu 1931.

pomoci, pokud jako vývozní stát trpíme krisí
c iz í. Ale i pro tuto otázku musíme nalézti rešení, které
by alespon krisi exportní zmenšilo.

Nekolik poznámek k Englišove
diagnose.

Englišovy názory jsou neprístupné tomu, kdo nezná
jich vedecký základ. Uvedu nekteré poucky jím kon
struované ve forme algebraické. Kupní sílu penežní jed
notky Engliš definuje pomerem mezi celkovým konsu
mem reálným K a celkovým duchodem D daného smen-

ného spolecenství. (Ip = ~). Víme, že prumernou hla
dinu cenovou obdržíme, když cenu všech statku bu
deme deliti jejich kvantem. Cena všech statku odpovídá
D a kvantum jich K. Prumerná hladina cenová c bude

tedy c = ~. Vidíme, že kupní síla penežní jednotky Ip

je prevratnou hodnotou hladiny cenové, cili soucin
s kupní síly a hladiny cenové se rovná 1. (Ip x c = I).
Je tedy zrejmo, že klesne-li hladina cenová o 20% na
80%, stoupne kupní síla penežní jednotky o 25% (Ip x
0·8 = 1, Ip = 1 : 0·8 = 1·25).

Zhodnocení penežní jedhotky deflacním procesem
deje se podle uvedené rovnice (tedy postupuje po rovno
osé hyperbole).

Víme nyní, jak Engliš dovodil 25% zhodnocení pe
nežní jednotky. Nyní si musíme ješte zkontrolovati po
hyb hladiny velkoobchodních cen. Engliš neríká, o které
údobí cenové jde. Má patrne na mysli pohyb, který na
stal v léte 1929. V srpnu tohotd roku velkoob. index.
cinil ve zlate 138 a dnes ciní jen 104. Pokles hladiny cinil
proti r. 1929 tedy 25% a byl vetší, nežli udává Engliš,
takže zhodnocení penežní jednotky by melo ciniti 33%.
Intensita deflacního procesu jest patrne mnohem vetší,
nežli jak odhaduje 'Engliš. Tím se také vysvetlují ty
velké destruktivní úcinky, které se objevují zejména
v zemedelství.

Otázku nezamestnanosti v souvislosti s racionalisací
a s poklesem cen vysvetluje Engliš zpusobem, který není
nijak novým. Shoduje se ku podivu s názory prof. Ch.
Bernoulliho, publikovanými v dílku zvaném" Untersu
chungen Liber die angeblichen Nachteile des zunehmen
den Fabriks- und Maschinenwesens", které vyšlo r. 1828
v Basileji v druhém svazku "Archivu pro statistiku a
národní hospodárství". (Tento ucenec pocházel z rodiny
Bernoulliu, z níž se zrodilo nekolik geniáhiích ucencu.
Slavný "theorem" Jana Bernoulliho tvorí základ mate
matické statistiky.) Tato práce, myslím vcelku neznámá,
reší problém nezamestnanosti zpusobem velmi precis
r.ím a tvrdí souhlasne s Englišem, že zavedením stroju
a racionalisací sumární duchod se nezmenší a z úspor,
jichž se docílí, vzniká nový pracovní produkt. Pripouští
ovšem také, že v nejhorším prípade musí cást delúictva
si najít nové zamestnání.

Z naší statistiky o nezamestnanosti je zrejmo, že ani
v dobe nejvetší konjunktury jsme se nezamestnaných
úplne nezbavili. To by ukazovalo, že cást jich byla sku
tecne zbavena práce racionalisací a že ani s rozvojem
nové konjuRktury se této cásti patrne nezbavíme. Ale
na jeden duležitý fakt Engliš, jak se zdá, zapomíná,
totiž na pokles našeho vývozu o 26% proti r. 1930. Ome
zení výroby a zavrení exportních podniku práve v du
sledku tohoto poklesu zpusobilo katastrofální vzestup
nezamestnaných a melo jiste také vliv na pokles cen
velkoobchodních. Proto plán založený pouze na deflacní
teorii rešil by patrne jen krisi zemedelskou, což by pro
nás, jako stát exportní, nepostacilo. To ostatne
Engliš sám cítí, když praví, že si nemužeme
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I rada ceskoslovenská s projevem, v nemž riká, že se JIZ

takoVýcestný soud postarala. - Pochybujeme, že Národní rada
lovenskámá tolik autority, že by politické strany a politikové

ochotnivložiti do jejích rukou rozhodování v ruzných osobních
lIiktech. Národní rada ceskoslovenská jest zbytkem vlastenec

svornostárství z predválecné doby. Cas od casu vydá projev,
. jest psán starobylým vlasteneckým duchem, projev, který pre
je doporucováním národní svornosti. Tento projev otiskne pak
odnipolitika", "Národní listy", jakoby na doklad, že naciona

us,který doporucuje Národní rada csl. jest príliš úzkého, národne
okratického raženi, aby našel širší ohlas. Cechoslováci, nestujte,

hoslováci budte svorni, Cechoslováci nedejte se, odolejte ger
IlAnskézáplave atd., to jest mluva Národní rady. Stojí dokonale
tlranou politického života. Bojí se ríci neco konkrétního a proto
mluvítak, aby se libila všem a nelíbí se nikomu. V socialistických

i casto cteme vety, které svedcí o odmítavém stanovísku jejich
Itran k Národní rade. A tak žije Národní rada v ústraní jako
IIIa1ýspolek, o kterém by nikdo niceho nevedel, kdyby cas od casu
ievydávala NR projevy k ceskoslovenskému lidu. Byly u nás doby,
kdy bylo povinností Národní rady, aby rekla svoje stanovisko.
To byly doby, kdy fašisté a národní demokraté tak drsne útocili
na presidenta a dra Beneše. Národní rada se tehdy halila v mlcení.

htela si nikoho rozhnevati - a výsledek: že nepresvedcila nikoho
• svém raison detre. Náš život verejný by se zcela dobre bez ni
obešel.Neríkali bychom, že kdyby jí nebylo, že bychom jí musili
vytvoriti. Málokdo ví, že Národní rada ceskoslovenská tu jest.
Málokdo by jí postrádal, kdyby jí tu nebylo. Politický, verejný život
jestprílišsložitý, než aby bylo ho možno ovládat a porádat takovým
bezobsažnýmsvornostárstvím, jaké se na nás divá z projevt't Národní
ndy. Jen šovinistické nemecké listy casem se tvárí, jako by ceskému
wodu závidely jeho Národní radu; touží pri tom, aby i Nemcum
se podarilo utvorit nejakou Volksrat. Nemají-Ii Nemci korporaci
obdobnounaši Národní rade, nemusejí mnoho litovat. V. G.

Americká aristokracie pod lupou.
Amerikaje jediná zeme, kde aristokracíe ješte neco plati. Nejenom

aristokracie dovezená z Evropy. Ta má vysoký kurs jako ženiši pro
dcerydobytkárských krá~u z Kansasu a rudobaronu z Utahu, v re
klamecigaret a krášliclch krému, ale to není ta pravá. Amerika má
svouvlastní, puvodnl, "starou" aristokracii. Amerika je na ni pyšná.
Piše o nf v novinách a v casopisech s vetšl úctou a pozornosti než
Anglicano královské rodine. Amerika respektuje tradici víc než nej
autentictejší modrá krev v Evrope. jako si vubec potrpí na historii
Opredcich,že by jí i Cína mohla závidet.

Její aristokracie sídlí v palácich, prísne odloucených od styku
s obycejným národem, baví se v klubech, uzavrených vlc než zed
nárská lóže a jezdí do letních sídel, které celé mlle drátu chrání pred
ZIIeuctenímprofánni nohou. jedíný roz dli je v tom, že neužívá ti
tulu. To však zmýlí jen Evropana. Americanu zní stará rodinná
jména jako našim dedeckilm knížecí, hrabecí a baronské tituly. je
to aristokracie v saku, ale výlucnejší než evropská šíechta ve fraku.

Amerikav techto dnech poodhrnula kousek opony nad mystíckým

pojmem Spolecností, za kterým se schovává šlechta "pravých,
starýchrodín". Jenom na tolik, aby nebylo vídet yorkshirské sedláky,
comwal1skéremeslníky a "indentured servants", nevolnické slu

žebníky,kterí utíkali do Ameriky pred usurpátorskou církví a ne
milosrdnýmimajiteli latifundii. Ukazují se teprve dustojní a sebe
vedomímeštané, pripravení k odboji proti svým veritelum a králi,
sloužícímujejich zájmum. Není ale šlechta jako šlechta. jsou stupne
a odstiny, které v techto dnech byly prozrazeny nezasvecené ve
rejnostiv procesu vydavatele spolecenského casopisu The Tatler,
tihanéhostátním zástupcem pro jakési financní manipulace.
VýslechMr. johna C. Schema si zaslouží, aby byl zarazen mezi

dokumenty sociálnlch dejin. jeho casopis deli debutantky sezony
v NewYorku a jiných mestech na skupiny A, B, C, D a pátou sku
pinu, oznacenou E-Z.

Státní zástupce: - Podle jakých zásad rozlišujete tyto kategorie?

Mr. Schem: - Podle historie jejich predku. Do kategorie A patrl bez
pochybností jen potomci bývalých signatáUl Prohlášení neodvislosti,
od nichž vede prímá a nepretržitá linie k dnešním rodinám, jestliže
v potomstvu nebylo nikdy skandálu a jestliže žilo dustojne a ko
rektne. Mllj plán je prísne vedecký. Každá debutantka dostane místo,
které jí patrí.

Státnl zástupce: - Podle vašeho uvážení?
Mr. Schem: - Podle historie a pozadí.
Státní zástupce: - Rídí se vaše trídení jedine rodinnou historií?
Mr. Schem: - Ano. Peníze nehrají žádné úlohy.
Státní zástupce: - Nuže, co je kategorie B?
Mr. Schem: - To je rodina, kde mezi predky ženy byl signatár.

Prohlášení neodvislosti a existuje prímá a nepretržitá posloupnost,
kde se však žena provdala za nekoho, kdo získal bohatství príliš
rychle.

Státní zástupce: - jak prijdete na C?
Mr. Schem: - Sem patrí rodiny, ve kterých nebylo zvláštní histo

rie, ale jejich príslušníci byli guvernéry nebo získali vynikající vo
jenské zásluhy asi pred jednou nebo dvema generacemi.

Státní zástupce: - Což D?
Mr. Schem: - To je o poznání slabší než C. Rodiny, které nicím

zvláštním nevynikají, ale které nemužeme dát do E-Z.
Státní zástupce: - E-Z, co je to?
Mr. Schem: - To jsou rodiny, které nemeli nikdy, tak ríkajíc,

spolecenského postavení. Možná, že mají fury penez - nekteré jiste
mají - ale my netrídíme peníze, trídíme rodiny. Nezarazujeme
ostatne debutantky, ale jejich rodiny. Devcata jsou objektem.

Státní zástupce: - Zacínáte s Prohlášením neodvislosti?

Mr. Schem: - jdeme tak daleko zpátky, jak je to možné ...
Soudní zápisky bohužel neríkají jak daleko ta minulost sahá. Pe-

níze nestací ani v Americe, aby jich nositel byl prijat mezi aristo
kracii. Musí se uležet. Peníze jakkoliv získané, treba skutecným vý
konem - je-Ii možno je tak udelat - znamenají méne než peníze
zdedené bez práce. je to jakoby k potvrzení teorie Thorsteina Veb
lena, že znakem "vyšších" spolecenských tríd je nejen okázalý kon
sum, nýbrž i okázalá zahálka.

Nikde nejsou trídy tak prísne od sebe oddeleny a nikde není vyšší
spolecnost tak výlucná jako v Americe. Trídní hranice jsou zde ná
padnejší a tíže prekrocitelné. Snad to souvisí s tím, že nižší trídy
patrí vetšinou jiným národnostem a rasám. Mezi mužem v Packardu
a mužem ve Fordce je vetší sociální prohlubefi než u nás mezi maji
telem Grandky a majitelem dopravního vehiklu znacky "Bata".

Demokracie byla vždyckv spíš vecí víry než prostým faktem.
Americká demokracie je populární predstavou, snad i ideálem, ale
jenom zrídka skutecností. Dnes už i selfmademani patrí v Americe
minulosti. Sem tam se ješte nejaký objeví, ale vetšina z nich už je ve
staré generaci. Doba stroju, trustu a moratorií není jim príznivá.
Prumerný American má dnes jiné starosti. jenom škola, kostel a no
viny udržují ilusi staré Ameriky. je v tom kus tragedie. Amerika
stárne, obrací se do minulosti, odmítá všechno nové jako "un
American". Žije ze svého ideového kapitálu. To je ovšem jen Ame
rika oficielní, Amerika církví, parádních recníku a "dcer americké
revoluce". Mladí se hlásí o slovo, ale je jich málo. Iluse mají tuhý
život, kolektivní iluse nejtužší. Amerika dneška stojí a padá s ilusemi,
na nichž je vybudována: vlády lidu, volné priležitosti pro všechny
a sociálnlho žebrícku. Ten je dnes silne zkrácený a vratký.

Sociální prehodnocení nezastaví se ani na Ellis Islandu. Když
lidstvo musí mít aristokracii, snad to nekdy zkusí s aristokracií zdra-
vého rozumu, výkonu a práce. Fr. Munk.

Státe, neplet se do toho - státe, pomoz!
Osnova zákona o povinném míšení Iihu s benzinem setkává se se

souhlasem í Odporem; každá strana dovede vyslati do boje tolik od
borníku nadaných darem presvedcivosti, že laik stojí uprostred
úplne bezradne a neví, komu dáti za pravdu. Pozoruhodné však jest,
že pro toto hluboké zasažení do hospodárských vecí zasazuje se strana,
která pri jiných príležitostech snaží se pusobiti k tomu, aby stát se
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tleskají. jakmile se zásady chtejí aspon zcásti promítnout v praxi,
prijdou lidé a reknou: nechme to vše pri starším. V. G.

jeronym Holecek:

Král a generál.
Studie jihoslovanské diktatury.

Jediné, co v Jugoslavii za neco stojí, jest prý král avojsko. Tak se vyslovil jeden Charvát a strucne tím
vystihl popularitu vojska i jeho nejvyššího velitele,
s jejímiž dukazy se v jugoslavii skutecne hojne setká
váte. Než i jinde po svete osoba jihoslovanského krále
Alexandra teší se vážnosti a sympatiím, i po tom, co
se prohlásil absolutistickým vladarem a diktátorem své
zeme. Král Alexandr je nesporne individualitou a líbilo
se, že odpovednost za nové porádky dovedl vzíti sám
na sebe a nedal se strciti do kapsy nekým jiným, jak
tomu bylo v Italii neb ve ŠpaneIích.

Ba rekl bych, že ve své zemi král Alexandr teší se
necemu vetšímu a vzácnejšímu, než jsou sympatie. Teší
se víre. To jest jeden z nejvzácnejších zjevu, které se
vyskytují v lidské spolecnosti. Jest to však krehká a
choulostivá spolecenská rostlinka, a je-li to kapitál,
jako jsou jím populárnost i sympatie, nutno jím velmi
peclive hospodariti.

Podobné víre, jaké se teší král Alexandr v jugoslavii
po mé zkušenosti tešil se pouze r. 1916 v Rusku velko
kníže Nikolaj Nikolajevic a ve Francii Clemenceau.
jest mi nevysvetlitelno, jak tato víra v silného cloveka
vzniká a jak se šírí, ale vzniká a šírí se ješte jinak než
pouhým poznáním. Pozoruhodné na ní je, že dovede
zachvátiti široké masy a zvláštností její je, jak je fami
lierní. jest to neco jiného, než náš pomer k našemu
T. G. Masarykovi, zvlášte jak se jevil za hranicemi mezi
legionárstvem. To byla duvera v jeho vudcovství,
ale tato duvera se kryla s duverou v sebe a pravdivost
své kausy a presvedcení, že T. G. Masaryk náš celek
nejlépe vyjadruje a representuje. je v tom jednota
hlavy a údu. Pri víre, jak ji vidíme vuci králi Alexan
drovi, neb videli jsme u Clemenceaua neb NikoI3.je
Nikolajevice, této jednoty není. Tato víra není pre
svedcením, nýbrž toliko verou a to v to, že ten ci onen
zbaví verící jejich bed, trápení, vyvede z nebezpecí.
Víra je vždy nevypocitatelná. Nikdy není jisté, kdy
a kde prestává a zacíná nevíra. jest známo, jak skon
cila u Nikolaje Nikolajevice a velikost a bída Clemen
ceauova vítezství muže dojmouti i rozeného skeptika.

K sympatické charakteristice osoby Alexandra I.
nutno uvésti, že nikdy nemel na ružích ustláno. Rodinný
režim jeho otce byl hodne prísný. Vojenské strohosti
královský synek nebyl mnoho šetren. Ac pod Kuma
novem r. 1912 byl velitelem jedné armády, prece nebyl
mazlen, že by dosáhl hodnosti neprimerené jeho veku,
jak tomu bývá u králevicu. Na sklonku svetové vojny
na solul1ské fronte vidíme jej ješte jako podplukovníka.
Pochodem Albanií byl vycerpán do posledních sil, ale
také tu osvedcil odolnost a pevnou vuli hodnou obdivu.
V chování lidsky prostý. jsa predurcen k vudcovství,
dodává si starešinské prísnosti, která však u neho
není ztrnulou maskou. Takovým jsme jej zahlédli
r. 1918 mezi skalami Makedonie. Prehlídka pluku
po praporech. jako nejvyšší velitel, klade obvyklé
otázky. Podporucíka Cecha nakonec se táže: "Odkud

v nekterých otázkách príliš neexponoval. Z této strany velmi casto
slyšíme rady, aby stát ponechal volnou cestu souhre sil, aby se ne
staralo veci, kde rozhodne volná soutež, soukromá iniciativa. "Vecer"
velmi se zlobí na ministerstvo zásobování a docela se už nedovede

smíriti s myšlenkou ministerstva spotreby, které by dbalo nad tím,
aby to nebylo jako dosud, kde meziobchod a kartely zdražují zboží
ke škode prvovýroby i konsumenta. Kdyby "Vecer" byl dusledný,
musil by se postaviti proti predloze o míchání lihu a benzinu, nebot
tato predloha znamená, že konsument si nebude moci kupovati pro
svá auta, pro své motocykly a motory benzin, jak by ho chtel, ale
smes, jaká se mu predepíše. Neco podobného bylo s mícháním mouky.
I tu konsument byl postaven pred fakt, že nebude mít mouku tako
vou, jakou chce, ale takovou, jaká odpovídá predpisum. Tato opatrení
širokému kruhu konsumentú vnucují zboží, jaké - snad - si konsu
ment ani nepreje. Padá tu tvrzení o výhodnosti souhry hospodárských
sil, která to zarídí tak, že by to stát pri nejlepší vuli nedosáhl. K ná
vrhu zákona o míšení benzinu a lihu nedospívá se na základe
faktu, že tato smes bude lepší, výhodnejši; v tom prípade opravdu
bylo dobre prenechat rozhodnutí vývoji, nebot konsument jiste záhy
by se sám rozhodl pro smes lihu a benzinu, kdyby se ukázala výhod
nejší. Vychází se tu ze snahy prospeti urcitým oborum zemedelské
produkce. Strana, která tak se staví proti prílišnému zasahování státu,
volá tu stát na pomoc, a to i tehdy, naráží-li tento zásah na odpor.
Bylo by jen dobre, kdyby tato strana nespokojila se jen s tím, že volá
stát, když jí muže pomoci; bylo by dobre, aby stejne uznala, že jest
povinností státu, aby zasahoval i v jiných smerecb. Hlavne tam, kde
jde o pomoc sociálne slabým. Ingerence státu v hospodárském a soci
álnim vývoji stále roste. Volají-li socialisté na pomoc stát, ozývá se
z druhé strany: to nejde, aby stát každému pomáhal, aby za každým
stál jako jeho opatrovník. To jiste nejde. Ale žádají-Ii ti, kterí jinak
se dovolávají zásady: laisser faire, laisser passez, aby jim stát pomohl,
musejí toto právo uznat i pro druhé. já pán, ty pán. V. G.

Teorie ft praxe.
Dr. Kramár (a s ním národní demokracie) zdi'lraznil, že by bylo zá

hodno utvoriti dodávkový úrad, který by soustredil veškeré stát ni
dodávky, aby se touto formou predešlo ruzné korupci pri státních
dodávkách - jak se to ukázalo ve sporech posl. Stríbrného, F. Stej
skala, atd. - a aby stát soustredením veškerých dodávek mel mož
nost opatrovati si úcelne, levne a v dobré jakosti vše, co potrebuje,
jak pro svoji administrativu, tak pro svoje podnikání. Národne demo
kratický tisk castokráte zduraznoval, že tento návrh, se kterým prišel
dr. Kramár, by znamenal pri svém uskutecnení znacný pokrok a
zlepšení proti dosavadnímu stavu. - K zrízení ústredního dodáv
kového úradu sice nedošlo, ale zato pokusilo se ministerstvo obchodu
soustredit m. j. nákup nejruznejšího papíru pro státní úrady. Kdo
zná, kolik papíru se spotrebuje v nejruznejšich úradech, ví, že zde
by bylo soustredení na míste a že by stát velmi ziskal, kdyby veškeré
dodávky papíru se soustredily, aby to nebylo tak jako dosud, kdy
každý státni úrad si kupuje papiry nejruznejších formátu a nejruz
nejší jakosti u nejruznejších obchodníku. - Ale ozvala se Ústrední
rada csl. obchodníctva, korporace, za kterou stojí csl. nár. demokracie.
Nelze podle ní prý souhlasit s návrhem na soustredení nákupu papíru
a kancelárských potreb, ježto není to v zájmu obchodníku, kterí jsou
na podobné dodávky již zarízení. Byli by i se svým pomocnictvem
exístencne ohrožení, kdyby hromadné nákupy se dály s vyloucením
obchodnictva prímo v továrnách. Takové a ješte jíné dúvody uvádí
Ústrední rada obchodníctva, organisace nár. demokratická. - je to
prípad, který jasne ukazuje, jak velmi casto se rozchází teorie í praxe.
Dokud se mluvilo o všeobecné myšlence zrídit dodávkový úrad, byli
pro tuto myšlenku nár. demokraté zanícení, chválíce dra Kra

máre, že na ni prišel. Ale jakmile se udelá v praxí malý krucek ku
predu, ozvou se nár. demokraté, národne-demokratictí obchodníci,
že to nejde, že to musí zustat pri starém, kdy stát kupoval papír a
kancelárské potreby od rúzných obchodníki't, což je jiste systém
dražší než ten systém, který by soustredil veškeré dodávky papíru
a kancelárských potreb. Pokud se vyslovují všeobecné zásady, lidé jim
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Prítomnost.,

jsi, podporucíku?" - ,,2 Prahy, Vaše ... " - "A dobre
ty hovoríš srbsky." - "Tak sedlácky, Vaše Vys ... " 
"Všichni jsme my sedláci," odpovídá následník trunu.
Je to trefená pravda i dobrý žert. A konecne, abychom
mu byli sympaticky nakloneni, nestací poukázati, že
jeho poddaní mu skutecne pusobili vždy hodne trapných
starostí? Od jiných panovníku se príznive liší, že si je
pripouští.

jeho jugoslavenství stojí nad každou pochybnost.
jako onen Charvát o králi Alexandrovi pravil, že krome
vojska jedine on v jugoslavii za neco stojí, tak casteji
hovorí-Ii se o j ihoslovanství, jest slýchati, že král jest
jediný poctivý Jugoslovan mezi dnešními vládnoucími
lidmi v jugoslavii. Smernice jeho jugoslavenství jsou
obsaženy ve vládních úkazech a dekretech. Ale prece
to nestací. Tam bylo možno je naznaciti, strucne a
abstraktne stanoviti, ale jen takto není možno je roz
vinovati a prohloubiti. A též slovo, že by král Alexandr
byl jediným pravým Jugoslavenem obsahuje v sobe
kus fatální pravdy. Dnešní svet je znacne republikánský
a tak s královského hlediska není nejvýhodnejší za
bezpeciti si trun i jeho dedicnost skutecne rozumnou
a životnou státní ideou? V této souvislosti vyskytne
se ovšem též hned otázka, zda práve proto vše nebylo
by pron lépe s trunem spojovati spíš nejvyšší repre
sentantství, než výkonné vladarství. Tímto problémem
král jiste dlouhá leta se zamestnával. Aspon v zápis
cích mého otce o rozmluve s králem Alexandrem r. 1924
na B1edu nacházím:

"Nev!m, ale v jednání králove se pozorúje jakýsi plán, jejž
nemluve provádi, neohližeje se na nic a na nikoho. Plánu svého
se drží pevne, nelze mu tedy vytýkati nepevnost. Do plánu toho
není nikdo zasvecen, snad ani ne Pašié; nelze mu tedy vytýkati
nedostatek samostatnosti. Nejprve jest muži treba pevného
urnu, a má-li ten, ruka pevná se již najde. Domníval jsem se, že
strategii královu již prohlédám, ale nemaje jistoty, mlcel jsem.
Domnenka moje byla ta, že král Alexandr bude se omezeni ústa
vou nejpresneji podrobovati tak dlouho, až národ sám pozná,
že v tom bode ústava má vadu a musí býti zmenena. Král s trpe
livosti hodnou obdivu vede národ k tomu, aby sám vyslovil
myšlenku o nutnosti zmeny ústavy a nabyl presvedcení, že státu
ne vždy prospívá, je-li jeho šef toliko podpisovatelem nových
zákonu."

Další týká se královy taktiky' v tomtéž duchu vedeném
vuci Radicovi a pasus koncí poznámkou, že jiho
slovanské politiky netešila možnost, že by král pro
vozoval takovouto skrytou samostatnou politiku.

Od r. 1924 resp. 1927 král tuto domnenku potvrdil
pouze s tím rozdílem, že prešla jej svatá trpelivost.
U jihoslovana není to nic nevídaného. Snadno je trpe
livost precpází, ale zdá se, že v rodine Karadžordževicu
bývá tato netrpelivost zesílena a stupnována prímo
v kratomanii. Samotná dovednost vládnouti patrí ke
královskému zamestnání a výchovou, zákonem za
bezpeceným následnictvím jiste je pestena a regulována,
dvorským prostredím úcty a pochlebnictvím pak hý
ckána. V Karadžordževicích však tyto schopnosti bý
vají vystupnovány v manii. Aspon lze tak souditi z prí
padu staršího bratra Alexandrova Jirího i podle toho,
co se vypravovalo po Solunu o jejich otci králi Petru,
nechceme-Ii poukazovati na vzdálenejší predky. Když
krále Petra na stará kolena opouštely telesné i duševní
síly, voják, invalida vozil jej v lenošce na koleckách na
procházky. Drcnula-li lenoška na nerovné pude, král
se velmi hnevával a vojákovi diktoval trest 10-15 dní
domácího ci prísného vezení, jak jej napadlo. Podobne

vojenskými tresty stíhal prý oba králevice, jestliže se
mu na nich neco nejnepatrnejšího znelfbilo. To jsou pro
jevy zrejmé kratomanie.

Všechny krutosti diktátorského režimu v jugoslavii,
internace, policejní persekuce a supácké neomalenosti
nebudeme ovšem pricítati na vrub této královské vlast
nosti. To by bylo zrejme tendencní; dost možná, že
král Alexandr o techto podrobnostech svého režimu ani
nemá presného obrazu a informací. Nejbližším okolím,
prostredím lichotnictví a pochlebnictví, prostredím
formalit, ceremonií a lži každý vladar je témer isolován,
ac povolaní chvalorecníci perem neustále vynášejí do
nebes chvály v bezprostredním styku krále s národem.

Karadžordžovskou manii po vládnutí u krále Ale
xandra treba spatrovati jen v tom, jaké lidi si vybral za
své nejbližší spolupracovníky. Dnes jej obklopují lidé,
z nichž na prvý pohled sympaticky zaujme málokterý.
jsou to práve jen povlovné loutky, pochlebníci, pokorní
služebníckové; nejlepší z nich jsou dobrými pracovníky,
ale nic více. Hodnotnejší, prozíravejší a inteligentnejší
lidé diktátorským režimem jsou drženi v prítmí, od
souzeni k necinnosti neb dokonce zapuzeni na druhý
breh. S o ko I v "Le monde slave" (cerven) v této sou
vislosti jmenuje berlínského vyslance jihoslovanského
Baludžice jediným vybraným rádcem dvora. jiný starý
pán se ohrazoval: "Dovolte, já jsem sice osobním prí
telem a ctitelem královým, ale nejsem dvorským clo
vekem. "

Král Alexandr vybíral si jen poddajné nástroje, aby
se mu snáze vládlo. Mohlo-li jeho poslání v Jugoslavii
po prípade býti prímo napoleonské, tímto se té možnosti
vzdal. Napoleon si vybíral nejhodnotnejší spolupracov
níky, schopné od neschopných podivuhodne bystre roz
poznával, a pak ovšem již to šlo, aby skrze nej i jeho
nejbližší pomocníci vypadali velce. Král Alexandr spo
kojuje se kamarilou a nekdy více, nekdy méne se ocitá
v jejím zajetí. Nejpovážliveji se v jejím zajetí octl
na pocátku svého vladarství, když ješte byl jen zá
stupcem krále Petra. I I. zárí 1916 byl prý na následníka
trunu v Solunu spáchán atentát, osnovaný dustojnickou
Cernou rukou. Po voj enském procesu, jehož protokol
byl vládou sice vydán tiskem v pretlusté knize, ale v zá
petí zas zabaven, byli na solunské fronte odsouzeni
a zastreleni plukovník Dimitrijevié-Apis, major Vulo
vié a jakýsi Rade Malobabié. Bílá ruka tehdy potrela
Cernou. Celá záležitost v armádním rozkaze voj vody
Bojovice z 4. ledna 1917 je shrnuta v tato kulatá slova:
"Nekterí dustojníci pred úplným plnením své povinnosti
dali prednost sobeckýmmanévrum a zlocinným sna
hám. Aby se zmocnili moci, civilní i vojenské, neváhali
síti rozvrat a nesvár mezi dustojnictvem, kritisovati
ústrední politickou moc a niciti duch disciplinovaného
vojska." Ješte r. 1917 a 1918 byli jsme svedky ustra
šenosti z Apisovy smrti. Mluvilo se o tom jen v názna
cích a celé pravdy se tu asi nikdo nikdy nedopátrá.
Nesporne VŠilk zlovestne vypadala v tábore v Mikre ta
ková návšteva králova adjutanta, který autem si prijel
pro majora C., vrátivšího se práve z Ruska. Major v ne
kolika minutách s adjutantem odejel a nikdo prý už ho
nikdy nevidel. Podle vší pravdepodobnosti v procesu
Apisovu šlo o zápas dvou klik o prízen nastávajícího
krále, dvou kamaril. Uvádíme to na dukaz, jakou ne
bezpecnou vecí je taková kamarila - pouhá ona ustra
šenost, jejíž je puvodcem, na ten dukaz stací - a jiste
nebude divu, jestliže i silná královská individualita se
ocitá jednoho krásného dne v jejím zajetí, byt tato indi-
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vidualita, hledela, aby príslušníci kamarily byly jen
pouhými nástroji.

Tím jsme u prípadu a dnešního postavení predsedy
jihoslovanské vlády Petra Živkovice, vudce jediné faši
stické strany, jíž v skupštine patrí všechny poslanecké
mandáty, bývalého velitele gardy, generála v záloze.

Vzdálenejším pozorovatelum pripadá novým mužem.
Pro Belehrad však novým mužem není. Pripomíná se
o nem,' že v den zavraždení Alexandra Obrenovice a
Dragy byl v královském dvorci dežurným dlistojníkem
a že to byl práve on, kdož spiklencum otevrel bránu
královského príbytku. Zarucilo mu to skvelou kariéru,
ac nesložil ani majorskou zkoušku, která v Srbsku ovšem
byla velmi težká. Ke konci svetové vojny velel jezdecké
brigáde, která pri prulomu solunské fronty se prosla
vila. Pri takové príležitosti proslulost se nabývá sama,
ale prece vojenská proslulost Petra Zivkovice není ani
stínem proslulosti vojvodu Stepanovice; Mišice, Bojo
vice. Petar Živkovié slyne spíše rodinnými svazky a
vztahy, dobrou posicí u dvora a svou prostoduchostí
dustojníka jezdectva.

jeho úloha v režimu z r. 1929 jest lícena takto: Krá
lovo rozhodnutí sjednotiti zemi a zameziti zmatkum
jest pevné. Králi jest však treba nástroje a král schválne
si volí prostoduchého a robustního Zivkovice Petra,
aby jeho zámery nekrížil vlastní iniciativou a. aby ve
vhodný okamžik mohl býti odsunut, odlq,žen jako již
použitý nástroj. Težko je myslitelno, že Zivkovicovou
zásluhou za diktatury bylo provedeno mnoho na uni
fika.ci jihoslovanského zákonodárství, ale jest jisto, že
generál snadno se vžil v úlohu druhé osoby po králi.
Sní prý o tom, že bude doživotne ministerským pred
sedou a vlldcem národa, bez nehož se král již neobejde.
Dnes odsunouti ho, k cemuž byl predurcen, nebylo by
jiste lehké, není-li to nemožné. jest se obávati, že ne
delá už politiku královu, nýbrž svou vlastní. On má
za sebou celou skupštinu. Potrebuje sice tri ministry
bez portefeuille, kterí zan pracují a jimž se ríká ministri
ministerského predsednictva, ale všechny zásluhy po
mocí zmonopolisované tiskové propagandy; spíše re
klamy, inkasuje on sám. Pri vší karadžordžovské krato
manii a zvlášte ponevadž jde o uplatnení vojácké pri
mitivnosti v jihoslovanské politice jedním slovem lze
o dnešním vnitropolitickém stavu v jugoslavii ríci:
že je to Adjutantenwirtschaft, což není nic dob
rého.

Králi tato vojenská a zvojanštelá kamarila také li
chotí, že jest predevším velkým vojákem. Verí-li král
této sugesci, sedl na vejicku svému okolí a propadá
jeho zajetí, nebot to by na krále Alexandra bylo málo,
ponevadž na nem je více, než aby byl dnes pouze zna
menitým vojákem, když má býti státníkem, jak si to
sám zvolil.

Touto volbou král Alexandr dal najevo, že nechce
býti pouhým vznešeným representantem národa a
státu a že je mu málo oné úlohy. Tragickým bude,
jestliže se nyní stane zase representantem, ale represen
tantem toliko své kamarily, v jejímž je zajetí, jestliže
se mu nepodarí rozraziti konsolidovaný kruh lži, jímž
je svírán. Mezi jedním a druhým je podstatný rozdíl.
Srbové rádi poukazovávali, že dekrety jejich vladare
zacínají: My X, Y, z milosti boží i vule národa král. ..
jako konstitucní monarcha representoval tedy tuto
širokou vuli; jako absolutistický vuli daleko užší.

Podle novin mužeme si udelati ~cela presný obraz
o tom, kolik casu králi Alexandrovi ~aberou pouhé
representace. A z dobrudžských slavností mužeme
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uvésti príklad zcela konkretní. Bylo velmi vhodné, že
král se zúcastnil predání praporu legionárské organisaci
jihoslovanské pred tvárí nekolika tisícu. Ale rekl bych,
že jeho cas musí býti dražší než aby ješte mohl nalézti
též hodinku, v níž si dal predstaviti nás, cizí delegace.
Na to predstavení se byli jsme pozváni do dvorce. Pri
jeho krátkosti není možno, aby král byl s námi navázal
nejaký rozhovor a i tu podal dukaz, že je v živém kon
taktu s lidmi, jak bývá vychvalováno. Na nás pak
zajisté nebylo, abychom rozpravu zacínali. A potom to
vypadá takto, jako v mém prípade: Malý, tlustý clo
vícek precetl králi mé jméno - stáli jsme v rade a král
nás obcházel -; aby vedel, co jsem zac, dodávám no
vinár; král na to: "Jsto (též) novinár." (Vidno, že nás
v lásce nemá. Málo prede mnou byl na rade kolega
dr. Charvát z Práva lidu.) Malý clovícek pospíchá to
doplniti uvedením mé vojenské hodnosti. Opravil jsem
ho, že je okázalejší než uvedl. Okamžik jsme se na sebe
mlcky dívali, jako bychom se merili. Já jsem si jen
myslil, že na mne není, abych rec zaprádal. Pak král
pokrocil a podával ruku mému sousedovi.

já být králem, tak bych se podobným jen represen
tacním úkolum nepodroboval, již proto, abych nebyl
trpným predmetem okukován. .

Své studium osobnosti krále Alexandra na této
audienci doplnil jsem tímto poznatkem. Do strohosti
se nutí a snad dost težce. V jádre je to sympatický muž,
pretížený starostmi, podobne jako pred 13 lety byl
predevším sympatickým mladíkem. Ba rekl bych, že
dovede pricházeti i do rozpaku, aspon tak soudím
podle podvíjení levé paty jako cinívají slecinky, není-Ii
jim pohodlno v strevíckách na vysokých podpatcích.
Toto, co pravím o jeho nucené strohosti, neodporuje
tomu, co bylo receno o karadžordžovské kratomanii.
Tato se projevuje obcasnými návaly a náhlými rozhod
nutími, rys dobrácké povahy je však rys základní
a stálý. Pravdu asi meli jeho selští vojáci ve svetové
vojne. Mluvívali o svém následníku trunu takto: "Ó to
je rozumný chlapec. Mnoho se ucil, mucil a o všechno
aby se staral a ze starostí nevycházel." Tak tomu bude
i nyní. A tudíž, kdyby král Alexandr místo takové
audience, pri níž jest jen všetecne okukován, šel si
trochu oddychnout a vzal do ruky treba jen humo
ristický casopis, lépe by ucinil.

Neustále zapraženého chce ho však mít práve jeho
okolí, kamarila. jí jest také cizí psychologie širokých
lidových mas jihoslovanských. Mírím na toto: Z osoby
královy v jihoslavii dnes delá se kult, zatahuje se do
všeho, dále se pestuje kult celé dynastie a k nemu se
druží kult Petra Živkovice. je to pochybené. jak jiho
slovany - a zvlášte Srby znám, nejsou na to proste
deláni. jim se zamlouvá prostota, s níž mluvili o násled
níku Alexandrovi, jak bylo uvedeno, neb o králi Petru,
nazývajíce jej "naším cicou" (strýcem), v prípade nepo
hody pripojujíce k tomu i nejaký drsný výraz. Ti, kdož
kult krále a dynastie pestují i ti, jimž je ukládán,
patrne ani nejsou si dobre vedomi psychologických
disposic lidu. A pak není divu, že mezi samou chválou
najednou zaslechnete tón neocekávané nespokojenosti:
Hlavne, že dvur mnoho stojí (60 mil. dinaru), že C'ivilní
Jista králova nesmí býti snížena bez jeho souhlasu a po
dobné malicherné kritiky.

Studii koncím poukazem na prípad Rumunska. V Ru
munsku též došli k tomu, že uznali za dobré priskrip
nouti samopašné politické strany. Ale prece, ac patrí
též k Balkánu, postupovali jinak. Oteže vlády sverili
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osvícenému profesorovi jorgovi, jehož srovnávají s na
!lm Palackým.

Naproti tomu ani robustnost ani prívetivý úsmev
kavaleristy Petra Živkovice nevestí nic dobrého.

NARODNí HOSPODÁR

V. Havel:

Všichni na palubu.

Stroj pomáhá cloveku pracovat, vykonává zal1 tež" kou práci a dovoluje mu, aby si odpocinul." Tahle
veta utkvela mne v pameti ješte z dob, kdy jsem chodil
do obecné školy a zbožne poslouchal nadšené výklady
páne ucitelovy o úžasném pokroku a zvýšení blahobytu
lidstva pomoci stroju. Clánky v cítankách a la: "Clovek
na zemi, na vode a ve vzduchu", hotové opevné básne
cloveka a jeho stroju spolu s vyprávením pana ucitele,
který snilo tom, jak lidstvo, vymaneno pomocí stroje
z podrucí práce a bídy, bude se moci venovati duleži
tejším úkolum, vyšším cílum, odstraní války, porazí
nemoci, pozvedne ducha, priblíží se nesmrtelnosti ...
zanechaly v naší duši urcitý názor na úlohu stroju
v živote lidském. Škoda, že tenhle náš názor byl tak zle
pošramocen.

vývoj techniky od doby, kdy delníci z nepochopení
rozbili jacquarduv stroj, jest proste úžasný. Život dostal
zrychlení, o jakém se predtím jiste nikomu ani nezdálo.
Stací, porovnáme-Ii rychlost prepravních prostredku
tehdy a dnes (nesrovnávejte ovšem s našimi drahami;
mohlo by se vám zdáti, že jdeme zpet). Oc se musilo
zvýšiti životní tempo, je-Ii zapotrebí takových rychlostí
k preprave životních potreb a jiných statku. Clovek
má skoro chut vyjádriti to jako automobilista: tolik a
tolik kilometru za hodinu.

Také výroba pokrocila a to takovým zpusobem, že
nám z toho dnes jde hlava kolem. Není snad treba uváde
ti statistická data, aby bylo každému jasno, že výrobní
schopnost cloveka nepomerne stoupla a to pomocí stroju.

A jak naproti tomu se menila pracovní doba? Bylo
k tomu zapotrebí príležitosti svetové války, aby mohla
býti snížena na 48 hodin týdne. Neprejme si, aby bylo
nutno využíti podobné príležitosti pri dalším zkrácení.
Mohla by nám stacit dnešní svetová krise a doufejme,
že bude dána prednost rozumné dohode pred revolucí
z hladu.

Nežijeme, abychom pracovali, nýbrž pracujeme, aby
chom žili. Byl-Ii clovek stvoren jen a jen pro práci, pak
jest chybou, jestliže se snaží usnadniti si ji pomocí stroju.
Uznáme-Ii však jednou, že má vyšší poslání, prijdeme
k náhledu, že tech stroju jest dosud vlastne málo. Ne
mužeme však dovolit, aby lidstvo trpelo tím, že stroj
jde, nebo nejde, nebot pak by hmota ovládla ducha a
clovek by se stal otrokem svého výrobku. Duch musí
usmernit stroj tak, aby pracoval správne. Pravidelne
nastávají potíže, jestliže se stroj poláme. Tentokráte
vyvstaly težkosti proto, že stroj pracuje bezvadne a se
stoupající rychlostí. Není úlohou a ani v možnostech
stroje, aby myslil. To má obstarati clovek, na jehož
pokyn stroj pracuje a má si také býti vedom své od
poyednosti.

Naším cílem má býti zvýšení životní míry. Odstraniti
bídu jest první povinností. Dokud budeme videti jedi
ného cloveka, který nastavuje ruku a apeluje na soucit

lépe situovaných, budeme na tom špatne a komunismus
bude míti právo na život. jen sporádané pomery a bla
hobyt jsou dostatecnou zárukou proti rozvratu.

Zvýšení míry jde ruku v ruce s výrobou. Spotrebuje-Ii
se více, jest nutno více vyrobit. Zdá se však, jako by si
tohle výrobci dosti jasne neuvedomovali. Tím se stalo,
že vetšina podniku si muže dnes povesit nad vchod ta
bulku s nápisem: "Vyrábím a nevím pro koho", jak na
techto místech psal již p. Peroutka. jestliže stroj zastane
cloveka v práci, bude to sotva stroj, který své výrobky
,spotrebuje. A má-Ii je spotrebovat clovek, musíte mu
k tomu dáti príležitost, t. j. cas a peníze. Zamestnáte-li
jej 6 dní v týdnu, bude jeho spotreba jiste menší, než
bude-Ii pracovati jen pet ci ctyri dny. Nebot po celý
volný cas bude spotrebovávat. Protože jeho spotreba
bude vetší, bude nutno, aby také jeho reální kupní síla
byla vetší. Snižovati platy znamená podrezávati vetev,
na které výroba sedí.

Mluví se o zákone na snížení pracovní doby. Protivníci
uvádejí, že by znamenal znacné zvýšení výrobních ná
kladu. Dovoluj eme si zdvorile podotknouti, že pred
chozí zisky racionalisace byly vyinkasovány zcela bez
hlucne, aniž by pracující meli na nich podílu, a že ne
práve v poslední rade jest vecí technické výzbroje pod
niku, zda výrobní náklady stoupnou, ci klesnou. V dobe,
jako jest tato, musíme žádati, aby i výrobci byli solidární
s ostatními a také trochu se uskrovnili. jest ostatne
omylem domnívati se, že podpory v nezamestnanosti
nepusobí na výrobní náklady. Bylo by již na case, aby
v kalkulacích a bilancích byl pocítán také clovek. Hos
podárská ztráta, vzniklá nucenou necinností takového
množství lidí, jest nenahraditelná. Dá se težko zjistiti,
oc všechno prišlo lidstvo vyrazením tolika milionu pra
covníku. A uvedomíme-Ii si, že to všechno jest jen proto,
že "Vyrábím a nevím pro koho", zacíná nám býti úzko
pri pomyšlení, že by to tak melo pokracovat.

Ve stavbe stroju jest zhusta používán fysikální zákon
d = c. t. - dráha jest rovna rychlosti násobené casem 
velmi jednoduchá a všeobecne platná poucka. jest zrej mo,
že zvetšíme-Ii rychlost, urazíme za týž cas vetší dráhu:
Podle uvedené poucky mužeme se podívati i na raciona
lisaci. Výroba zvyšovala svou kapacitu a protože pra
covní doba zustávala stejná, vyrobilo se více než pred
tím. Racionalisacní úsilí stoupalo, výrobní rychlost
letela do výše, vyrábelo se prekotne; potrubí,' kterým se
výrobky odvádely, prestávalo pomalu staciti, až se
ucpalo docela a všichni se ptali proc? Formulka je prece
správná? Ano, je. Alel Nežli se zacalo vyrábeti, melo
se rozšíriti odvodní potrubí - konsum. Protože výroba
není samo úcelná, není možno neprihlížeti k lidskému
ciniteli. Výroba má býti závislou na spotrebe. Ideální by
bylo, kdyby výroba i spotreba byla úplne stejná, což
ovšem není možné. Spotreba má tendenci stoupající,
spotrební zvyky se zvyšují, ale pomalu.

S jakou snadností lze stupnovati výrobní kapacitu,
vidí dnes každý až príliš jasne. Hure tomu již jest s lid
skými potrebami, trebaže jest tu ješte veliké pole pu
sobnosti, nebot velká vetšina lidstva má podprumernou
životní míru a mnoho lidí trpí hladem, Ale ~tupnovati
spotrebu do nekonecna jako výrobu nelze. Clovek sní
jen urcité množství potravy, spotrebuje omezený pocet
obleku, atd.

Prumysl byl príliš jednostranný. Všímal si jen výroby
a nestaral se o spotrebu. Dostal se tak jednoho dne pred
nepríjemné faktum: plná skladište. Tímto okamžikem
nastává pro konsumenta historická chvíle, nebot pro
ducent bude prinucen sestoupiti se své výše a venovati
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trochu pozornosti tomu, kdo prestal jeho skladište vy
prazdnovati. Pozde, ale prece.

Stoupající spotreba vynucuje si vetší výrobu; ne však
naopak. A tu jsme u korene zla. Racionialisace vyrábela,
aniž by se ptala, zda to, oc vyrobí dnes proti vcerejšku
více, bude také moci býti zkonsumováno. Výše spotreby
se stala jakž takž stálou velicinou, ale výroba se zvetšo
vala. Pri pohledu na naši formulku nemusí býti nikdo
zvlášt talentovaným poctárem, aby si z rovnice - spo
treba (výroba) = cas x výrobní rychlost - dovodil, že
pri stoupající výrobní kapacite a stálé spotrebe jest
nutno zmenšiti cas, aby rovnice zustala v rovnováze.
jestliže jsem vcera vyrobil za 8 hodin 100 páru rukavic
a dnes za touž dobu jsem schopen vyrobit 160 páru, ale
odprodat nemohu za žádných okolností více, než onech
100 páru, co udelám? Budu vyrábet jen tech 100 páru,
ale protože má výrobní rychlost se zvetšila, nebudu je
vyrábeti po 8 hodin, nýbrž po 5 hodin. Tedy zkrácení
pracovní doby.

Žijeme v dobe, jež znamená nový mezník hospodár
ského života. jsme v revoluci. At nikoho neklame, že
netece krev. Nebudeme-li se trochu snažit, dockáme se
i toho. jen u nás jest úredne napocítáno asi 300.000 ne
zamestnaných. jest to armáda, která nutí k premýšlení
a mela by nutiti k rychlým cinum. Doposud nebylo
ucineno témer niceho. Dávají se ponižující podpory a více
nic. Nedopustte, aby v této armáde vznikla myšlenka
na svépomoc. Hladoví jsou neúprosní. Budou-li nuceni
usouditi, že krise jest jen pro urcité vrstvy, bude zle.
Uvedomeme si, že jsme vlastne ve válecném stavu, a že
válka, kterou dnes prodeláváme, bude míti snad daleko
sáhlejší dusledky než ta, kterou máme již za sebou.
Každá válka vyžaduje obetí a má-li býti víteznou, musí
k nim býti ochotni všichni, velcí i malí. Celý národ musí
býti v pohotovosti. Všichni na barikády!

Urcité otázky bylo by snad treba rešiti mezinárodne.
Nejde-li to prozatím, pokusme se o rešení lokální. Onech
tristatisíc, ve skutecnosti jich bude více, musí nejakým
zpusobem žíti. Protože nevydelávají, žijí z duchodu
druhých, cili snižují výdelek zamestnaných. Nelze-li
jinak, zaradme nezamestnané do pracovního procesu a
snižme v jich prospech duchod ostatních. Každý ponese
svuj osud bez reptání, bude-li videti, že ostatní nejsou
na tom lépe. Zbavíme tak armádu neštastných tíživého
pocitu žebráku a ménecenných lidí. Solidarita musí však
býti úplná a nesmí se zastaviti ani pred vrstvami majet
nejšími a musí prispeti i zamestnavatelé, Kdo ví, co to
jest hlad, nebude se rozpakovati. Ti, kdož to nevedí,
meli by tak uciniti ve vlastním zájmu, aby jej radeji ani
nepoznali. Veci se nesmejí vyvíjeti tak, aby bylo možno
císti v novinách takovou zprávu, jako prinesl "A-Z"
dne 18. m. m.: "Stroj drtí delníka a zamestnavatel na
tom vydelá:

1920.: 129 tisíc horníku - 30 milionu tun uhlí
1930.: 97 tisíc horníku - 33 milionu tun uhlí

1920.: Gutmann, Rotschild, Larisch, Wilczek - 200 mil.
Kc zisku
1930.: Gutmann, Rotschild, Larisch, Wi1czek - 500 mil.
Kc zisku."

jsou to císla, nad kterými se zamyslí i nerevolucní
hlavy a píše-li se v tomtéž clánku: "Socialisté žádají,
aby výnos plynoucí z racionalisace byl dán na úhradu
ztrát plynoucích ze zkrácení pracovní doby", zdá se
nám, že to není požadavek tak neoprávnený. Dejte
lidstvu výhody, jež plynou z rychlejší práce strojové a
nedopustte, aby se staly majetkem pouze nekolika málo
lidí!
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jsme si vedomi toho, že zkrácení pracovní doby není
jediným lékem, jako stroj a racionalisace není jedinou
prícinou dnešní krise. Bylo už navrženo tolik prostredku
k jejímu zmírnení a nebyly všechny tak špatné. jest na
case, aby se vláda rozhodla aspon pro jeden z nich. Cím
dríve, tím lépe. Nutné obeti rozdelte však úmerne na
všechny vrstvy státu. "Lod, již celá posádka se snaží
zachránit, není ješte ztracena", napsal dr. Marecek ne
dávno do "Venkova", Mel pravdu. Budeme-li všichni
pracovati spolecne k jednomu cíli, musíme ho dosáh
nouti. Ale na palube musí býti skutecne všichni, nikdo
se nesmí "ulejvat". V tomtéž clánku se primlouvá za
podnícení konsumu domácích výrobku. Možno s ním
jen souhlasiti, nebot jiste by bylo možno, aby náš pru
mysl kryl, ne-li úplne, tedy aspon z velké cásti, domácí
spotrebu výrobku z mouky, margarinu, mléka, zeleni
nových konserv, salámu a masných výrobku, látek aj.,
kterých se k nám za slušné miliony dováží.

Prostredku jest dosti: zkrátiti pracovní dobu, snížiti
horní vekovou hranici pro sociální poj ištení, zvetšiti
odbyt domácích výrobku, zlevniti úver, vrátiti banky
jich úcelum ... O všech bylo debatováno více než dost.
Nejvyšší cas, aby se prikrocilo k cinum.

j. E. Šrom:

Svetová krise a petiletka.
Otiskujeme se svolením vídeilského týdeníku

"Die Borse" tento clánek znalce sovetských pomen·1.

Práve v techto dnech konstatoval Kalinin na zasedání Ústredního výkonného výboru RSFSR, že petiletka bude prec jen
splnena za ctyri léta. Tomuto prohlášeni jest treba rozumeti tak, že
snad kvantitativne bude zde ke konci roku 1932 státi takové množstvi

nových prumyslových i jiných velkopodniku, jak v roce 1928. Státní
plánová komise predurcila a vedení sovetského státu schválilo.
Výslovne podtrhujeme "kvantitativne", nebot je až moc dobre
známo, že vnitrní organisace práce a výroby v techto nových velko
podnicích, vybudovaných v dltsledku petiletky, daleko pOkulhává
za plánovými predpoklady a ocekáváním, pres to že v SSSR maji
dnes to, co je nové, všechno nejmodernejší a nejracionálnejší. Tempo
stavby a tempo uvádení podniku v cinnost je totiž príliš rychlé, než
aby 'všechno vstoupilo plavne do národohospodárského kolobehu
obrovského státu. Tempo výcviku potrebných odborniku a kvalifi
kovaného delnictva je naproti tomu zjevne nedostatecné, než aby
bez poruchy a za prispení malého množství zahranicních technických
a delnických instruktoru mohlo býti dosaženo oné výrobní a admi
nistrativní souhry, jejiž výsledek pak je kvalitní produkt a skutecné
zvelebení výroby. Mimo to však také svetová krise hospodárská za
cíná postupne, a rozumí se neblaze, odrážeti se na prumyslové
výstavbe SSSR a projeví se zejména na ctvrtém roce petiletky tak,
že konecný efekt její v množství a jakosti výroby rozhodne nebude
takový, jak dnes, na prahu posledního roku plánu, mnozí sovctští
vudcové se domnívají, aniž by do své kalkulace tuto svetovou krisi
hospodárskou brali. Pokusíme se ríci o této okolnosti nekolik slov.

Již v roce 1927, na svetové konferenci hospodárské y Ženeve, do
kazoval jeden z vlldcu sovetské delegace, Osinskij, že je možna
paralelní existence rádu sovetského s rádem kapitalistickým. Tímto
horlivým dokazováním chtel ovšem dosíci v první rade toho, aby
mimosovetský svet, jenž ve své kapse držel prumyslovou techniku,
organisacní schopnost a financní prostredky, by! pohnut k úcasti
na hospodárské reorganisaci SSSR, která již tehdy byla ve forme
petiletky v Moskve pripravována. Lze ríci, že Osinskému a sovetské
politice zahranicní se toto dílo dostí podarilo, nebot spolupráce sveta
na výstavbe SSSR, vedené podle jeho zjevných i tajných plánu, jeví
se dnes ve forme aspon pul miliardy dolaru krátkodobých úveru,
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je! za posledních nekolik let byly do Ruska z ruzných prumyslových
Itetn evropských a také z Ameriky investovány. Ovšem sovetská
pn1myslovávýstavba a dosavadní tri léta petiletky nežily pouze
z krátkodobých úveru ciziny. Žily také z vnitrni akumulace, z na
kupení hodnot, které však ze znacné cásti musily býti realisovány
za hranicemi SSSR, aby jednak mohly býti spláceny úvery, jednak,
kde je toho nevyhnutelne treba, mohlo býti kupováno za hotové.

Svetová krise hospodárská, která neni pouze krisí výroby, nýbrž
zejména krisí konsumu, nutne musí se odraziti na této cásti sovet
ského styku s cizinou. je jasno, že výstavba podle petiletky deje se
takrka výhradne na konto prodeje ruského zboží v cizine. Svetová
krise konsumu snižuje a omezuje všechny exporty a zejména export
za hotové, jimž sovetský export v první rade jest. již z tohoto du
vodu nebudou sovety moci dodržeti tempo svých nákupu v cizine,
zejména pokud jde o strojní zarizení. Také svetový pokles cen
a zejména cen na produkty zemedelské, jakož i naftu a driví, znacne
omezívolné prostredky sovetské a v dttsledku toho zabrzdí sovetský
nákup. Krise úverová, která nyni tak dolehla na Nemecko, musi

v míre daleko vetší dolehnouti na klienta, který daleko ješte neziskal
si všeobecné dl'lvery, pres to že své vlastní závazky plnil dosud
s akuratesou prímo nevšedni. Také devisová opatrení, odchod od
zlatého standardu v Anglii, severských státech a japonsku, zpttsobily
sovetskému monopolisovanému zahranicnimu obchodu a tím i peti
letce vážné ztráty, které sotva lze odciniti v posledním roce plánu,
jenž celý státní organismus napiná na míru nejvyšší. je sice pravda,
že sovetské objednávky pro poslední rok petiletky byly z velké cásti
zadány již dríve, stejne však je jisto, že mnohé z nich byly doda
vateli samými - hlavne v Nemecku -- stornovány, práve v dttsledku
svetové krise úverové, jiné pak byly odvolány sovetským zákazníkem,
který zavcas poznal, že by snad nemohl dostáti novým závazkttm.

jest tedy již dnes jisto, že svetová krise hospodárská nezastaví se
ani pred hranicemi sovetskými a že za nimi projevi se zejména urcitým
smrštením dosavadního tempa prttmyslové výstavby. Na druhé
strane však nesnáze odbytu sovetských produktlt za hranicemi mo
hou pllsobiti blahodárne na zvýšení vnitrniho konsumu, zejména vý
robkl'l zemedelských a hlavne potravin. Nekteré náznaky ukazuji,
že tomu vskutku tak bude. Sám Stalin mluvil nedávno o tom, že musí
býti nyní venována pozornost "fronte zásobovací", ba byl znova
utvoren speciální lidový komisariát zásobování, v jehož cele stojí
duverník Stalinttv, Mikojan, bývalý komisar obchodu. Zprávy
o príští petiletce }933-}937 pak mluví o tom, že tento plán zejména
má dáti obyvatelstvu rádné jídlo, rádný odev a rádné bydlení - cehož
dosud v SSSR vttbec není. I toto plánování je však odrazem svetové
krise a bude-li vskutku provedeno, pak stane se jedinou svetlou
stránkou její, nebot ruskému obyvatelstvu bude dáno to, pro co není
odbyt v cizine.

Ovšem obrovské agregáty gigantických kombinátu, jako je na
príklad povestný dnes již" U K K", to jest Uralsko-Kuznetický Kom
binát, budou dodávány do vybudovaných vysokých pecí, elektráren
a velkodilen daleko pomalejí, než se ješte loni predpokládalo. Nebu
dou moci býti engažovány tisíce kvalifikovaných delníktt a stovky
inženýrských odborníkl'l z Ameriky a Nemecka, aspon ne za cizí va
luty jako dosud, nýbrž snad jen za znehodnocenou valutu sovetskou.
Velké objekty budou jen pomalu uvádeny do pohybu, así s takovou
rychlostí, jak to ješte nedávno žádali lidé typu Bucharin-Rykov
Tomskij, to jest rozumne a organicky. To ovšem neznamená, že snad
tito ideologové strízlivejšího tempa índustrialisace budou obratem
ruky rehabilítováni. Vždyt jejich ídeologíi prískocil na pomoc faktor
ciste meštácký, neshody mezi kapitalisty a krise jejich vzájemné dtt
very!A toho vedoucí kruhy komunistické í dále proti nim využitkuji.
Ale znamená to, že nynejší vedení sovetské politiky prec jen bude
musiti vzíti v úvahu to, co se deje v hospodárském svete ciziny a vy
rovnati se s tím co nejrychleji. Toto vyrovnání rozhodne odrazí se i na
liniíchvnitrní politiky sovetské a na smernicích komunistické strany.
Odklon od uprilišneného kolektivisování a uvolnení smerem aspol'l
k cástecné individualisaci bude toho Mtsledkem. Bude dttkazem velké

taktické schopnosti Stalinovy, podarí-li se mu prejíti tato nová úskali

bez pošramocení své reputace. již dnes je patrno, že k tomu ciní prí
pravy, které mají zamésti stopy ústupu, ponenáhlu nastupovaného a
vynuceného vlastne slabostí a neorganisovanosti vnejšiho, nekomu
nistického sveta. Krise svetového hospodárstvi stane se tedy snad
beránkem, který sejme hríchy sovetského režimu pro prípad, že by
ode dneška za rok Kalinin nemohl prohlásit a dokázat, pravíme do
kázat, že petiletka je úplne, kvantitativne i kvalitativne, hotova.

Proto také zdá se, že komunisté sovetští i všichni ostatni, dosti

zbytecne vitali a vítaji nynejší krisi kapitalismu. Prišla príliš brzy,
aby jim mohla býti plne užitecnou. J. E. Šrom.

LITERATURA A UMtNf

Eduard Bass:

Pražská radnice nebyla v právu.

Richard Weiner shledal, že jsem byl na špatné ceste,rozhorlil-li jsem se proto, že pražská radnice odmítla
modernejší cást návrhu znalecké komise pr!? nákup
umeleckých del do budoucí mestské galerie. Ctu jeho
clánek v Prítomnosti, ctu znovu svuj v Lidových
novinách - a shledávám že nemíním nic odvolat.
Ale také Weinerovo stanovisko nebudu šmahem odsu
zovat jako poblouzení. Nebot obe úvahy mi pripadají,
jako bychom se oba s téže plošiny téže Eiffelovy veže
dívali na tutéž Paríž, Weiner ovšem smerem k hlucícím
výšinám Montparnassu a já dolu k HOtel de Vi1le a kou
sek také k Louvru. Po umení jedné perspektivy a ne
kolika perspektiv prišlo umení, které prozkoumává svuj
predmet se všech stran, zvnitrku i zevne, na vzhled,
barvu i na hmat - nevím, proc bychom nemeli i své
posudky cvicit v tom, aby problém zkoumaly se všech
hledisek a uvážily všechny jeho stránky. -Mohlo by se
ovšem zdát, že se takové prozkoumání skoncí neroz
hodne: na všech stranách se shledá nejaká pravda a
úsudek se pro samou spravedlnost nedostane kupredu.
Výboje se naopak dosahuje vášnivou, jednostrannou
zaujatostí; je treba rady nespravedlností, aby vyšší
spravedlnost pronikla. Proti tomu soudím, že ohledávání
vecí se všech stran nemusí se skoncit bezradností; stojí-li
nekolik pravd proti sobe, nejsou vždy téhož významu a
lze se rozhodnout pro tu nejzávažnejší. Hlavní však je,
že se vec pozná do základu a že místo apriorních formu
lí se rozhoduje podle vecných poznatku.

*
Weiner mi priznává, že jsem výslovne vyloucil

z debaty otázku škody, která umelcum vznikla, a otázku
klikarení. Bohužel nepostrehl, že jsem sice ne výslovne,
ale zámerne potlacil také tu otázku, na níž hlavne vy
budoval svou odpoved: otázku totiž, zda prukopnickému
umení svedcí nebo nesvedcí oficielní uznání a blahovolná
podpora verejnosti. On ohnive zastává myšlenku, že
takové uznání je s pravým umeleckým prukopnidvím
neslucitelné, kde se objeví, znamená jen slabošství a
úpadek kumštu na prumer. Tuto thesi já v jádru nijak
nepopírám, ac bych mel k ní ješte nekteré podružné pri
pomínky krome té hlavní: že problém stojí opacne. Je
totiž rozdíl, jestliže pochvalujeme radnici, že odkopla
moderní umení, nebo jestliže pochvalujeme umelce, že
nedbají na úsudek radnice, to jest verejnosti a jdou si
dál svou cestou proti jejím zálibám. Zde Weiner už nad
pisem, že pražská radnice je v právu, obrátil puncochu
na ruby. Je to porád táž puncocha, ale takhle ji nena
vlékáme. Proc já jsem se této veci ve svém úvodníku
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mlcky vyhnul, byl predevším pocit, že koupí-li Praha
jednou za rok nebo za pár let za pet tisícovek obraz od
moderního malíre, není to ani podpora ani projev blaho
volného uznání. Snad nemusím dlouho rozvádet, že ona
oficiálnost, od které Weiner varuje, vypadá vpravde
zcela jinak. Srovnejme jenom postavení, prestiž, vliv
a oblibu typicky "uznaných" umelcu s nenávistí, opo
vržením a prímo vztekem, jimiž verejnost sleduje "pro
vokace" tech neuznaných a máme ten rozdíl, máme
i ono ovzduší, které by podle Weinera melo být údelem
každého prukopnictví. Ten zlobný tlak, pod nímž by se
umení melo rozpalovat k tím vetší výbušnosti, tu "bo
hudík" je; shledává-Ii Weiner ze svého parížského od
stupu, že pres to je naše umení príliš jen obecne vkusné,
musil by vinu hledat na strane maliru a socharu, mezi
nimiž tedy patrne není dost temperamentu buricských
a revolucních. Nejde mi o to, abychom se tu hádali, zda
jsou nebo nejsou u nás umelci-burici - jde mi o to, že
i na tom je videt, že predevším je to otázka umelcu' a
pak teprve pomeru verejnosti k nim a že radnice muže
být stokrát pochválena za to, že odmítá výstrelky, ale
pro umení, jež Weiner má na srdci" predevším, se tím
nestalo ješte nic. A nestalo by se také nic, kdyby radnice
schválila návrh znalcu a dala pro mestskou obrazárnu
pet nebo šest obraz li tohoto druhu umení koupit. jsou-Ii
tu výtvarní prevratníci, doufám, že jejich ideály nelze
peti tisícovkami oslabit; a to byla)redstava, pro kterou
Jsem se o této stránce veci vubec nezmínil.

*

Ale velmi jsem zduraznil, nac jsem se chtel omezit a
tomu se zase Weiner vyhnul: že mi nejde o radnici ve
vlastním slova smyslu, o to, jak se páni konšelé zarizují
ve svém okolí, nýbrž o velký umelecký ústav, jejž zaklá
dají a který má jako samostatný útvar své vlastní, du
ležité poslání. To jest už otázka jiná: máme souhlasit
s tím, že se u nás zakládají kulturní ústavy, které se od
zacátku spravují špatne, to jest neodbornicky, a které
se od svého vzniku stávají doménou laického rádení,
ackoli se velmi bndou honositi svým úkolem kulturním?
A otázka druhá: jsme dost velký a dost bohatý národ,
abychom si mohli zrizovati ústavy, jak se komu zamane
a nedbat toho, aby se v nich pracovalo a postupovalo
úcelne a programove? Myslím, že se i s Richardem
Weinerem shodneme v názoru, že tahle vec není starost
vlastního umení jakožto tvorby, že to je proste vec
kulturního hospodarení v širším slova smyslu; ale tak
jsem já ji také v puvodním clánku traktoval. A nemíním
také ustoupiti od svého názoru, že když už obec se od
hodlá zríditi v Praze novou velkou galerii, patrí jí za to
všechna chvála a cest, ale že zcela splní svuj úkol teprve
tehdy, jestliže vybavení a program galerie prenechá
znalcum a nebude do toho vnášet laické názory. Není
prece tak težké pochopit tri stupne ruzného pomeru
k názoru mestských radních na umení: co si vybírají
soukrome pro své osoby, je jejich soukromá historie; co
chtejí uciniti pro representaci radnice a mesta, od výzdo
by bud.ovy až do pomníku v parcích, podléhá kontrole
verejnosti a musí být aspon vkusné; co však se deje ve
speciálním ústave, zasveceném umení, musí býti vybí
ráno se znalostí umení a bez zaujatosti stranické. Pro rad·
nici nejde tu o nic jiného, než aby se naucila rozpozná
vati, k cemu je povolána a k cemu ne. je nesmírne mno
ho praktických otázek, ve kterých radnicním pánum
ani nenapadne rozhodovati bez znalcu nebo dokonce
proti nim. Podají-Ii jim technictí odborníci posudek, že
oblouk mostu o urcitém rozpetí spadne nebo bude ne-
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krestansky drahý, neodváží se hlasováním meniti tento
posudek; ale v oblasti kultury a práva mávnou sebevedo
me nad výroky znalcu a rozhodují sami. Richard Weiner
trochu prepjal své prísné delítko mezi svetem duchovním
a svetským, když jim potvrzuje, že mají k tomu právo,
ponevadž na to dávají peníze.

Predevším nemíníme už takto spojovati právo a pe
níze. V tom už se prece jen svet trošku hnul kupredu 
a Weiner by se zríkal i kusu své úcasti, kdyby z vášni
vého zaujetí pro všechno nehmotné dal se strhnouti
k horkému priznávání všech výsad tem, kterí vládnou
penezi. A peníze, jimiž vládnou páni na radnici, nejsou
dokonce jejich, jsou naše a v hospodarení s nimi nemí
ním a nechci být "resignovaný divák", jak mi doporu
cuje parížský kamarád.

*

Uvádí na svou oporu príklad radikálu na parížské
radnici a socharských svinstev, která po Paríži natro
pili. A rozširuje to na celou republiku ve skeptický ná
zor, že vše oficielní musí být reakcionárské a neprá
telské novému umení, jakožto predtuše jiného sveta
a jiné spolecnosti. Budiž mi k tomu dovoleno pozname
nat, že žádný špatný príklad není ješte absolutní du·
kaz. Parížská samospráva si vedla ve vecech umení
špatne, ale v Holandsku, v Nemecku i jinde najdeme
tisíc príkladu velmi prekvapujícího pochopení radnic
pro moderní umení nebo aspon - a to je jádro veci 
pro nezávislou, odbornou samosprávu umeleckých
ústavu mestských. A co se Francie týce, necht nám je
dovoleno posuzovati ji s týmž odstupem, jako se Weiner
z Paríže dívá na nás. Pres všechny odsudky, jež k re
presentaci Francie má, vidíme, že v oficielním Louvru
visel Rousseau celník prece jen drív než v pražské Mo
derní Galerii a že na velké výstavy v cizine posílá pa
rížská vláda vždycky soubory umení nejmodernejšího,
zabírajíc do této své oficielní representace i cizince v Pa
ríži zdomácnelé. Není tedy ten rozpor mezi úredním
uznáním a umeleckou výbojností tak nezbytný, jak se
Weinerovi zdá. Ale zas: je to vec pokrocilosti nebo za
ostalosti úradu, ale nikoli otázka síly nebo chabosti
umeleckého výboje. Verit, že oficielní uznání zláme re
volucní nosnost duchovních lidí, znamenalo by najít
nejlacinejší recept pro konservaci sveta. Naštestí mu·
žerrl-everit, že rození prevratníci jdou za svým, i když se
jím oficielne klepá s pochvalou na rameno. Nejdou-Ii,
beda, nebyli dost silni; ale na to poklepání to svádet ne
mužeme. Picasso zustal Picassem pres to, že se jeho díla
zaradují do každé oficielní exposice dnešní Francie.
(Muže se mi namítnout ovšem, že Picasso jest dnes už
hotový muž, který dokonce spatril Abrahama. Ale naši
vedoucí kubisti jsou také padesátníci, surréalista Šíma
jest už ctyricátník - kde po stránce veku najít hranici?)

*

Kus omylu je patrne v tom, že Weiner v každém no
vém umení vidí "spiritualistický predvoj takového sveta
a spolecnosti; které si práva na existenci ješte nedobyly".
To je sociologická theorie, která nemusí vždy být prav
divá, protože nekdy muže být avantgardnost umení jen
v umeleckých problémech, bez prímé souvislosti so
ciální. Zrovna u impresionistu, jichž se oba dovoláváme,
platí muj výklad a ne Weineruv. jejich novost byla vý
tvarnická novost a nikoli sociální; ve svých obrazech
prímo oslavují buržoasní ovzduší a radost z krásy tohoto
spolecenského sveta, jejž prijímají i s jeho divokými
zvrácenostmi, k nimž mají nejvýše jen soucit. Byli
v opovržení, protože malovali nezvykle a proti bežnému
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vkusu, a spolecnost se celkem nijak nez,menila za pár
desíteklet, kdy už privykla jejich malování a objevila,
že jsou to její representativní malíri. Pri podrobnejším
rozboru našly by se ovšem také jisté prvky sociálního
vývoje v jejich tvorbe, ale to nebylo, co rozhorcovalo
jejich soucasníky. Videli v nich proste provokativní
mazaly a zlobili se a uráželi zrovna tak, jako se dnešní
lidé rozcilují pred záhadami kubismu. Pochopí-li jej,
prijdou-Ii mu na chut, najdou jeho krásu bez ohledu na
vývoj spolecnosti a sveta. A proto se mužeme tu a tam
setkat s uznáním nejavantgardnejšího umení, aniž to
co znamenalo na úhonu jeho revolucnosti.

*

Pochopení se dostavuje ovšem nejdríve u znalcu.
Proto žádáme, aby mestská obrazárna byla pripravo
vána, dokud nemá odpovedného reditele, svobodným
a nezávislým soudem znalcu a nikoli hlasováním laiku.
Weiner ukrivdil tomuto sboru, podstrkuje mu všelijaké
handlovací zámery. jejich úkol byl jasný a urcitý: vy
brati z nové tvorby to, co by ji nejlépe v mestské galerii
representovalo. Hledat kvalitu bez· ohledu na smery,
stárí a tendence. To není tak nemožná vec - popírat
ji znamenalo by upírat všem galeriím sveta právo na
existenci. Komise vykonala svuj úkol s velkou svedo
mitostí, s pocitem, že ona jest odpovedna za výber. Rad
nice se na její práci - s odpuštením - vykašlala. jestli
zamítla její"výber v celku nebo jestli si z neho viala jen
to, co se jí zalíbilo, to už je vedlejší. Práce znalcu mela
prece smysl v tom, co shledali jako správný a úmerný
celek. Nebot vybírali s hlediska dobre vedené galerie 
ne s hlediska nového umení nebo s hlediska demago
gických ústupku, Uznat, že pro galerii se má nákup roz
hodovat "galerijne", není snad tak bláhová predstava.
Neznamená to nic víc, než dát veci, což její jest - ko
necná to podstata každého dobrého hospodarení.

*
A o to tedy jde predevším a na tom záleželo i mne.

Nikoli hájit avantgardní umení, nebot to jde prece vpred,
at je "uznáno" nebo ne; nikoli vymáhati jeho podporu,
nebot to je slovo, které pri našich šestákových dotacích
pusobí jen svedení v dlani; zkrátka vubec nic "pro ume
ní", "v zájmu umení" anebo "na prospech umení", Ale
je tu ústav, který je v obecní správe, má urcitý úkol,
jejž bylo možno splniti dobre a jejž obecní správa dobre
nesplnila, obrátivši se zády k nekolika vzdelaným lidem,
které napred požádala, aby užší výber za ni provedli.
Weiner soudí, že toto je nejprirozenejší vec v demo
kratickém systému, kde se rozhodování proste sveruje
vetšine. A tu jsme u veci nejširšího zájmu: musí-Ii být
rozhodování vetšiny vždycky bezhlavé, musím-li je,
jak Weiner stylisuje, prijímat jako "z božího dopuštení".
To jest ovšem neco jiného, než oc v praxi usilujeme. Ne
namlouváme si prece, že bychom v demokratickém re
žimu dospeli už vrcholného vývoje, naopak stále jen
ukazujeme, že princip obecného hlasovacího práva jest
jen základna, na níž nutno budovati dále. Vzdelání lidu
na jedné strane, výchova vudcu na druhé jsou dve
složky toho bJ1doucího plánu. A s tím beží mezi jinými
nezbytnostmi dve nejnaléhavejší: smysl pro odpoved
nost a úcta pro úsudek znalce. Vzdelaní a vychovaní lidé
tyto vlastnosti mají - jde jen o to, aby na zastupi
telská místa se dostávali lidé vzdelaní a vychovaní (což
muže být i delník) a aby tam na tyto své vlastnosti ne
zapomínali. Nevadí tu tedy princip, nýbrž stav vývoje;
nebot každý jiný princip než demokratický taky víc ne
muže dokázat, než dát rozumné lidi na správné místo.

A že to vše je jen vec vývoje, to si v praxi srovnejme
na dvou príkladech: pomer mestské rady k mestské ga
lerii a pomer její k mestské knihovne. To je tentýž prí
pad. Ale u knihovny už nikoho nenapadne, že by mel
v mestské rade rozhodovati o výberu knih pro knihovnu,
ackoli taky ty se porizují za peníze mesta. Weiner zby
tecne se posmívá národne-sociálním a socialistickým
radním, že oni nemohou mít smysl pro nové umení. Tam,
kde se už veci vývojem dostaly do správných kolejí,
jako u mestské knihovny, schválí tito radikálové, z nichž
má Weiner takovou hruzu, na demokratickém základe
vetšiny nejen koupi knih Vancurových a Nezvalových,
ale dokonce i Weinerovy Mezopotamie. A zeptejte se
Weinera, zdali tímto oficielním "uznáním" ochabl
nejak svate nespokojenecký žár jeho cestného srdce kle
rického. I on shledá, že to vubec není jeho starost, to že
je vec knihovnické odpovednosti. Také nákup kubistic
kých nebo surrealistických obrazu není starost jejich
tvurcu, nýbrž vec galerijní odpovednosti. S hlediska
umeleckých tvurcu bych chtel ješte poznamenat k Wei
nerovu zámeru, že tak zcela lhostejno jim není, kde
jejich dílo je; jestliže už tvorí a dokonce jako "spiri
tualistick)' predvoj nového sveta a spolecnosti", težko
jim zakazovat touhu, aby jejich dílo bylo v živém styku
s jinými složkami tohoto prerodu a vykonávalo na ne
svuj vliv. Doporucovat jim sýpku místo mestského
musea bylo by jako radit spisovateli, aby ctil svou zá
suvku nad spolehlivé nakladatelství.

Ale hlavní vec je ta odpovednost za galerii. A v tom
pražská radnice nebyla v právu.

Jan Šnobr:

Doba a osobnost.

Nad Wassermannovým románem "Etzel Andergast"("jeden spravedlivý", Melantrich 1931) si to clo
vek zvlášt uvedomí. Pozná· silnou touhu, jíž dnes Evropa
žije, která ji žene vpred, nutí k životu stuj co stuj, i kdy
by se mela celá její stavba zrítiti. jest to silná a plodná
touha po vudci, po osobnosti, po silném cloveku, cha
rakteru, typu lidství a predstaviteli idejí, schopných vy
vésti svet z jeho zmatku. Nad Wassermannovým romá
nem si uvedomíme silneji než kdy jindy vztah jednotlivce
ke spolecnosti a jeho boj o jistotu tohoto sveta. Co se
deje v mysli mladého cloveka, to bije dnes v krvi celé
Evropy, to koluje dnes myšlením všech vrstev lidské
spolecnosti po celém svete.

Nápadný vzrust poctu biografií, pametí, del memoá
rových, románových zpracování života významných
a do dejin lidstva prubojne zasáhnuvších osobností, po
litiku, vudcu, básníku, kult lidí, kterí byli nositeli idejí,
kterí se stali veštci a bojovníky v jedné osobe, to vše
ukazuje, že se evropské lidstvo odklonilo od pouhé cetby
o lidech, od pouhých románu, jakožto literárních doku
mentu, ale že jeho zájem se obrací predevším k dílum
lidí, kterí plodne zasáhli do vývoje cloveka, do jeho du
chovní podstaty, do jeho politických a hospodárských
smernic, urcujíce jejich další stupne. Dnešní clovek,
celou bytostí cítící prelom svého casu, krisi hospodár
skou i myšlenkovou, plnou vahou svého srdce touží po
osobnosti, jež by mu ukázala nekolik jisker svetla, schop
ného vyvésti z tohoto Babelu víru v strukture dnešní
Evropy. Není to jen Nemecko; které se utíká k silným
vudcum, není to jen Nemecko, které tápe v politickém
živote, aniž by si dovedlo dáti jasné východisko, v po
dobné duchovní krisi a nejistote stojí dnes celý svet, po-
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nevadž jeho myšlenková a mravní podstata byla otre
sena v korenech hospodárskými ciniteli, zneuživšími
svého vlivu na beh sveta.

A tak stojíme pred psycholog. faktem v duchovních
zájmech dnešního lidstva, že v pametech a biografiích
hledá se typ tvurcího cloveka, který by byl schopen státi
se vzorem pro vudce. Lidstvo si zacíná vážiti jednot
livcu, jejichž život bylo zosobnené dílo, idea tvurcí a
vlivná, utíká se k nim jako k lékarum, jsouc si vedomo,
že musí míti k nim duveru, aby mohlo býti uzdraveno.
jest to znamení vule dostati se z kritického varu. Lidstvo
se dnes seznamuje nejen s duchovním dílem osobností,
chce poznati také jejich soukromý život, zpusob jejich
cesty po svete, vztah k lidským vecem, k radosti, bolesti,
chce znáti podstatu jejich intimního života, reakci na
denní události. Lidstvo chce dnes vedeti, jak vudcí typy,
at v živote duchovním, politickém nebo hospodárském,
at v kulture nebo v projevech civilisace odpovídaly na
záchvevy doby a na její výzvy. Proto vidíme dnes ta
kový zájem o osobnost a její vztah k verejnému životu.
Lidé ctou dnes románové biografie o Tolstém, Turgene
vovi, Petru Velikém, Byronovi, Shelleyovi, Goethovi,
Schillerovi, Beethovenovi, Gribojedovovi, Ki.ichelbecke
rovi, Leonardo da Vincim, Michelangelovi, hledající
biografie Disraeliho, Napoleona, pameti Masarykovy,
Benešovy, Clemenceauovy, Fochovy, korespondence
slavných lidí, státníku, spisovatelu, výtvarníku a všech,
jejichž osud byl spojen jiskrive s osudem lidstva: Dneš
ního ctenáre žene k temto dokumentárním dílum silná
touha poznati, jak tito liIé reagovali na duchovní krise,
jak rešili bolesti svého nitra, jakým zpusobem odpoví
dali na hlasy doby. Lze ríci, že ve ctenárské touze po
znati obraz individua, jež dovedlo zasáhnouti slovem
nebo cinem do vývoje lidské spolecnosti, jest neco pudo
vého. jest v tom princip záchrany v kolotání názoru a
soudu, hledání hlubiny bezpecnosti, do niž by dnešní
clovek mohl na chvíli pohlédnouti, aby našel potrebný
klid, aby poznal, že tito lidé také trpeli, bojovali, byli
ponižováni, uráženi, štváni, aby nakonec jejich dílo
mlcky bylo prijato, bez výhrad, s plnou vahou svého
významu.

Kult osobnosti, at v tomto pojmu jest skryt duchovní
vudce, básník, spisovatel, politik nebo duše cloveka, vy
rostlého v rámci rodové tradice, at jest to Edison, Lenin
nebo Villon, jest vždy projevem vule zmocniti se dra
matického osudu v dejinách lidstva. jest to touha po
naplneném snu, po mocném a vzrušujícím divadle, do
11raném až do konce, po realisaci životního programu,
rostoucího nad množstvím. Kult Napoleonovy osobnosti
není kultem válecníka, který šel pres hrbitovy svých
i neprátelských armád ke svým politickým cílum. V Na
poleonovi se hledá obraz silné vule, prekonávající po
mery, stejne jako se tento projev duchovní síly hledá
v politickém a kulturním vtldci. Doba náboženských pro
roku jest vystrídána dobou dramatisace v dejinách spo
lecnosti. Clovek vidí v boji tríd a vrstev jinou menta
litu, poznává vzruch, jímž jest podmínen život a soci
ální vývoj prítomných dní, a proto ve významných ty
pech hledá vudcí svetlo. Fakt, že se dnešní clovek obrací
do minulosti, že v uzavrených osudech hledá odpoved
na svou otázku, jest znamením kritického pocitu po
treby vyjíti ze zacarovaného kruhu sociálních problémú
a vedomí, že zkušenost pevných by mohla nejak pro
speti. Dnešní clovek má opet smysl pro epiku života, pro
veliký lyrický osud, pro statecnou a otevrenou konfesi,
jež rostla na kovadline životních deju. Vidí v její linii
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sví'lj osud jako cástecku, vidí v její dráze jistou pevninu,
která dovedla odolati všem bourim.

Jest zajímavé, že u nás v literature nevznikl dosud
román, který by byl typem této biografické tvorby, že
u nás vudcí osobnosti naší minulosti nebo i života prí
tomného nenašly dosud spisovatele, který by byl scho
pen promítnouti jejich osud do dnešní živé prítomnosti.
Lze ríci, že u nás osobnosti hledají opravdu autora. Máme
radu skvelých monografií, v románech máme nazna
ceny osudy vynikajících jednotlivcu, románová biogra
fie, tak jako ji tvorí Maurois, Tynjanov, Ludwig nebo
Carco, nám dosud chybí. Svého casu prošla tiskem zprá
va, že jeden z mladých romanopiscu pripravuje román
o K. H. Máchovi. Bylo to ješte pred pocátkem hlavního
vlnobití zájmu o románové zpracování osudu typu.
S plánu však asi sešlo, a tak cekáme na dokonalý, ve
decky oprený a zduvodnený biografický román, který
by zaznamenával citlive všechny reakce duchovního
typu na dobu, který by byl zrcadlem, pridrženým mi
nulosti autorem z dnešní prítomnosti, který by zachy
coval osobní a dobovou psychologii v lícení skutecného
života významného jednotlivce a jeho vztahu ke spo
lecnosti. Snad v divadle mužeme najíti prvky, cástecne
odpovídající danému tematu. Dramatisují se osudy,
vybírají se z nich momenty, schopné rozvíriti mysl dneš
ního cloveka a pripoutati ji k ideám, jež dosud neztra
tily na své síle a na svém významu. Setkáváme se s obra
zem života hrdinu domácí tradice ve filmu. jest to však
obycejne obraz prekreslený, naplnený falešnou roman
tikou, klamnou sentimentalitou, prozrazující, že lidem,
kterí film o osobnosti delali, byla cizí a nepochopitelná
jak její psychologie, tak i psychologie doby. A tak se do
stáváme do styku s filmy, které nám predstavují trebas
Havlícky, nemocné, pokašlávající, které nám zachycují
trpný povrch osobností, aniž by nám ukázaly sílu a dravost
jejich vnitrní vitality, moc jejich myšlenky, aby nám po
stavily osobnost do davu a odhalily mocnou krásu puso
bení myšlenky, promenující dav jako materiál ve vlnu.
Naše minulost jest dramatická. jest dramatická a vzru
šená nejen ve svých nejstarších obdobích, ale jest nabitá
elektrinou dení v celém svém kulturním a politickém
proudu. Má v sobe galerii povah, které by stály za námahu
promeniti jejich osud v prítomnost, ukázati na nich, jak se
bojuje s duchovními a hmotnými krisemi, zpracovati na
vedeckém podklade jejich životní dráhu v románovém
potretu, který by mohl proniknouti do ctenáre hloubeji,
než muže zasáhnouti vedecká monografie. V románové
biografii jde vždy o priblížení osudu, jde o zpopulariso
vání veci, vedecky zcela jasné, jde o novodobý histo
rický román, nastupující na místo starého literárního
útvaru, rostoucího z potreby romantisovat, jde o vy
tvorení konkretní skutecnosti, jíž rostly dejiny a jež
dávala v sobe mysliti a pracovati lidem, stávajícím se
osami deju.

Moderní románová biografie jest vždy více, než zprí
tomnením minulého osudu a deje. Na pozadí historické
zkušenosti, vedecky overené, rozvíjí se cinnost lidského
ducha, práce osobnosti, jež byla stredem deje. Na
politickém, kulturním nebo hospodárském momentu
z dejin lidské spolecnosti poznáváme osobnost v její
nej úplnejší cinnosti, priblíženou umením prosatéra, dá
vajícího víc, než múže ctenári formálne dáti presná, ale
suchá vedecká monografie. V románové biografii osob
nost se tak stane znakem urcité kulturní a sociální akce,
její význam vystoupí více do popredí. Románová bio
grafie vyvrcholuje vypravecské umení moderní doby.
jestliže epik staré školy romantisoval svuj dej a své
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Rostislav Kocourek:

Nad Cechoslováky slunce nezapadá.

V pravém slova smyslu nezapadá slunce nad Cechoslováky. Pracují všude a všechno. Vystehovalec
však musí být okraden a zabit, krajan se musí stát ná
celníkem Indiánu a ješte k tomu zaplakat, uslyší-Ii
ceské slovo, aby byl zájem o veci krajanské a vysteho
valecké. Protože nemáme dosti príležitosti odtrhnouti ro
mantiku a exotismus s obrazu našich lidí ve svete,
kreslíme si vecí jejich špatne.

zákon. Ruská revoluce, stejne jako revoluce francouzská,
nevznikla pod tlakem jedné nebo nekolika osob. Rostla
pod pusobením rady cinitelu, ale poslední její jiskru
roznítila osobnost, na jejímž konci stojí dílo lidí stávají
cích se sociálním typem. V biografickém románu muže
se daleko hloubeji než kdy jindy ukázati ona strašlivá
síla, z níž rostl fakt revolucního hnutí, muže se vytvoriti
za pomoci literárních momentu obraz divadla, jež urcuje
život milionu. Romantický spisovatel ve starém smyslu
tohoto slova by udelal z Leninova osudu literární portret.
Moderní autor biografie o Leninovi musí však zachytiti
celý proud událostí, musí podepríti svuj dramatisovaný
dej fakty cinu a slov, na nich upevniti kostru svého díla,
aby mu z tohoto vlnobití lidského osudu a boure vecí
a dní vyrostl skutecný obraz prerodu myšlenek jednoho
cloveka v práci ohromné skupiny v lidské spolecnosti.
V techto motivech, v premene skutecnosti ve skutecnost
za pomoci literárních prostredku, mužeme hledati ko
reny moderní biografie, moderní dramatisaci plného
oS!!.du nebo i konecne zachycení silného života filmen.

Ze dnešní ctenár jde za románovou biografií, že ji cte
a volá po ní, to jest jen dukazem smyslu moderního
cloveka pro tvurcí, cinorodou epiku, z níž by mohl míti
nejaký prospech, v níž by se mohl uciti a jež by jej
priblížila k rešení jeho vlastních problému. Dnešní clovek
hledá vudce. Vudce etického, kulturního, politického,
hospodárského. Hledá cloveka, který by jej mohl vy
vésti ze zakletého ráje moderní civilisace. Musí to býti
clovek silný, osobnost, jež by urcovala vahou svého du
cha smer cesty a zpusob rešení. Dala-Ii svetová válka
evropskému životu nekolik osobností, plne odpovídají
cích názoru delného cloveka, uznáme-Ii tuto skutecnost,
musíme také priznati, že prímá jejich cinnost jest skon
cena, že pusobí již jejich duch, podstata jejich díla, ale
že Evropa, vyrostlá z myšlenkových a sociálních boju,
jimi urcovaných, potrebuje nových osobností, vudcu,
kterí by byli naplneni touž silnou vulí, jež hnala vpred
jejich predchudce. Na všech stranách, ve všech zemích
se objevující touha po osobnosti jest znamením této
duchovní krise. Clovek, hledající svuj sociální a kulturní
typ, hledající jej v živé skutecnosti, obrací se k bio
grafiím, aby zde si uvedomoval prvky, jež musí býti
podstatou moderních vudcu. Z této vlny vznikala
obliba románových biografií a této vlne také biografie
slouží. Lze ríci, že se opet naplnuje funkce literatury,
formulovati totiž jasne to, k cemu smeruje vývoj spo
lecnosti, vytváreti obraz lidí a deju, osudu a skutec
ností, pro jejichž smysl clovek žije. Že románová bio
grafie cerpá z minulosti, že staví na hotových typech,
aby na nich dokumentovala sociální vývoj, potvrzuje
zase jednou logický vztah poesie k pravde.

osoby, idealisoval-Ii jejich cinnost, kreslil-li velkoryse
jejich osud, dával ctenári velkolepý sice, ale snem prí
liš naplnený obraz skutecnosti, v nemž bylo mnoho
opravdu zidealisovaného a v nemž vecnost byla pro
menena v ideu. Moderní prosaik, pristupující ke svému
epickému motivu, chtející zachytiti v osudu svého
hrdiny široké pásmo historického deje, vychází od ko
respondence, od politického nebo kulturního faktu, od
pametí a vzpomínek, od díla, od dokumentu, ostrými
rysy crtá linii svého typu, spojuje jej s dobou, tvorí v bio
grafii oživenou vecnost, jež se dnešnímu cloveku pri
bližuje práve svými nejaktuálnejšími problémy, a jíž
proto dnešní clovek cele rozumí. V románu, jenž jest
více biografií než pouhým epickým vyprávením o typu
lidské spolecnosti, vždy cítíme krystalisaci minulého
deje v myšlení autora, naplneného živou skutecností,
zaujatého jejími problémy a její duchovní silou. Bio
grafický román zas.;hycuje slavné a mocné okamžiky, jež
byly osudové pro spolecenský vývoj, na linii osudu jed
notlivcu, znamenajících aktivní cinitele v techto dejin
ných epochách. A nejde jen o cloveka, majícího histo
rickou funkci ve vlastním slova smyslu. Stejne biogra
fický román zpracovává život vynálezce, politika, bás
níka, dobrodruha, stejne se obrací k žene jako k muži,
vyhledává skutecný typ, osobnost, jejíž život byl v de
jinách lidstva svetlým nebo temným bodem, stredem
deju a událostí, pramenem cinu nebo zhouby. V romá
nových skladbách tohoto tvaru si ctenár uvedomuje
sílu duchovní moci cloveka, který urcoval smer sociál
ního nebo kulturního proudu své doby. Pozná, jak sou
kromý život tohoto jedince se pretvoroval v sociální
skutecnost, jak se jeho osud kolektivisoval, ztrácel
v množství, ale jak se pri tom stával myšlenkou davu,
národa, spolecnosti, jak z jeho. slov tryskaly revoluce
nebo byly tvoreny vynálezy. Na osobnosti, uzavrené,
pevne stavené a predevším silné, cítíme význam staro
zákonného slova prorok. jest v ní urcen smer a cíl, jest
v ní uzákonen rust a klad, není v ní rozporu. Krise
v osobnosti vyrustá jen z konfliktu se silnejším prostre
dím, jež musí býti presvedceno, jemuž musí býti stuj
co stuj dokázáno, že linie, po které jde duchovní typ
doby, jest správná. V osobnosti poznáváme i optimis
mus casu i tragický pocit marnosti všeho umení. jest
v ní negace i klad, jest v ní kategorický imperativ, jehož
individualismus jest však práve jen na pocátku styku
individuality s množstvím. jakmile vliv osobnosti pro
niká do myšlení množství, kategorický imperativ stává
se zákonem. Biografický román, zachycující splývání
individua a kolektiva v jedinou bytost, jsoucí pak pod
kladem deju a hnutí, jest doplnkem historie. jest více
než historickým románem. To jest však také· prekáž
kou, proc nelze biografický román psáti o každém osudu,
proc nelze z každého prípadu v lidské spolecnosti vytvo
riti pevne stojící stavbu. Biografický román muže vy
rustati vždy jen ze skutecné vlny, osobnosti, jež byla
a zustala typem, at tvurcím nebo borícím, z osudu, který
byl žitý nad spolecností, ale prece jen pro ni. jen potud
muže pak román vyhoveti plne svému poslání.

Prehlédneme-li radu biografických románu, zastaví
me-li se u duvodu, proc autori se obraceli ke svým Tol
stým, Gribojedovum, Byronum, Edisonum a Dantonum
nebo Robespierrum, pochopíme plne onu touhu, kterou
jsme si uvedomili nad Wassermannovým "jedním spra
vedlivým". Poznáme, jak silná jest vlna, ženoucí lidstvo
vpred, ale jak tato vlna jest také logická, jak obrací
cloveka k typum, jak nutí, aby se jim podrizoval, aby si
nechal urcovati jimi svuj osud a aby prijímal jejich
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Projdeme-li v náznacích podklad tématu, které vy
stehovalec dává sociologii, presvedšíme se, že vražda
a podvod je to nejméne zajímavé. Ze práve ty nejnor
málnejší veci života našich za hranicemi jsou velmi
nezvyklé a hodné studia. Zacínáme tam, kde se zachytil
hácek zvoucí nebo nutící k ceste do ciziny. Ve vesnici
v rodine, která by byla ve Francii pro pocetnost od
menena, nebo na Ružovém paloucku, nebo pri rodin
ném konfliktu, nebo na první strane jakéhosi cesto
pisu. Sledujeme zachyceného, jak si cizinu obaluje pred
stavami utkanými z prání, až se rozhodne a odjede.
Jsme s jeho bezradností, když mu v prístave skutec
nost vystehovala predstavy. Rok za rokem sledujeme
ná~ory kultur, transformaci povahovou, jazykovou.
S Cechoslováckem narozeným v cizine dává se príle
žitost trídit vlivy prísne oddelené školy, ulice, rodiny.
Vcházíme do kolektiva krajanu v meste, státe. Žijí
v práci životem zeme, do níž se pristehovali, pro svoje
potreby vytvorili si specielní život krajanský a ve svém
nitru žijí z fondlt svého okolí daleko doma. Každý
z jiného hnízda, z ruzných prícin a v ruzných dobách
se vystehovali, jinak reagují. Horáci jsou v rovinách,
delníci na venkove, venkované v mestech. Jedni v Ka
nade, druzí v tropech. V jedné kolonii se sešli Slo
váci slovenští, rumunští, bulharští, srbští a kanadští,
Ceši od nás a Severní Ameriky. Motanice rozmotání
hodná. Dnes má studium vecí krajanských vedeckou
sankci. Dr. J. Auerhan prednáší na universite o csl.
vetvi v Jugoslavii. Teorie ujasnila nekteré pojmy, uká
zala dobré cesty, ale praxe vytrvale kulhá.

Bez odstupu není to dobre videt. Spisy jsou vyrizo
vány, spolky pracují, stále se neco delá. Teprve kon
frontujete-li dnešní stav se stavem techže vecí pred
válkou, ustrnete. Vezmete si knížecku z roku 1912
"Anketu o ceském vystehovalectví". Ctete poža
davky, návrhy, oduvodnování, které dnes po dvaceti
letech jsou stálým predmetem jednání a které lehce by
mohly být požadovány, navrhovány a oduvodnovány
znovu za dalších dvacet let, budou-li ješte krajané a
vystehovalci. Práce volá po mezníku. Prevratem, který
mel být mezníkem, nic se neprevrátilo. Péce zt'tstala
pécí a o politice ani památky.

Na delnících stoj~ svet.

Na delnících stojí svet - a prišlápl je dukladne.
Všimneme-li si, jak z našich kolonií za hranicemi jsou
nejvíce biti naši delníci (v Nemecku, Rakousku, Ru
munsku, Kanade, Spojených státech, Argentine, Fran
cii) uvedomíme si znovu konkretne, jaký psí život je
ten delnický. Bez jistoty, bez základu, vystrcený na
periferii a první odríznutý v nebezpecí, protože je za
hradbami.

Dámy a pánové, co vykládají o tom, že prosím vás,
nemají žádné potreby, mohli si našetrit, ale všechno
propili, nebo se delají vtipy a la hele, von by se chtel
delit, nebo co objevují, že nezamestnaní nechtejí delat,
mohou býti dnes (ješte nedávno jich bylo podivuhodne
mnoho), prohlášeni za blahoslavené. Ale i odborné
komentáre odhadují délku krise a cekají, až se opet
zacne vyrábet, prodávat, siréna zahouká, delník vy
skocí za ranního šera z postele, vesele si zahvízdá,
chytne bandasku s kafem a pojuchá do továrny. Zváží-li
se zkušenosti techto let, která konec koncu ctenárum
tohoto clánku nevzala z jídla, spánku a bytu nic a
ostatní snad trochu omezila, ale delníkum vzala ty tri
základní veci a ucinila je predmetem verejné dobro
cinnosti, nemužeme chtíti, aby se vrátila doba kon-
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junktury se všemi drívejšíni znaky. ~emohli bychom
se radovat ze zahoukání staré sirény. Trpelivost del
nictva byla by nadarmo. A je to' trpelivost bez kon
kurence. Kdo z vás by snesl být dva roky bez práce
a bez podpory? Kdo z vás by se nezalkl vztekem, když
po všem utrpení a odhodlání k žebrote, podiví se vysoko
myslný dárce petihalére, že tak mladý žebráte. Delníci
nejsou zvyklí žebrat. Jsou hrdí, je mezi nimi méne
ohnutých hrbetu, než ve vrstvách jiných. Žít se musí.
Jsou k nemu dve cesty a jen ty. Všichni statky obtí
žení meli by radostne vítati prosícího delníka. Ne
pítj deme všemi státy, v nichž. ceskoslovenští delníci
nemají duvod k radosti. Vezmeme jen Nemecko,
Francii a Argentinu.

Nemecko bylo pro delníky vzornou zemí. Z té slavné
doby zbyly delníkovi prostorné, zdravé byty, potreba
slušného ošacení, dobrá organisace a sebevedomí. Mzdy
dovolovaly úspory. Prišel svetový konec. Inflace.
A krise. A nadeje. A krise. Oddech. Rána palicí. Naši
v Nemecku jsou vetšinou starí kozáci, kterí umeli na
nemecké kobyle rajtovat. Od inflace težko rajtovat,
když na kone nemohli vylézt a nikdo nepomohl, spíše
bylo plmo ochoty je stáhnout za nohu. Kdo nezná slovo
katastrofa, nemohl by situaci našich v Nemecku kvali
fikovat. Není to však jen a jedine situace delníku
v Nemecku vubec, nýbrž také specielní situace ceského
delníka v Nemecku. Naši lidé (a cástecne i naši prísluš- .
ní ci nemecké národnosti v Nemecku), užívajíce plnými
hrdly údelu nemeckých delníku, jsou nuceni pripíjeti
si ze specielního poháru ceskoslovenského. Jejich po
stavení, jako príslušníktt cizího státu, je horší proto,
že po vycerpání obvyklé podpory v nezamestnanosti
nemají nároku na vydatnou a prodlužovanou podporu
v krisi. Že jsou zvlášte v dobe kvasícího nacionalismu
a reservovanosti odborových organisací první na pro
gramu, když se propouští a kommen nicht in Frage,
když se prijímá. Že jsou vetšinou takového veku (kolem
padesáti), že nemají nadeje ani až se to zp1ení, že se to
zmení pro ne, trebas si barvili vousy. Ze jsou méne
a méne podporováni v obcích Wohlfahrtsamtem, upo
zornováni, že už nemusí chodit pro podporu a prijdou-li,
jsou vypovídáni. Tito veteráni vystehovalectí jsou biti
morálne tím, že v zemi, jíž venovali nejlepší síly, platili
tricet let dane a nejruznejší príspevky, jsou obtížnými
cizinci a deprimováni vedomím, že budou obtížnými
krajany v domovských obcích. Promluvíte-li s neza
mestnaným krajanem uvidíte, že má strhané nervy
bezvýsledným zápasem a tím, že po vytrvalé práci
bez své viny má pred sebou jen život z milosti. Opustil,
svou zemi práve proto, aby si vetšími výdelky zabez
pecil stárí. Každý máme nejaký cíl. Naši delníci
v Nemecku jsou v postavení tech, kterí dobyli, pred
cím utíkali.

Kdyby jsou chyby. Ale chyby js ou také, neudelá-li
se to kdyby. Rekriminace, ovšem dobrá s vytcením
podstat ných vecí, je obtížná a odpovedná. Mohli bychom
citovati casopisy z doby pred válkou, z prvních let
rep ublíky, z let 1923, 1924, které volaly po jistých
opatreních, jež dnes byly by krajanttm na pomoc. Ale
doutnání nevadí, v poválecném shonu stací, když pre
stane horet. Otevrene však treba konstatovat, že
v šechna tehdy navrhovaná a stále znovu požadovaná
opatrení nebyla by stejne uchránila naše lidi tak jako
nemecká opatrení (a snad by se v žádném prípade ne·
mohlo jíti) neuchránila Nemcu. _ '

V Nemecku je na dvacet tisíc Cechu, z toho pres
50 % bez práce. Je tam však dvestedvacet tisíc cesko-
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venských príslušníku (dvakrát sto tisíc je Cech 0
nmcO), z toho así 40 % bez práce. Problém muže být
pozorován s hledíska onech dvaceti tísíc (tedy národ
Illbo) nebo s hledíska dvestedvacet tisíc (státního).

obou prípadech jde o rozhodnutí, je-li lépe udržeti
naše lidi v Nemecku poskytnutím podpor, nebo radeji
je prevésti do republiky a podporovati je tady. Zatím
znalci odpovídali tak, že je pro krajany lépe, zustanou-li
v prostredí, jemuž zvykli, zejména když pracovní trh
náš je nemuže absorbovat. Odpoved je správná, ale
jsou prostredky, aby naši obcané byli v Nemecku
podporami udrženi? K provedení této zásady pri
mešné podpore jen peti marek mesícne na osobu šlo

by rocne o padesát milionu. Protože tato správná zá
sada je neproveditelná, je nesprávná. Pomerne snadno
proveditelná je zásada jiná: v nejnutnejšfeh prípadech
malinko pomoci nejakou markou (podporou se to ne
odvažuji nazývat, pres to že jde rocne o miliony),
bránit se co nejdéle vypovídání a cekat na trousící se
krajany na hranicích. Cekáme zatím s oprávneným
rozhorcením, že je neceká nic jiného než postrk do
domovských obcí a pomlcíme o tom, co je ceká tam.
Práve tak, jako rešení první bylo nesprávné, protože
neproveditelné, je druhý zpusob, praktikovaný, ac
snadno proveditelný, nesprávný, protože není rešením,
nýbrž trpným prihlížením. Vím, že je dnes tolik vecí
na svete, nad nimiž se zavírají oci. Ale nad nemeckými
krajany nelze oci zavírat, protože, jak jsme již rekli,
nezachrání je ani príští konjunktura. Práci v Nemecku
nedostanou - jsou starí.

Podstatne jiná je otázka našich delníku ve Francii.
Pres to, že v nekterých zjevech ukazuje se horší, je
zvládnutelnejší. Horší je potud, že jde ve vetšine nebo
alespon ve znacné cásti o delnictvo nekvalifikované,
které ve Francii i pri plné práci nemelo se dobre. Málo
který zamestnavatel dbal na vhodné ubytování delníku,
delník sám, pokládaje svuj pobyt ve Francii za pre
chodný, jen aby si neco zarobil a vrátil se zpet, šel po
stránce ubytovací, stravovací a ošacovací pod úroven
francouzského delníka. Jsou-Ii naši v Nemecku alespon
slušne ubytováni a ošaceni (za cinži jsou dlužni, prá
delník už je prázdný a boty roztrhány) a neveríte-Ii

v prvé chvíli!.. že jde o znicenou existenci, jez nezamestnaného Cechoslováka (nádeníka) ve Francii ve
dvou týdnech viditelná ruina bez bytu, bez stravy a
bez snesitelných šatu. (Parížští a kvalifikovaní delníci
se podobají ovšem nemeckým). Vetšina z nich je ve
Francii z doby pozde po válce, dokonce z doby velmi
nedávné. Nezakotvila dosud ve Francii, neumí fran
couzsky, nezná nikoho a nedovede se dobre orientovat.
Nelpí na zemi, protože rodiny jsou ješte u nás. Naši
v Nemecku jsou delníci staré organisacní tradice so
ciálne-demokratické. Nesli si svoji organisaci z domova,
prohloubili ji v Nemecku. Snad bez výjímky jsou
organisováni v odborových'( organisacích. A pevný
jejich kádr je organisován v ceských spolcích, mají

. v Praze své ústredí, svuj casopis. Naši v Nemecku
ztratili nervy, ale jejich kolektivní vedomí nedopouští,
aby ztratili hlavu. Zmocní-Ii se jich panika, pak teprve
až se zmocní celého Nemecka. "Pochod hladu" z Ne
mecka dál by se v semknutých radách po zralé úvaze,
se zásobovacím a ubytovacím oddelením vpredu a
se zavazadly vzadu. Naši ve Francii rekrutují se z valné
cásti nikoliv z onech ceských delníku, o .njchž jde po
vest, že ihned po príjezdu do cizího mesta s prítelem,
cekajícím na nádraží, ,.,zarazí" organisaci, v níž jako
Ueti, který tvorí kolegium, vystupuje konduktér cestou

získaný, nýbrž z nesourodého živlu, v. nemž - i když
se organisoval ve spolcích - nebylo zakoreneno hlu
boké vedomí organisovaných cinu. Slabé tyto základy
ovšem vlivem francouzského okolí, které nikterak
organisovaností nevyniká, nebyly posileny. Zato však
byla posílena složka akce na vlastní pest, nesouCÍ
rozhodování, nedostatecné dbaní smluv a nepochopení
pro instancní cestu. Byly s tím potíže i pred vážnou
dobou dnešní. Náš delník prijel na smlouvu do Francie,
smlouva znela na rok. Byly tam jisté podmínky a jistá
práva. Delník nebyl spokojen s ubytováním, nebo se
mu nedávala mzda smlouvou zarucená. nebo se mu
pridelila jiná práce, než k níž byl najat. Nezáleží na
tom, byl-Ii delník oprávnene nebo neoprávnene roz
horcen. Náš clovek v Nemecku by si smlouvu precetl,
oznámil by vec zamestnavateli, odborové organisaci a
zastupitelskému úradu a cekal by na vyrízení. Bud by
vyhrál nebo prohrál. V každém prípade by se vyrovnal
s vecí "tak jak to má být". Náš clovek ve Francii
(a mel casto duvody k nespokojenosti) se dopálil, vy
chrlil tucet vybraných frází naší materštinou, jíž nikdo
nerozumel, s opovržením vyslechl tucet frází francouz
ských, jimž zase on nerozumel, a protože nenašel
porozumení pro své oprávnené požadavky, naházel
veci do kufríku a našel si místo jiné. Ale toto jiné
místo už nebylo legální. To už byla práce nacerno,
za niž byl jak zamestnavatel tak zamestnanec trestný,
ponevadž teprve na základe zproštení závazku smlouvou
prejatého poznámkou "libre de tout engagement" mohla
býti jiná práce nastoupena. Dnes bude težko chrániti
tuto složku, která byla z práce propuštena. Druhou
nechranitelnou složkou jsou ti, kterí jeli do Francie
na vlastní pest. Pro nastoupení práce ve Francii bylo
a je podmínkou míti rádnou pracovní smlouvu, po
tvrzenou francouzským minister.stvem práce a projíti
ruznou procedurou s lékarskou prohlídkou a visem
francouzského konsulátu. V posledních letech už to
horelo se zamestnaností ve všech státech, jen Francie
se držela. Stala se proto cílem mnohých, kterí doufali,
že se tam nejsnáze uchytí. Složitá procedura se smlou
vou jim nahánela strach, že by se z jakéhokoliv dll
vodu na ne nedostalo a Francie že by byla pred nimi
uzavrena. A potom! Nac takové tahání, když tu do
korán otvírá se možnost udelat ze sebe jednou v ži
vote turistu. Vzal se pas do Francie, sedlo se do vlaku
a v málo hodinách se vystoupilo v Paríži. S pocátku
nebylo k tomu treba niceho, než klidu na hranicích,
pozdeji bylo treba vzíti nejlepší šaty, rukavicky na
ruce, otevrít tlustou knihu, aby pohranicní stráž
mohla být presvedcena, že Cechoslovák jede navštívit
sprátelenou Francii, a nevysadila ho na hranicích pro
podezrení, že poctive se chce živiti prací podle predpisu
nepoctivou. Zásadní podezrení pohranicních orgánu ob
jevilo se tak pouze v malém razítku v pase, v nemž se
tvrdí, že je majitel pasu vyloucen z možnosti prijmouti
placené zamestnání. Z cehož si nikdo nic nedelal, ani za
mestnavatel, ani zamestnanec, dokud nezacaly kontroly
s nemilou otázkou: "Vaše papíry, prosím, pane" a ne
méne nemilou odpovedí, obsahující posezení na tvrdém
a vyhoštení. S pravidelností kontrol dostavilo se pravi
delné odmítání orazítkovaného a neco velmi podob
ného tuláctví. V této složce je vedle lidí prodchnutých
opravdovou vulí pracovati procento dobrodruhu, kterí
se ve Francii pohybovali jako ryby ve vode príleži
tostne pracujíce, aby se protloukli. Každá organisace
pracovního trhu v zemi svobody musí se jich ne
príjemne dotknouti.
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Prítomnost,

Hlavní však kádr dnešních (s šesti tisíci) nezamestna
ných jsou tj legální, t. j. ti, kterí normálne a ve vší
forme do Francie došli, rádne pracovali podle kon
traktu nebo zbaveni závazku prijali zamestnání jiné a
kterí bez své viny v dusledku obtíží francouzského pra
covního trhu a v dusledku posledních opatrení fran
couzské vlády a konecne i z nedostatku mezistátní
smlouvy prišli o zamestnání a jsou bud úplne bez pro
stredku (nemeli pro malé výdelky nebo krátkou dobu
pobytu možnost si zahospodariti, nebo byli poškozeni
úpadky bank, v nichž meli úspory). Jen cást mezi nimi
má malou penežní reservu.

Vzali jsme si pro príklad z evropských zemí Nemecko
a Francii, které vyžadují brzkého rešení. Ze zámorských
zemí mužeme naznaciti postavení nezamestnaných
v Argentine. V Nemecku je bída veliká, delnictvo orga
nisované a v prostredí zarostlé, ve Francii objektivne
bída menší, ale spocívá plnou tíhou na jednotlivci.

Abychom zustali pouze u pozorovaných znaku: pro
Argentinu, pokud jde o neorganisovanost a jednání na
vlastní pest, pokud jde o ubytování a stravování a
ošacení, platilo by totéž, co o Francii, kdyby to nebyla
Argentina a o bíde a beznadejnosti totéž, co o Nemecku
kdyby nešlo zase o Argentinu. Nezamestnaný v Ne
mecku pusobí dojmem zamestnaného našince ve Francii,
nezamestnaný ve Francii dojmem zamestnaného v Ar
gentine a nezamestnaný v Argentine se proste vymyká
našim predstavám. Mluvím o delnictvu nezakoreneném
a nekvalifikovaném. Naši v Buenos Aires snesou srov
nání, pokud jde c životní úroven, s kterýmkoliv vyspe
lým delnictvem (až na to, že se víc hádají než organisují).
Ale už elektrikou dojedete do koncin, kde slovo bydlení
a životní úroven je špatný vtip. Budu míti snad príle
žitost ukázati úplnejší obraz našich v Argentine, v nemž
najdeme mnohé klady a prednosti. Mužeme však ríci
objektivne, že pro námezdního delníka a zejména ne
kvalifikovaného není v Argentine ochrany ani príleži
tosti, která by stála za risiko. Jen ten, kdo se chtel
osamostatniti, mohl vzíti na sebe tíhu nekvalifikovaného
nebo zemedelského delníka, aby se porozhlédl a naucil
reci. Nebyl-li snad pracovat jako nádeník v Argentine
v dobe, kdy se slušne platilo a byla velká poptávka po
pracovních silách, nestála ani zkušenost za to pouštet
se tam v dobe, kdy to zacalo v Argentine vrzat a byla
to prohraná bitva jet tam posledního pul druhého roku.
Ovšem jezdilo se tam a dokonce se tam ješte jezdí. Pro
Argentinu zní otázka, co s nekolika sty našich lidí, kterí
jsou v prístave úplne bez prostredku, bez vyhlídek a
ve stavu, s nímž steží by mohli konkurovat nejslabší
z našeho života.

N O V É K N I H Y..---------_ ...•_-------------
Mé tajemné lodstvo, kniha od G. Campbella, jehož jméno probehlo

novinami celého sveta u príležitosti jeho vítezství, jako nepolitika
. v anglických volbách nad politikem zvucného jména Hendersonem,
práve vyšla ve sbírce Ar g o s v nakladatelství J. S vát e k v Praze
XVI., Husova 7. Tento román, promítaný pod titulem "Pod hlubinou

more" na plátnech u nás a snad v celém svete vzbudil zasloužený
rozruch. Admirál Campbell, znamenitý odborník ponorkové války,
rozešel se s anglickou admiralitou a nevázán více slibem dustojníka,
mohl napsati nanejvýše poutavé dílo, jež prozrazuje mnohé až dosud
prísne tajené události a velmi poucné detaily z nejpohnutejších dob
námorní války Anglie, kdy hrozilo ríši vyhladovení nemeckou ponor
kovou protiblokádou. Kniha o 280 str. stojí pouze Kc 19,-, váz.
Kc 25·-. Pro odberatele serie sbírky Argos o 10 sv. pouze po
Kc 15·-, váz. Kc 19,-.

Theodore Dreiser: Sestra Carrie. Román. Preložili Jaroslav
a Karel Krausové. Románové knihovny "Proud" svazek 48. Dva
díly za Kc 66'-, váz. Kc 90'-, Vydal "Cín", tísk. a naklad. družstvo
cs. legionáru v Praze. Sestra Carríe je oním prvnim románem Dreí
serovým, který jsa rozeslán kritikum dríve, než byl dán na knižní
trh, nenalezl u nich milosti a byl odsouzen, aby ležel sedm let ve sklepe
nakladatelove, než se našel jiný nakladatel, který jej vydal znovu.
Dnes je Theodore Dreíser autorem svetového jména a román Sestra
Carrie je hledán a cten stejne jako ostatní knihy. A Sestra Carrie
si toho veru zaslouži. Nebot hrdinka tohoto románu, osamelé devce,
které je záhy vyvrženo do vlnobíti mestského života, aby zápasilo
s jeho svudnýmí a záhubnýmí proudy - neutone.

Theodore Dreiser: jeny Gerhardtová. Román. Preložila Anna
Tvrzická. Románové knihovny "Proud" svazek 49. Za Kc 48'-,
váz. Kc 60'-. Vydal "Cin", tisk. a naklad. družstvo cs. legionáru
v Praze. Sympatie, jimiž autor provází osudy Jeny Gerhardtové,
proletárské dcery, která se stane neštastnou milenkou senátorovou
a primeje bohatého syna továrnikova - kterého si zamiluje po smrti
senátorove - aby vyplnil vuli svého otce a rodiny a oženil se s bo
hackou, jsou hlavním znakem tohoto románu proslulého amerického
spísovatele Theodora Dreisera.

Ústavni listina Ceskoslovenské republiky. Její znení s po
známkami. "Sbírka spisu právnických a národohospodárských" sv.
53 ... Usporádali prof. Dr. Fr. Weyr a Doc. Dr. Zd. Neubauer. Vydal
"ORBIS" (Praha XII.). Naší ústavní listine chybelo dosud, ac lite
ratura o ní - knižní i casopisecká - jest již znacne rozsáhlá, zpra
cována ve forme komentáre, které jest tak duležité zejména pro
rychlou orientaci prí studiu a použití kteréhokoliv zákona. Kniha
toho druhu vychází nyní a svým složením i obsahem zplna vyhovuje
potrebe, která byla duvodem pro její vydáni: aby totiž se verejnosti
dostalo vydání textu ústavní listiny s nejduležitejšimi pomllckami
k jejímu studiu i praktickému použiti. Kniha obsahuje predne po
známky k jednotlivým paragrafum. Zde nacházíme všechno nejdu
ležitejši ku porozumení jednotlivým predpisum: odkazy na jiné
právní noviny, vysvetlení pojmu a smyslu ustanoveni a nastínení nej
duležitejších sporných otázek, které se prí aplikaci ústavy vyskytly
nebo mohou vyskytnouti. Také judikatura nejvyššího správního
soudu, nejvyššího soudu, konfliktniho senátu, volebního a ústavního
soudu jest u príslušných paragrafu zhusta citována. Pro ty, kdo hle
dají o nekteré otázce podrobnejšího poucení, pripojen jest jako další
oddíl knihy pOdrobný seznam literatury, obsahující knižní a casopí
secké, ceské i cizojazycné práce o cs. právu ústavním. Tento soupis
literatury jest rozdelen podle oddilu souhlasících se systematikou
ústavní listiny podle hlav. Kniha obsahuje konecne dva nejduležitejší
zákonodárné motivy k ústavní listine: puvodní duvodovou zprávu
k vládnímu návrhu a zprávu ústavne právního výboru revolucního
Národního shromáždeni. Také tento oddil knihy obsahuje text techto
materiálií, v celku zvyšuje cenu knihy jako studijní a praktické prí
rucky. Cena Kc 30'-.

crayonu, dpisníkil, soenecken a pod. psacích souprav a podlozek; aktovek
a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i techniCKých má na sklade:

Velký
výber

plniclch per
(Parker, Wagner, Watennan,
Astona, Mont Blane 'ltd.),
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N o v É K N I H Y,

Ferdinand Peroutka: A n o a ne. Essaye. 288 stran.
Vydal Fr. Borový v Praze 193I. Cena Kc 35·-.

Ferdinand Peroutka je jeden z mála píšících lidí, jichž
veci napsané, byt jen jako revuální clánky, ctou se se
zájmem nejen ihned po vyjití, ale i k nímž se mužete
kdykoliv vrátiti, aniž byste je shledali dotcené zubem
casu. je rada lidí, kterí si jej nedovedou predstaviti
jinak, než jako politika i když píše o jiných vecech.
Tomu, kdo jeho cinnost politického žurnalisty sleduje
déle a pozorneji, neujde, že i on má své zamilované
jldlo, které s politickou kuchyní má - když vubec 
tedy velmi málo spolecného. je to pomer ke kulture a
kjejím myšlenkovým proudum, zejména ktem, nanichž
lze pod patinou casu doplditi se stop myšlenkového vý
voje a odvoditi z nich poucení pro dnešek. Potápecu do
hlubin kulturní historie nemáme bohudíky ci bohužel
nedostatek. Narážíme na ne v kdejaké seriosneji se tvá
rlcí revui. Vetšina t nich si nás však zneprátelí svým
koženým slohem ucené formulace, anebo svoji šedivou
rozvleklostí. Ve všech prípadech pak svojí nudou a ne
záživností. V poslední své knize essayí zabývá se Pe
routka zjevy, které stále ješte pusobí na myšlenkový
vývoj soucasné generace. již pouhý výcet jmen: Goethe,
Havlicek, Tolstoj, Nietsche, Freud, Brezina, Lenin,
Chesterton a Masaryk naznacuje, jak ohromnou my
šlenkovou oblastí se tu essayista obírá. Patrí kjeho pred
nostem pojetí látky, co do originálnosti a zejména do
vednosti, s jakou se umí vyhnouti nudnosti výkladu.
i když piše o vecech velmi vážných. Sám název knihy
Ano a ne prozrazuje, a autor to také v predmluve zdu
raznuje, že kniha "se nezabývá toliko popisným z u
sobem devíti osobnostmi od Goetha až po Masaryka,
nýbrž zkoumá, pokud mohou býti v dnešní dobe vudci.
Kniha pak ríká ano a ne k nekterým stránkám jejich
zjevu a nauky." je možno s Peroutkou v necem nesou
hlasiti, ale nikdo mu neupre hluboké znalosti a jedi
necnost stylu, jehož nepodarené napodobeniny na nás
zírají ze všech koutu píšícího ceskoslovenského sveta.

Karel Capek: Devatero pohádek a ješte jedna jako
prívažek od J. Capka, který nakreslil též obrázky.
Stran 264,brož. Kc 25'-, váz. Kc 40'-.

Není snad výchovne záslužnejší práce, než obohaco
vati výrazový slovník detí. Prihlížíme-Ii ale k vetšine
našich at již puvodních ci preložených pohádkových
knih, zjistíme, bohužel, jak málo z nich je jich bez kazu
reci a psaných s výchovnou tendencí. Tím radostneji je
privítati v prácí Karla Capka knihu pohádek, napsaných

jasným a jadrným slohem, slovem nehledaným, za to
však ucesaným ryze ceským hrebenem. Padneš tu casto
krát na slovo, prímer ci úsloví, které jsi slýchával pred
léty z úst své venkovské babicky, a které ti tu nyní pri
padá jaksi naparádené a vypulérované. Pohádkové
osobnosti jsou tu zrejme demokratického ražení, a i se
svými starostmi i radostmi promítnuty do zmoderni
sovaného prostredí i názoru. Ani ptáci a zvírata vubec,
ba ani nadpozemské bytosti nejsou uchráneny od lid
sky prostých osudu, zálib a nápadu, a tak i ten vrabec
z Dejvic delá pošetilosti, po~tovští skrítkové hraj ou
v karty, zdvorilý loupežník stává se nezdvoráckým vý
bercím mýta a pod. Roztomilé obrázky josefa Capka
zvyšují jak náleží úcin výkladu, pomáhájí i detské
obraznosti a doplnují knihu, která, jak napsala Marie
Majerová "je z tech, které jsouce psány pro dospelé,
mohou býti ideální detskou cetbou, jsou-Ii psány pro
deti, stanou se i dospelým cetbou poutavou. Capkovi
záleželo tu i na tom, co nám poví, i na tom, jak to poví.
A tak je to kniha pro deti od 8 do 80 let."

Olga Scheinpllugová: Vše dní den. Básne. V grafické

úprave, obálce a vazbe E. Milena. Vydal Fr. Borový
1931.Stran 94, brož. Kc 12·-, váz. Kc 25·-.

Umelecká vitalita Olgy Scheinpflugové, neukojená
interpretací básnických projevu cizích, byt i prožehnu
tých ohnem vlastního umeleckého tvorení, predstavuje
se nám dnes, nehledíc k její tvorbe dramatické a pro
saické, po verších "Tání" novou sbírkou básní. Všech
46 básnícek, shrnutých ve slicné knížce, pod pokorným
názvem prvé z nich "Všední den" vibruje na klávp~~:~:
citu, dominujícím motivem "jediné veci"

by.!2- c: mohla být- - moiivein jitreným ,,\
kami, služkami to jesene, na nichž však prece je
alespon v podzimu hráti si své studené ruce". Celý ten
smutek, vanoucí z pomíjejícnosti všeho krásného nesen
je však s dustojnou resignací moudrého odevzdání do
vule osudu: "Chvíle, kdy my byli nemí, a žehnali cesty
jen jednemi šlépejemi, kdy nebylo mezer mezi ústy a
dlaní, kdy den byl mše a vecer požehnání, kdy Buh se
smál, protože k také kráse filosof nejvetší i skeptik
usmívá se, kdy pro nás dva se vecnost krátká zdála a pro
smrt spolecnou smrt každá byla malá, jsou pryc." 
I když si tu i tam zarevoltuje proti tomu, že "je ztracen
clovek v poušti ve vesmíru, cas boha poráží, cas bere
víru", vrací se opet na pudu nezvratitelné skutecnosti a
moudre si uvedomí: "Až umru dle velkého prikázání,
má smrt prijde snad i Bohu vhod, svet nezbohatne o po
znání a já nezchudnu o život. Nebude ticho ani dve
minuty, maminka není, milý už nebude; jen moje ruce
budou sepnuty za všechny živé a za chudé."

Poplatek za jednu notfcku zaslant soucasne ve

Hledám zarízený Koupim puvodní Hledám financníka
pokojv Praze II. Na- vydání Šrámkova k realisaci technické
b'dk d dmi' Splavu. Nabídky do . k N bídk1 Y o a lllstra- dmin' 1 d nOVIn y. a ya lstrace t. . po
ce t. 1.pod císlem 29. císlem 30. pod znackou "Filmo-

.A. I- O I- T A"V"~-y-
známkách cf ni Kc 10'-, služby a práce Kc s7::.

vý trik" do admini- tory pro Mikrohet za Koupim adresy bi
strace t.1. pod cís. 31. Kc 120·-místo 330··. bliofilu. Nabídky do
Prodám mezifre- Do administrace t. 1. administrace t.1. pod
kvencní transformá. pod císlem 32. císlem 33.
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