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*) P o z n. r e d a k c e: Na tomto míste se nám zdá" že autor
lIe zcela pilne cetl pražský tisk behem posledního roku.

Richard Weiner (Paríž):

Francouzsl{á žurnalistika
a osobní boje.

Milý pane redaktore,

Váš strucnj" dopis (Máme tady velké nesnáze s osob-ními útoky. Jak si v osobních vecech pocínají no
\"iny francouzské? Je to tam horší ci lepší?) nabádá
predevším k poznámkám pone~ud obecnejším: Chtíti
po lidech, aby vedli polemiky ryze »vecné«, osobu pro
tivníkovu nechávajíce stranou, zdá ~e mi krom diskusí
y nekolika málo oborech exaktních ved, vzrušujících
jedine intelekt - nesplnitelným požadavkem puritán
ského bolestínství. Nepatrí-Di myšlenka, názor, pre
svedcení filosofické, náboženské, estetické k nám tOtt
merou, že se bouríme cel í, se svou nedLltklivostí
vcetne, jakmile se kdo dotkl j i c h, jakmile se kdo po
stavil jim, jakmile kdo zapochyboval o nic h, pak je
to tolik, jakoby nebyly. Klidne, neosobne, vecne dove::k~
o techto vecech diskutovat jen clovek, který na nich
nebere úcasti, který jimi nežije. Co je to »vnitrní ži
vot«, odloucený od citové cásti naší osobnosti? Co je to
láska, která si neznenávidí toho, jenž ji káre? Clovek,
který dovede svou myšlenku, svého boha odloucit od sebe
na tolik, že o nich diskutuje tak smírlive jako o otáz
ce, má-Ii se ulice dláždit asfaltem ci jrevenými kost
kami, je bezcenn:)Ti pro onu myšlenku, i pro onoho boha,
kterí jsou jen potud, pokud jsou imperialistickými, to
jest, pokud chtejí ovládnout, a kterí to nemohou jinak,
než skrze tvou náruživost. Je prirozené vjjet ve svém
odpurci - jsme, nezapomínejme, stále ješte v oboru
»vysoké myšlenky« - pohana, zloducha, neprítele lidí
a tedy také svého, škLldce, jejž treba stopovat a všech
ny jeho podniky bezohldne nicit, pokud lze; je priro
zeno, varujeme-li pred ním, jitríme-Ii proti nemu, zne
možn~jeme-li ho sesmešnením, nejde-Ii to jinak. Mlu
vívá se o osobních útocích v diskusích politických a za
pomíná se, že jen zrídka kdy dosahují té bezohlednosti,
ironie, jizlivosti, nemilosrdenství, drásavosti a hano
bení,*) kam dospívají invektivy. polemik filosofických,
literárních a ná'boženských. Prectete si jen, co roztomi
lých osobních vecí povedeli si pp. Souday a abbé Bré
mofid v polemice o - - - cisté poesii, nebo pamflet
o Anatolu Franceovi, jejž rozhodili francouzští surre
alisté v den jeho pohrbu. (Je-li treba dodávat, že šlo
o pamflet na základe cire ideologickém?) Lze dokonce
postavit pravidlo, že cím nezištnejší jsou pohnutky,
cím nesvetštejší vec polemisovaná, tím drsnejší ná
jezdy. Není jen pouhou náhodou, že nejhomerictejšími
v této prícine péry jsou péra polemistu náboženských,
s Léonem Bloyem vcele.

p O L I T I K A A nyní se vratme k politice, k politice všedního dne,
k vuni deníku. Není pochyby, že si politictí polemisté
a politikové vubec spílají méne než spisovatelé, umelci,
teologové. Boj politický vede se vetšinou zdvorile,
vecne,t) krom stretnutí v shromáždeních (útoky v par
lamentech, na schuzích). Poltické presvedcení - mám
na mysli ideál politikatt) - je címsi velmi uprímným.
velmi casto necím, co je schopno z presvedcení (z hrdo
sti) i velkých obetí, ale není námi, ne c í t í s e. V dopi
sech, jež psala Rosa Luxemburgová z vezení Lieb
knechtove žene, cetl jsem s úžasem místo, kde vyznává,
že »hnutí« je jí bytostne cizí. Císti tuto zpoved v sou
sedství vet, kde jako by v predtuše vecí príštích na
rnátkou poznamenává, že »ovšem« skoná, a z vule své
skoná kdesi v rade, tot cosi, co vnuká až závratné po
netí o o d voz e n o s t i politické náruživosti, na rozdíl
od primérnosti náruživostí jiných. Politické presved
cení tedy se n e c í t í -- pripomínám znovu, zatím že
mám na mysli politika ideálního - a proto také je ide
úlní boj o politické ideje tak vecn:)'. a pri veškeré oprav
dovosti a zaujetí - zdvorM. Není-li však v politické
polemice ani zdaleka takových monumentálních osob
ních invektiv jako v polemikách jiných - opravdu vel
cí, výhrac1nepolitictí polemisté-rasové jako antisemita
Drumont, jako Rochefort nebo Leon Daudet jsou zje
vy vzácnými - oplývá za to necím, v cem osobní in
vektiva a útok clorLlstají do forem. v nichž osobní útok
a invektiva jediné jsou vskutku šerednými a nízkými,
to jest podezíráním, závistí a lží. To, že c1eníková,
v~ední politická polemika vyrustá nikoliv z náruživosti
nezištné, n:)'brž ze zájmu. Nemam tu ostatne nikterak
na mysli v:)'hraclne onen »zájem«, jenž skoro všude, tre
bas v míre rL1Z11é,spocívá v tom, že predstava toho ci
onoho politickéhn r:'tdu, programu, vetšiny je funkcí
predstavy zvetšené, resp. zmenšené moci trídy nebo
strany, moci, z níž plynou prebendy, sinekury a pod.
Nýbrž vycházím odtud, že politické diskuse rostou ni
koliv z myšlenkového schematu »já, rádný clovek, chci
toto, kdežto ty, chteje ono a ono, jsi obci na škodu«
(což by odpovídalo schematu, uvedenému svrchu pro
polemiky jiné, než politické), nýbrž: »já, rádnÝ clovek,
chci toto, kdežto ty, pro tož e jsi škudce (trídní egoi
sta, neprítel lidu atd.), chceš to a to«. Z této formulace
vzchází všecka krása politických polemik a diskusí.
Z této formulace vychází bez d e k y i polemista, který
by. asi hezky vyvalil oci, kdybyste mu rekli, že s »perso
náliemi« zacal on. Nicméne je tomu tak. Nebot zacne-li
90 polemistu ze sta polemiku dejme tomu proti které
musi programnímu požadavku strany agrární, nevidí
nikterak požadavek, spadající v rámec programu stra
ny, která - neprávem, budiž - míní, že program
onen hoví obci líp než kterýkoliv jiný, nýbrž vidí neko-

ct P O'z n. r e d a.k c e. Také k temtO' vetám autorovým d?
voluji si privesit zdvorilou, ale rO'L:hodnou pochybnost, pokud nas
se týká. Už z techto autorových poznámek je patrný rozdíl mez!
francouzskými a našimi pOmery.

tt) P o z n. r e d a k c e. Nyní tedy konecne chápeme. Pan
.autor má na mysli ideál pOlitika.
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lik tisíc zemanu, kterí se snaží kohosi podvést, žít na
útraty jiných, využitkovat jich. Stejne se nepolemisuje
proti kapitalismu, nýbrž proti fabrikantum a banké
rum; nikoliv proti socialismu, nýbrž proti svedeným
proletárum, kterým bylo »vudci« namluveno, že lze
hospodárské zákony postavit na hlavu; nikoliv proti
strane lidové, nýbrž proti jakýmsi lidem, kterí myslí
jediné na tmárství a jak by se- z neho meli dobre. Ona
zámena dvou rúzných pojmu: špatného programu a
špatných pohnutek vešla do krve tak, že se toho už ani
nedbá. Nepozoruje se, osobní útok že nepocíná teprve
rcením »pan N edved ví, proc pronesl vcera svou rec:
má nezaopatreného bratra«, nýbrž tím, že predstava
odpúrcú s nekalými pohnutkami prerostla prdstavu
poctivých lidí se špatnými myšlenkami.

Toto zmatení pojmu samo už by stacilo k znechucení
i »neosobních« a »slušných« politických polemik; ale
dostává posilu. Tato posila vezí v nepopíratelném fak
tu, že s politikou jsou namnoze spjaty zájmy ryze osob
ní. Ale roznášet téma toto znamenalo by opravdu nosit
sovy do Athén. Povezme jen, že jsou odstíny. Nevím.
jak)rm tónem jsou psány noviny v jistých balkánských
zemích a ve Spojených státech, o nichž je známo, že
stranické vítezství znamená dokonalou zmenu všeho
personálu v politických úradech; ale mám za to, že není
nikterak »vecný«. Trneme-li nad tónem, jakým píší ne
které ceské noviny, kdo ví, nepodléháme-li jakési ilusi
na ruby: jednak jsme s ceštinou prirozene zduverene jší
než s recmi cizími, v nichž nám možná unikají nejen
odstíny v eleganci, nýbrž také odstíny v hrubiánství,
takže se nám snad francouzský ekvivalent ceské ne
omalenosti zdá méne trapným; po druhé pak odívají
ješte velmi mnozí ceští novinári své myšlenky v rec ta
kovou (zdráhám se napsati v ceštinu takovou), jako by
jim šlo o dukaz, že naše materština je ze všech recí
sveta tou nejnemotornejší, nejtopornejší, nejméne vý
raznou, nejméne libo~vucnou, trapne bezmocnou a tlu
stou jako krmník. To dodává ceským osobním útokúm
rázu nízkosti, nevybranosti a plochosti, jakých ve fran
couzském tisku sotva mají. Ale to neznamená, že by
tento tisk se vznášel nad lidmi a nad vecmi príliš lid
skými. Dejme stranou dve kategorie krajní: jednak ji
sté týdenníky z druhu tak zvaných »potinieres« (klepá
ren), jejichž výnosnost spoCív.á práve na znehodnocení
událostí všeho clruhu, které redukují na ciré záležitosti
osobní, v politice práve tak jako v umení, ve financ
nictví nejinak než ve vede. Vetšinou jde o imperti
nence, které valné škody nenadelají - jaká škoda, že
se drahá naš.e materština na impertinence tak málo
hodí! Jaký by to byl oddech od útokú težkopádnejších!
_. jsou však i narážky dost trapné, jsou také nájezdy
docela nedvojsmyslné a týkající se vskutku vecí nej~
soukromejších; jsou však tiskoviny, které necouvnou
ani pred vysloveným vyderacstvím. -

S druhé strany tisk »first class«. V Tem ps,
v J o u r n a I des D é b a t s na príklad marne byste
ovšem hledali »cancany« z politické ci jiné kuchyne; ('.
je-li nezbytí, jsou-li na nekterých událostech personálie
úcastneny tak duverne, že jich pominout nelze, zazna
menají se proste, bez poznámky, a vec je vyrízena.
Tem p s uverejní každou slušnou bpravu, atsi vecne
velmi prísnou, a i bez dovolávání se zákona. Znamená
to, že diskuse techto listu je bezvadná za všech okol
ností? Nemyslím. Bývají insinuace podivuhodne hou
ževnaté, bývají »omyly«, k nimž se po case, a hodí-li
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se, sáhne znovu i pak, byly-li svého casu opraveny do
tceným samotným, jsou »opomenutí« a »zapometli
vost«. Tón zvedají však tyto listy málokdy, a pozved
nou-li ho - zejména ve vecech osobních - neciní tak
l1ikdy za sebe sama: podepsanými dopisy na príklad.
Zbývá tak zvaný tisk velký a stranický. Tisk velký si
na osobní polemiky nepotrpí; má cosi lepšího: širol,,;
rozprádáni zlocinu - což není pouhou náhražkou ta
osobní útoky; za to však naopak: nemyslíte, že by bylo
II nás osobních útokú méne, kdyby mely noviny vydat
nejší zásoby hezkých domácích. zlocinu? - a komen
táre k vyšetrování a projednávání vzrušujících prí vše
ho druhu. (Francouzský zákon nebrání komentovat
porotní lícení za jeho trvání.) Krom toho je bezohled
ne indiskretní: stací upozornit na sebe sebe méne, a
velký denní tisk se už postará, aby se domovníkove, do
davatelove, sousedcine, kucharcine úsudku o vás dosta
lo náležité publicity. Prestává na tom, nejde do hloub
ky, zrídka kdy usporádá štvanici, ale stací to. - Tisk
stranický? Prijde na to, kdo jste vy, jaký je on, kdo. je
prítelem vaším a jeho - zájemníkem, je-li doba klidná
ci vzrušená. F i g a r o na pr. už i r. 1914 byl listem
vysoké literární úrovne, mel prispívatele a redaktory
zvucných a vskutku dobrých jmen, byl listem »intelek
tuelním« - a pres to zmohl se proti Caillauxovi na
kampan tak osobní, tak bezohlednou, že skoncila skoro
osudne tragickým výstrelem paní Caillaux. Tato kam
pal1 nebyla poslední toho druhu ani ve F i g a r u, ani
jinde. Nikoliv, o osobní útoky není v tisku stranickém
nouze; klamat muže nás ·rúznost metody. Ale jak roz
hodnout, co je horší, zda hulvátský výpad ci pomalé,
na pohled nevinné a vecné plížení se do vaší domác
nosti, do vaší alkovny, perfidní narážky korenené ducha
plnictvím, napovedené a nedopovedené lži, které se jen
tvárí, jakoby se pred závery zdráhaly, pomalá otrava
ci hrubé rýpnutí? Tak zvaný bulvární vtip - vec sko
ro již vymrelá - nadelal mnoho zla a mnoho neštast
ných. - Celkem nemyslím, že bychom meli co závidet.
Rt''tznost jest v temperamentu a snad také v písemné
zbehlosti a v intelektualistické politure napadajících.
Dejme tomu, že se francouzské osobní útoky - lépe
ctou než ceské. Ale to je výhoda pro ctenáre, nikoliv
pro napadené.

Tu a tam se slýchává stesk, že úroven polemická
upadla. Možná dost, že se pred válkou zabíjelo elegant
neji, ale za to zabíjelo déle. Dnes se polemisuje rychleji,
tudíž pádnejšími ne-li argumenty, tedy slovy. A kdyby
mel být brán za dnešní normu zpusob, jak)Tm si páni
archeologové posílali a posílají vzkazy v prícine vyko
pávek Glozdských, bylo by to zlé. Ale omluvou a po
lehcující okolností je tu, že jde o pány staré, usedlé a
ucené.

Jedna okolnost nicméne zpusobuje, že francouzsk)'
tisk u srovnání s naším projevuje jistou zdrželivost:
je to tiskový zákon, velmi prísný. Stací, byl-li jste jme
nován - lhostejno, zda v dobrém ci ve zlém, šlo-li
o pravdu ci o výmysl - stací dokonce, byl-li jst.e jen
oznacen, oznacen s dostatecnou jasností, i nabýváte
automaticky práva žádati uverejnení svého písemného
prohlášení, na stejném míste, stejným tiskem a ve dVQj
násobné rozloze odstavce ci clánku, v nichž o vás byla
r.ec. I kritisovaný autor má právo ozvat se - byt
meze dovolené kritiky prekroceny nebyly - a proslulá
pre, již pred nejakými tremi lety zvedl herec Francouz
ské Komedie Sylvain proti R e v u e des D e U x



Mo n des, která zkritisovala nepríznive, ale vecne jeho
prekladz Euripida, tuším, prokázala absurdnost tohoto
zákonného ustanovení. Ale ochranným prece jen je, a
znacnoumerou. - Myslím dále, že zvyklost klásti pred
každé jméno písmenku M. (Monsieur) rovnež je prí
cinou, proc vás francouzský tisk ušetruje aspon hulvát
ství. I to už je neco. Záležitost slohové jednoty! »Du
rand je lump«, to jde z péra samo. ))Pan DUl"and je
lump«, to si clovek prece jen chvíli rozmÝšlí. Zaplat
pán buh za to.

Ferd. Peroutka:

Máme sympatisovat s Trock)'m ~
II.

Také dnešní sovetskou polítiku vuci sedlákum pro-hlašuje oposice za svrchovane vážné nebezpecí pro
konecné komunistické cíle: vedení prý se zahledelo
príliš z blízka do selských ocí a je trochu hypnotiso
váno; sedlácek, chytrý ptácek, ošálí komunistu, nedá-li
si dobrý pozor; bude-li se pokracovat v protežování
sedláku,vznikne brzy takový stav, Idy i v sovetském
Rusku budou snahy o komunismus jen marným plá
níma pomalu už i trestným; proto konec s touto pro
tekcí! Je treba zájmy delníku rozhodne povýšit nad
zájmyselské; až dosud mel nejvetší zisk z revoluce se
dlák; obrat kursu také v této otázce! pritlacit sedláka
ke zdi!

Abychom osvetlili pomer sovetské diktatury k sedlá
kum, musíme se také zde vrátit k Leninovi. Jako byl
propagátorem Nepu, tak 'byl i propagátorem spolku
delníka se sedlákem, a obe tyto veci podpíral svou oj
hodlanou výmluvností. Už dvacet let pred tím, než se
zmocnil vlády, poucoval revolucionáre, že v Rusku
muže delník dobýt moci leda ve spolku s mužíkem.
Nepkonec koncu byl dusledkem práve tohoto spolku:
prišlo se na to, že není možno pouhou mocí donutit
sedláky,aby zásobovali mesta, a že žádná Ceka je ne
primeje k tomu, aby obdelávali více pujy, než potre
bují pro svou vlastní výživu, nemají-Ii z toho pro
spech; uznalo se, že sedlák má právo, žádati za své
výrobky nejakou náhradu a že rekvisicemi se otázka
zásobování vyrídit nedá; papírov)"rmi penezi mužík
uprímnepohrdal, veda, že vláda se širok)"rm svedomím
a dokonce taková vláda, která chce peníze vubec di
skreditovat, si muže natisknout tolik rublu, kolik
chce; mužík žádal výrobek za výrobek a z ruky do
ruky;ale zesocialisovaný, rozvrácený prumysl byl scho
pen vyrábet Ida straky na vrbe; jel-Ii mužík padesát
verst do mesta pro padesát cihel, prosedel tri dny na
thodbe úradu, jenž byl poveren rozdílením cihel, a
pak se mu reklo, že cihly nejsou. Aby konecne sedlák
mohldostávat neco v)"Tmenouza své výrobky, prišlo se
k Nepu, který mel oživit pohaslé výrobní síly.

Ocenování rolnické otázky byla novinka, kterou Le
nin proti Marxovi prinesl. Tomu by se byl u Marxe
vubecnemohl naucit. Je zcela pochopitelno, proc Marx
tétoveci nedbal: žije-Ii nekdo v Anglii, kde rolnictví je
stlacenona minimum, není ovšem nikterak pobádán
kolní skutecností uvažovat o rolnictvu, kterého té
er nevidí. Pobyt v Anglii (kdyby i nebylo zvlášt
ího Marxova uzpusobení, které ho vedlo k tomu, aby
še, co souviselo s venkov,em, pokládal za )nudné«)
yl by zcela stacil k tomu, aby všechen svuj zretel

obrátil k prumyslovému delnictvu. V Rusku, kde asi
90%1 obyvatelstva tvorí sedláci, mohl by si tak pocí
nat jen muž, který složil slib, že se vubec nebude dívat
kolem sebe. Proto Rusku nestacil marxism, nýbrž bylo
mu treba leninismu. Lenin prikládal agrární otázce ta
kovou duležitost, že jednou rekl Zinovev zcela správ
ne: není leninistou, kdo nedovede pracovat mezi rol
níky. Marxovi schází mnoho, aby mohl být uznán za
leninistu, ac Lenin se muže prohlašovat za marxistu:
leninism je práve marxism plus ješte nekteré jiné ve
ci, které vetšinou pochodí ze zaostalého stavu Ruska
a tech ostatních východních zemí, ve kterých chce
bolševism pusobit.

Trocký je v podcenování agrární otázky blíže Mar
xovi, ale Lenin v té veci šel samostatne nad Marxe,
opíraje se o ruskou skuteC110st, v níž není dovoleno
ignorovat rolníky tomu, kdo chce mít úspech. Bylo
správne pro rokováno, že ruská revoluce bude patrit
tomu, kde uspokojí sedláky, a Lenin se stal diktátorem
práve proto, že to pochopil. Kdo považuje bolševickou
revoluci za nejvyšší dobro, mel by Leninovu duchu
vstávaje lehaje dekovat za to pochopení. Získal sedláky
ovšem jen za tu cenu, že do nejspodnejší zásuvky za
vrel tu cást komunistického programu, která se týkala •
venkova, a místo toho, jak sám priznává, ))prijal
agrární program sociálních revolucionáru (eseru) beze
zmeny«. Kdyby v boji o moc se byl obrátil na mužíky
se žádostí, aby ho podporovali, a kdyby svou žádost
doprovodil poukazem, že chce pracovat k tomu, aby
puda z majetku statkáru prešla do majetku státu, a
aby vznikly státní velkostatky, ukázali by mu záda.
Lenin však nijak se neostýchal ~líbiti sedlákovi roz
trhání statku a soukromé vlastnictví pudy. Ruská de
mokracie, která zvítezila v breznu,. váhala s tímto sli
bem: proto jsou dnes ruští demok;raté rozptýleni po
celém svete a komunisté se.dí pevne v Kremlu.

Nemecký theoretik Karl Kautsky prohlásil hned po
bogevické revoluci· tento spolek komunistu se sedláky
za nemarxistick)"r. Nato mohli ovšem bolševici snadno
odpovedet, že predne je sporné, je-Ii to nemarxistické.
za druhé však že je lépe uraziti nejaký paragraf
z Marxe a státi se vládcem ohromné zeme, než v plné
uctivosti k Marxovi se potulovat po svete jako vyhna
nec. )Není pochyby,« psal Kautsky, »)že se tím (spol
kem se s.::dláky) bolševici stali vládci Ruska. Jiná otáz
ka však už je, co z toho nakonec bude.« Dnes už mu
žeme ríci aspon cástecne, co z toho bylo: spolkem se
sedláky bolševici dobyli moci a spolkem se sedláky se
pri moci udržují; na druhé strane jsou tímto spolkem
trvale oddalováni od provádení puvodního komunisti
ckého programu. Kdybychom meli pátrati, která slav
ná veta by nejlépe vyjádrila city' ruského komunisty
k mužíkovi, byla by to asi tato: nemohu žíti s tebou
ani bez tebe.

Lenin dobre ocenil, že zájmy a cíle mužíkoyy jsou
krátké a že jeho duch neprenáší se daleko za humna
rodné vesnice. Pumpa na návsi je mu diHežitejší než
otázka,vládne-li v Moskve Petr nebo Pavel; žádá jen,
aby mu i Petr i Pavel pokud možno dali pokoj. Je-Ii
vyhoveno nekterým jeho práním, je sedlák v Rusku
ochoten hrát roli politické mrtvoly. To práve vyjádril
velmi jasne Lenin r. 1919, když nekterí radili, preme
nit sedláka v korpunistu za použití celého aparátu ko
munistické manikyry:
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ku se sedláky. Je velkým a zcela nedbalým omylem
mýšlet s,e, že bolševické Rusko je plodem povstání kl
munistického proletariátu. Mezi temi tremi silam
které v ríjnu pred deseti lety zvítezily v Rusku, b
síla uvedomelého komunistického proletariátu veru s'
lou nejmenší. Tato revoluce byla vyhrána: I. vojáky,
kterí chteli mír, 2. sedláky, kterí chteli pudu, 3. k<r

munistickými delníky. Lenin pracoval více hesle
»mír a pudu« než kterýmkoliv jiným heslem. Marxi
stickými hesly revoluce vyhrána nebyla. Bolševici nešli
do boje po vlastních nohách: sedeli na zádech rozji
treným sedlákLrm a vojákum. Ponevadž byli silou nej
organisovanejší, ovládli na konec všechno. Kdyby v té
dobe byli už i sedláci organisováni, byli by spolkli Le
nina s Trockým jako medved malinu. Ale oni už tehdy
byli v hloubce nehistorického bytí. Už v tomto vo
iensko-selsko-komunistickém puvodu bolševické revo
"luce je prícina všech' tech nejasností a nedLlsledností,
v nichž tone dnešní Rusko a jichž chce oposice vy
užíti. Sovetské Rusko je pred prísnou komunistickou
theorií útvar necistý a pomíchaný; to je následek
toho, že už sama bolševická revoluce nemohla by pred
touž prísnou komunistickou theorií vypadat jinak než
jako dej necistý a promíchaný. Oposice prohlašuje, že
chce ciste komunistickou revoluci; Stalinovci hájí
proti ní tu neciste komunistickou revoluci, která má
aspon tu výhodu, že je už deset let na svete.

Lenin videl ve spolku se sedláky nejen oporu so
vetské politické moci, ale i naprosto nutné hospodár
ské predpoklady. Vedel, že socialisovaný prúmysl ne
muže pomýšlet na konkurenci se západním prumyslem
a že se muže živit jen vnitrním trhem: sedláci jsou
tímto vnitrním ruským trhem, a proto je treba zachá
zet s nimi tak· peclive, aby jejich kupní síla nebyla
znicena. Anglican nebo Nemec n~bude kupovat výrob
ky ruského prumyslu. Vedle toho je tu ovšem i poli
tická obava ze selské oposice: po pravde receno, ru
ská vláda se sedláku bojí. Vidí, že porazili carism, a
mohli by snad porazit i ji, kdyby byli vnuceni do zou
falé oposice. V zemi prevahou agrární, kde prumysl
je roztroušen jen jako mastná kolecka na chudé polév
ce, sotva by se mohl mestský proletariát udržet proti
trvalému odporu sedláku. V tom všem jdou Stalinovci
celkem verne za Leninem.

. Chtejí-li oni udržet stát tou silou, kterou vznikl, žá
dá Trocký, a:by bylo nalito cistší víno komunistické re-

.voluce. Hlásá, že musí býti skoncováno s tímto polo
útvarem, a rýsuje smernice, podle nichž by se melo jít
v zásadách cisté logiky. Klidí celkem snadný úspech,
zjištuje-li, že na vesnicích není vubec komunismu. Ani
vedení nepredstírá, že tam vidí nejaký komunismus;
uvádí jen ty duvody, pro než to nebylo dosud možno.
Oposice žádá nové zdanení rolnictva, které by pripadlo
k dobru delníkum. Na to odpovídá vedení ústy Ryko
vovými: to by znamenalo pretrhání svazku rolníku
s delníky. Oposice vystupuje v roli útocného obhájce
delnických zájmu, a žádá, aby vláda s použitím stát
ního aparátu, který prý jí celkem zajištuje možnost
delati co jí libo, postavila tyto zájmy docela verejne
nad zájmy selské. Stalinovci odpovídají. že není možno
jednati s ruským vtnkovem jako jednají imperiali<;tické
státy s koloniemi. 0rosice, doufajíc, že delník nemuže
b}Ttiv údobí Nepu zcela spokojen, prechází k demago
gii: ukazuje delníkum, jak velmi stoupla životní úro
ven sedláku, a že delníci nemohli· ješte utrhnout žádný

Nic by nebylO' bláha,vejší než násilné zasažení dO' sféry

selskéhO' hO'spadárství ... NutnO' pOcítat se zvláštnastmi sel
skéhO' živO'ta. Nehude-Ji vláda O'btežO'vat sedláky na vesni
cích, nestarají se tita a ta, cO' vláda delá v m~stech. Tak se
sedlák vyradí z histO'rie, klesne dO' úzkéhO' kruhu místních

zájmu, »da hlaubky nehistarickéha bytí. Na jevišti histarie
zustane pouze praletariát s buržo'asií,«

V skutku, ruský s,edlák se dal dokonale zneutnliso
vat. Politick~' pud je v nem tak slabounlá, že bolše
vici mohou býti ješte hezkou chvíli bezpecni prt'd op0
sicÍ z této strany. Mužík rozevrel náruc, aby prijal
hmotné dary revoluce, a zamestnává s,,~zatím ohma
táváním svého majetku. Za prídel pudy byl velmi nchl)"
ten klesnout do »hloubky nehistorického hytÍ'" Polmd
mu byla ponechána volnost mínení, užil toho, ahy trískl
do panské hlavy; ale ponevadž je opravd'l neutrálni,
pobi je tu a tam také nejakého sovetsk~l1l) komisare,
ktery nechce rozumet »zvláštnostem s·elského života«.
Pred sto lety marne uvažoval Gogol, dÍvajc se za jíz
dy v trojce na zátylek selského vozky. co si asi mysií
tento Ivan Ivánic? jak}T smysl se 5kr:.7v,1v jeho škrá
hání za uchem? Ani sovetský komis::tr neví dnes ješte,
proc se mužík škrabe za uchem a co tím chce vy já-

• drit: v pochopení selské duše nepokroCIl nad Gogrla.
Kdyby rllští komunisté chteli nakrc-~,1i':zcela uprímnou
mapu své zeme, napsali by nad kraje, oby~llené sedlá
ky: terra incognita. A ti komunist,~, kterí steží vyvá
zli z rukou rozezlených mužíku, h::m;~evnat:~trvajících
na »zvláštnostech selského života«, byli by patrne na
kloneni pripsati k tomu: hic sunt leones - tady jsou
dravé šelmy. .

Leninuv výraz »zv.láštnosti selského života« je okras
ný a kompromisní výraz pro tvrdohbvv nesocia li
smus ruského sedláka. Kdyby by~ mluvil zcela otevre
ne, nerekl by Lenin: »nutno PO:ít;lt se zvláštnostmi
selského života« - nýbrž: »nutno pocítat s tím, že
sedlák se nechce stát socialistou, i když mu velmi clo
mlouváme«. Komunistickou revolucí nezvítezil na
venkove komunismus, nýbrž vlastnictví. Slavjanofil,wé
a primitivní\ socialisté vždy pricházeli do vytržení
nad ruskými obšcinami, touto formou spolecenského
drzení pudy. Nuže, bylo konstatováno, že obšciny,
tento starobyl}T doklad slovanského sklonu k sociali
srnu, v Rusku nyní nikoliv ll)ohutní, nýbrž se roz pa
dávají. Tím je dostatecne dáno za pravdu tem, kdož
tvrdili, že obšciny byly jen plodem nesvobody. Temito
»zvláštnostmi selského života« mužík, ac »klesl do
hloubky nehistorického bytí«, prece jen vydatne po
máhá delat historii: je velkou prekážkou v ceste d{'t
sledného socialistického budování v Rusku, a komuni
sté ješte nevedí, jak zlomit odpor této nehistorické by
tosti. Nutno pripomenout, že se o to hezkou dobu už
ani mnoho nepokoušejí. Herriot, shlédnuv r. 1922 Ru-'
sko, prorokoval, že za deset let bude Francie v socia
listictejším stavu než je ten, který lze dnes pozorovat
v Rusku. Dnešní Rusko predstavuje stadium jakési
komunisticko-selské republiky. Je sice pravda, že vu
bec není slyšet hlas ruského sedláka, a že on nemá
žádného politického vlivu, jak se sluší pod diktaturou
proletariátu; jeho vliv není v mluvení ani v hlasování,
ale v anonymní, mlcelivé hospodárské síle.

Jestliže opravdu státy se udržují temi silami, jimiž
vznikly, paJk ciní sovetští vudcové ~e svého stanovi
ska dobre, chtejí-li udržet a podporují-li spolek delní-
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hmotný plod revoluce: všechno ovoce se stromu revo
lucenapadalo do klína sedlákum. Oposice pocíná žádat
od státu peníze pro delníky, které on nemá. Žádá zvý
šení podpory pro nezamestnané, zvÝšení mezd (jsme to
v Rusku nebo u nás?), státní podporu socialisovaného
prllmyslu. Na to odpovídá sovetská vláda stejne, jako
by odpovedela vláda kteréhokoliv kapitalistického stá
tu: provedení návrhú oposice stran mezd by znamenalo
znehodnocení meny a tím pokles reální mzdy. Lze oce
kávat, že Trocký a Zinovev budou si pocínat zpuso
bem. jímž si pocíná každá radikální oposice: budoú
klásti požadavky. jež není možno splnit. Budou delat
v komunistickém Rusku asi to, co delají komunisté
li nás. Oposice tvrdí, že na ruském venkove se deje
nyní toto: místo mal~'ch sedláku nabývají prevahy se
dláci strední; nestací si precísti, že Lenin pripouštel
spolupráci se stredním sedlákem, a upokojiti e; nesmí
'e zapomínat, že zatím byly ucineny pokroky v intensi
fikaci selského hospodárství, a strední výmer pt"rdyvy
náší daleko více než dríve; tak se pred našima ocima
mení strední sedlák ve velkého, v kulaka, buržou; ale
tento novopecený buržoa neprestává míti volební právo
do oveft"l. je spolecníkem diktatury a nakazí ji svým
buržoasním duchem, kter)T neodvratne se rodí z ma
jetku. Možná. že stalinovci vidí také tento proces, ale
nevedí, jak mu úspešne a bez otresu odporovati. Hlavní
jejich námitkou zllstává, že oposice nedostatecne oce
liuje roli rolnictva.

Boj mezi Trockým a Stalinem má složité theoretické
pozadí, které múžeme sledovat více než dvacet let na
zpet. Trocký zastává theorii t. zv. permanentní revo
luce, Stalin prevzal dedictví Leninovo, theorii o »so
cialismu v jedné zemi«. Podstata je tato: Lenin vždy
veril, že socialismus muže zvíteziti v Rusku i když
nikde jinde 'revoluce nevyhraje; predpokladem mu byl
práve spolek delníku se sedláky, aby sedláci byli poli
ticky aspon neutralisováni a aby zarucovali vnitrní
trh socialisovanému prúmyslu; pocínají-Ii si socialisté
rozumne a rozhodne. mohou dosáhnout socialismu
i jen v jedné a treba isolované zemi. Naproti tomu
Trocký neverí v socialismus v jedné zemi; aby se so
cialismus byt jen v jednom státe udržel, je treba celé
revoluce svetové; isolovaný socialismus padne. Tento
rozpor mezi obema vudci ukázal se nejnázorneji pri
mírovém jednání v Brestu Litevském; tehdy se vyje
vilo prakticky. co to znamená, jíti za theorií perma
nentní revoluce ci se spokojovati »socialismem v jed
né zemi«: Lenin byl pro to, aby sovetské Rusko sjed
nalo mír s Nemci i za cenu sebe težších podmínek:
revoluci je treba oddechu, revoluce musí být zachrá
nena; at jsou mírové podmínky jakkoliv potupné, zú
stane po míru v našich rukou ohromná zeme, v níž
mužeme zavádet socialismus.

Musíme uzavrít nestydatý mír, pravil Lenin, jinak by
chom byli smeteni a mír by ujednala nová vláda; na revo
luci na západe cekat nemužeme, nebot ješte nezacala; naše
armáda je tak vycerpána, že Nemci mohou dobýt Petro
hradu holýma rukama, a my bychom zahynuli; jíti bez síly
do revolucní války je dobrodružství; mír nám navrhovaný
neohrožuje revoluci; historie by rekla, že jste zabili revo
luci; vzdáme-li se Polska, Finska, Livonska a Estonska,
revoluce není ješte ztracena.

Trocký tehdy s pathosem revolucionáru z r. 1792
hrál roli muže, který pro holuba na streše pouští vra!b-

ce z hrsti; i on vedel, že ruská armáda není schopna
odporu; ale at jen Nemci vtrhnou do zeme a treba
udusí revoluci; jen at si poslouží; mezi západním pro
letariátem bude nad tím tak velké pohoršení, že z toho
vznikne svetová revoluce; tot práve, ceho potrebuje
me; socialismus v samotném Rusku se nemuže udržet.
Zinovev také tehdy držel se spíše Trockého: prohla
šoval, že by uzavrení míru oslabilo revolucní hnutí l'
západe. - Ve chvílích, kdy tedy Trocký chtel vydati
v šanc ruskou revoluci v nadeji, že tím se vyvolá re
voluce svetová, postavil se tomu neústupne na odpor
praktický Leninuv rozum. A práve tato prakticnost
Leninova rozumu je asi hlavní prícinou, proc se bol
ševici tak houževnate drží každé jeho litery: cítí, že
v revolucionárském ovzduší bývá praktický smysl
statkem vzácným a že muž, kter)T jej mel, je darem ne
bes; bojí se, že by 'bez Leninovy strízlivosti revoluce
se ztratila ve fantasiích; uctívají mrtvého vudce jako
muže, ktery vedel, jak si rozumne a bez zbrklosti po
cínat ve svete. Dnes ovšem je již jasno, že Lenin mí
r,m brest-litevským zachránil ruskou revoluci a že jen
hm, že ji zachránil, zachoval jakousi nadeji na revo
luci svetovou; bez bolševického Ruska bylo by o de
vadesát procent méne celého mluvení o svetové revo
luci.

Trocký pokracuje dnes v predení theorie permanent
ní revoluce; neverí (nebo aspon predstírá neveriti), že'
isolovaný ruský socialismus se udrží; vymýšlí si proto
prikázání, aby se energicteji pracovalo k svetové re
voluci, než sovety v posledních letech pracují. Vycítá
Stalinovi, že každým dnem znovu zrazuje myšlenku
svetové revoluce. Komunistická Internacionála po d~i
ších rozpacích odhodlala se uznat, že ve svcte »obje
vují se známky cástecné stabilisace kapitJ.lismut': ne·
bylo jí lehké spolknout toto sousto, ale shledala, že je
lépe tak, než bíti hlavou do zdí. Aby vzbudila domne
ní, že dvere k svetové revoluci jsou stále ješte otevre
ny, popírá ruská oposice tuto stabilisaci. (:ili, jak se
vyjadruje vedení, »oposice popírá nynejší cástecnou
stabilisaci kapitalismu a dostává se na dráhy dobro
družství a pucismu«. Je ovšem nejasno, jak si Trocký
muž'e predstavovat, že záleží jen na vuli ruských k0'
munistu, aby ve velkých evropských zemích zvíteZIla
revoluce. Zdá se, že tato theorie je Trockému jen pro
stredkem v boji a není jisto, nebyl-li by ohjektivními
podmínkami nucen, kdyby se zmocnil vedení, ji práve
tak opustit jako ji opustil Stalin. Ruská oposice hledí
zatím touto theorií získati si spojence v levici komuni
stické Internacionály.

Zde se dostáváme k smyslu ruské oposice, který
nebyl dosud dosti ocenen: je to rozpor mezi zájmy Ru
ska a zájmy svetového komunismu. Hlubším smyslem
oposicní theorie jest, že sovetské Rusko jest tu k to
mu, aby se stále znovu obetovalo v zájmu svetO'vé re
voluce; Trocký predpokládá, že Rusko nemá býti více
než nástrojem svetové revoluce; kdyby se pri tom ná·
stroj trochu poškodil, nu že, je to osud všech nástro
jt"l; za nic nestojí všechny vnitrní ruské úspechy, ne
ní-li tím popohánena svetová revoluce; je lépe, abv se
trochu hure darilo Rusku a Rusúm, než aby svetová
revoluce mela stále méne nadeje. - Proti tomu, zdá
se, stojí na strane dnešního vedení jakýsi neuvedo
melý ruský nacionalismus. Toto vedení odmítá (ne
theoreticky, ale instinktivne) svoliti, aby RuskO' bylo
pouhým nástrojem; uznává, že ruský stát má své vlast-
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ní za]my, které musí býti hájeny, a že není možno
z milionu ruských obcanu delati miliony pakusných
beranu, nýbrž že nutno prikládati nejakou cenu také
jejich dobru; Rusko má zájem na tom, aby melo
v porádku svoji menu, obchod a výrobu, aby cítila
trochu mezinárodní bezpecnosti, a nemuže všeho obe
tovati nadeji, že vec svetavé revoluce snad bude po
pohnána, bude-li ruské hospodárství v horším porádku
a bu::le-li imperialistická fronta proti Rusku hrozi
vejší. Krátce receno, vudcové ruskÝch kamunistll do
šli k tomu, že dobra Ruska sama o sobe dlužna po
kládati také za cíl. Oposice vidí cíl jen v svetové re
voluci, nedbá a isolavanou prosperitu sovetského Ru
ska a vidí v nem stále jen prostredek k mezinárod
ním cí1lJm; je mažno, že obchodní styky se západem
prospívají ruskému hospodárství; ale je-li treba vzdáti
se techto obchodních styku, aby delník na západe byl
revolucionován a hnán proti své vláde, má to Rusko
uciniti se spartánskou odhodlaností, a ruským abca
nuin budiž nakázáno utáhnouti opasek. Krátce receno,
stojí tu abstraktní theorie proti konkrétnímu ruské
mu státu. Abstraktní theoretikové neuznají, že by ru
ský stát mel právo na klid a stabilisaci; jehO' úkolem
je sloužit do roztrhání idei svetové revoluce. Tento
smysl ruské opasice - pocínající rozchod mezi zájmy
svetového komunismu - zdá se mi býti potvrzen ta
ké osobnostmi vudcu oposice; sou::lím, že nesmí
býti prehlíženo, že 'na strane oposice sešli se
nejvýznacnejší komunistictí vudcové židovského Pll
vodu. Prosím, aby mi byla verena, že tato
slova jsou bez jediné špetky ané pašetilosti,· kte
ré se ríká antisemitismus. Ale myslím, že není
náhodou, jsou-li práve oni vlldci levé. oposice.
Ruským židum nebylo nikdy dáno, aby citove srostli
s zemí, která s nimi jednala tak hanebne; ruská ze
me je poseta kostmi jejich zavraždených predku; po
gromy jsou špatná výchova k príchylnosti; myslím,
že bych nemel v srdci také mnoho citu pro ruskou ze
mi, kdybych byl ruským židem; taková' bytost v Ru
sku se musila vždy cítit svetoobcanem; v tom pro
stredí, kde bylY proti ní obráceny všechny ostny, ne
mohl v ní vzklíciti zárodek vlastenectví. (Tak chladný
pomer k Rusku nemeli ostatne jen židé; je znám
výrok Turgenevuv: kdyby Rusko pres noc zmizelo se
zemskéhO' povrchu, svet by tím nic neztratil.) I jsou
i ruští komunisté židovského puvodu chladnejší k Ru
sku než ti druzí; nesrostli s ním nikdy; odtud sklon,
jednati s Ruskem abstraktne a považovati je za pou
hý nástroj; ruským žid.ovským komunistum je bližší
internacionalismus; Stalin patrí více ruskému státu
než internacionále. Myslím, že židovský puvod VUdcll
opasice je dllležitý psychologický fakt, který má vel
ký vliv na' zabarvení citavéha pomeru k Rusku. Na
jedné strane muži, kterí tuto zemi chtejí podrobiti
chladné abstraktní theorii; na druhé takoví, kterí s ní,
byt neuvedomele, aspon trochu srostli.

Aktivism poIíekovaný a vítezíCÍ.
V posledních ::lnech bylo v nemeckých stranách vícnež rušno; hlomazno. Zacal to vlastne nemecký
agrární poslanec Windirsch. V polemice proti nemec
kým nacionálum vzal si na mušku také poprevratovou
nemecko-ceskou vládu Lodgmanovu a Seligerovl.l; n3.
zval ji »groteskou« a charakterisoval ji jakO' politickou

smešnost. Nemectí nacionálové v tom spatrovali uráž,

ku nemecké minulosti od prevratu a tak vznikla vrava,
v níž poslanec Schollich vystupuje jakO' muž, který po
líckuje, a jeden nemecký agrární poslanec jako ten, jenž
jest políckován.

Doznání poslance Windirsche o nemecko-ceské po
prevratové vláde jest velmi cenné. Nemecký aktivism se
odríká tétO' paprevratové episody. Byla to však episoda,
za kterou v paprevratových dnech stáli všichni nemect\
politikové. Není sice známo, že, by pos!. Win1irsch vy
nikl v tech dnech roku 1918 nejakau statecností. Ale
není také o nem známo, že by byl tehdy svým nemec
kým sourodákum nejak rozmlouval, a:by nedelali ta, co
delali pa 28. ríjnu. Je možnO', že již záhy pa shraucení
pokusu o nemecký vojenský odpar, po nezdaru akce
diplomatické poznávali nemectí palitikavé, že nezbude
jim nic jiného, než postaviti se na pudu státu. Ale príliš
dlouho živili nemecký lid ilusemi, príliš ;:llouho jej vy
chovávali v oposici, ac snad již v tech dobách byli pre
svedceni, že cesty, ke kterým radí, nejsou správné. To,
co delali všichni nemectí politikové pa prevratu, byl
pokus o negaci státu. Pokus se nezdari!' Pos!. Win
dirsch za tímto pokusem hází kamenem. Aktivism se
odríká tétO'episody. Nepocítá s návratem do minulasti,
chce žíti jen prítamnosti. Potud. je to hezké. Bylo hy
však lepší, kdyby byli aktivisté ty názory, o 'jichž
správnosti jsou dnes presvedceni, hájili trochu dríveji.
Poznává-li nemecký politik teprve roku 1927, že chybil
r. 1918, jest ta vec, která nesvedcí práve o spráV11ém
politickém myšlení.

Když padl Schollichuv polícek, zdálo se, že jsou pre
trženy všechny, ostatne slabé pásky, pojící nemecké
strany aktivistické a negativistické. Bylo i napsáno, že
polícek pos!. Schollicha platil celé nemecké agrární
strane, 'a i aktivismu. Ale vývoj šel jiným smerem.
Schollich není jediným predstavitelem nemecké strany
nacionálnÍ. Je její bourlivák, který se dovedl nad
chnouti pro myšlenku zapáliti pohranicní lesy, pro my
šlenku jíti na Cechy s vidlicemi a kosami. Na jiném
pólu nemecké strany nacionální stojí pos!. Rasche. Je
nováckem v této strane, a kdyby nebyl zemrel post
Kraus, nebyl by se Rosche dostal do snemovn.y. Rasche
.jest advokát a prllmyslník; jest a d v o kát e m p r u
mys I u v nemecké strane nacionálnÍ. Nemecký pru
mysl nemuže potrebovati takovou palitiku, ·která chce
zapalovat lesy. Má jiné zájmy. Rosche promluvil ne
kolikráte a vždy jeho projevy mely ohlas. Nabízel ruku
k spolupráci. Ovšem - jak ríkal - za jiných predpo
kla::lu než aktivisté. Jeden list prinesl zprávu,· že klub
nemecké strany nacionální nevyšle již pos!. Rosche do
debaty. Nahradí prý jej nekým »spolehlivejším«. Ale
stala se neco jiného. TentO' Rosche stal se predsedou
klubu nemecké strany nacionální.' Zvítezila také v této
strane negace krídlo aktivistické. Pan pos!. Rosche od·
mítá hru se slovy a k t i v i s m a ne g a t i v i s m. Ale
tolik jest jisto, že nemecká strana nacionální opauští
politiku negace státu, iredenty, které se ostatne odríká
i predseda strany sen. Brunar, ba i Schollich. Post
Rosche mluví O' nutnosti sblížení obcanských stran.
Hledá kontakt s nemeckými aktivisty a obcanským blo
kem. Nelze predvídati, jak se prakticky projeví tento
obrat v nemecké strane nacionální. Ale po polícku, kte·
rý zasadil Schollich aktivistickému poslanci, prichází
Rosche, který dychtive sahá po aktivistickém receptu.
Aktivism, který mel býti pri obecních volbách poražen,



myslí, že pro ní prijde ten její vyvolený. Nemectí pod
nikatelé, nemecká industrie se ústy dr. Rosche-ho hlásí
k politické aktivite a aktivismu. Nemectí delníci budou
se musiti spokojiti jen slovy Czecha a Hellera. Což jest
trochu málo. K. T.

KOlTIU patrí
eeslroslovenslr)' prUIll)Ts11

IV.

TextilnÍ stroje.
Výroba textilních stroju je prirozene v blízkosti

textilního prumyslu, nebot továrny vznikly z púvod
ních správkáren cizích strojll. Proto je všech asi 30
firem soustredeno v sev. Cechách a sev. Morave, Brne
a Ružomberku. Nejvetší firmy jsou v Krnove, Tann
waldu, Chotyni, dále ve Warnsdorfu, Liberci, Rum
burku, Príchovicích, Georgswalde. Ze zkoumaných 27
továren je 23 nemeckých, které zamestnávají (r. 1926)
3200 delníku a mají 1550 HP vlastní motorické síly.
Ceské firmy jsou ctyri, dve nejvetší v Lomnici n. Pop.,
menší dve ve Dvore Králové n. L. a v Náchode. Cel
kem zamestnávají 400 delníku (11%) a mají k dispo
sici vlastních 300 HP (160/0).

Národnostní rozvrstvení je tedy:
Ceši 10%, Nemci 90% ..

Vyšší procento Nemcu udávám proto, že Jsem ne
zjištoval blíže asi pet drobni'ch závodú nemeckých.
Zahran. kapitál (Tannwald, Ružomberk) asi 100/0.

Zvláštní skupinu tvorí š i c í str o j e. Ze trí tová
ren zamestnává jedna nemecká (Býnov) s ríšsko
nemeckým kapitálem (filiálka dráždanské továrny)
200 delníku, dve ceské (Sobeslava Opava) pres 600
delníku, takže zde je pomer národnostní

Ceši 75%, Nemci 25%·

Hospodárské stroje.
Celkem 136 závodu s 25.000 delníky, z toho 39 ne

meckých. Nejvetší závody - Prostejov, Roudnice,
Brandýs n. L. jsou ceské. Ze závodu strední velikosti
(pres 400 delníku) je opet vetšina ceských, pouze dva
nemecké (resp. madarské) v Novém Jicíne a Lucenci.
Vetší nemecké závody jsou dále v okolí Chebu, Žatce,
Liberce, na sev. Morave a v Bratislave. Významem 
zejména pro zásobování domácího rolnictví vetšími
stroji a exportem - stojí nemecké továrny daleko za
ceskými. Zde jde prumysl tesne se zemedelstvím, jako
pri textilních strojích s textilem. Národnostní složení
dle odhadu asi:

Ceši 80%, Nemci 200/0.

Vagony.
Výroba lokomotiv byla zahrnuta do težkého pru-.

myslu. Výrobou vagonu zabývá se šest specielních to
váren, jež zamestnávají celkem asi 10.000 delníku. Nej
vetší závody jsou v Praze, Koprivnici, Studénce, Brne,
Kolíne a C. Lípe. Pouze kolínský závod (800 delníku)
je ceský, ostatní jsou nemecké, dva za znacné, ba pre-

proniká i do té strany. Padl Baeran, padl Lodgman.
Posl. Schollich šel ostre na poslance, který potrel ne
gativistickou legendu poprevratovou. Posl. Rosche,
nyní predseda klubu, hledá cesty k tomuto aktivismu.

Snad volba Roscheho nemá pozadí uprímného obratu
velké cásti nemecké strany nacionální k aktivismu.
Snad negativistické krídlo této strany chce dáti prí
ležitost krídlu dr. Rosche, aby ukázalo, co dovede, aby
neúspechem smírlivé r05cheovské politiky se ukázalo,
že jedine radikální metody jsou správné. Snad chce ne
mecká strana nacionální zmírnením tónu negativisti
ckého vylákati nemecké strany vládní z ohrady aktivis
mu zase do politiky oposicní. Kalkuluje snad s tím. že
nem. krest. soc. strana po oslabení v obecních volbách
by prijala pozvání k oposicnímu tanecku. Jest pravda:
taktika krest. soc. strany jest cik cak. Jest rozpacitá ve
veci sociálního pojištení. Jest trochu nesvá ve vlá:l.ní
vetšine. Pozoruhodným dokladem jest tu jeden z po
sledních clánkLl »Deutsche Presse«. Ostre se pustila
do - lidovcu a vycetla jim, že koketují s myšlenkou
vlády bez agrárníku. »Deutsche Presse« vytkla ceským
lidovcum, že nedelají politiku krestanskou, že :l.elají
politiku kompromisní i tam, kde vec církve nesnese
kompromisl!, a že delají politiku proti Nemcum. Ostré
stanovisko proti socialistum bylo by pochopitelno
u strany, jejíž Mayr Harting si chválí konservativnost
dnešní majority. A nac ten útok proti lidovcum? Útok
krajne drsný! Ale i tak jest clánek ten dokladem, že
není nemeckým aktivistum cizejší myšlenka, než jít
z vlády :l.nešního složení. I když sem tam hartusí.

Bylo jednou receno, že tábor pravice jest lépe orO'a
nisován, než tábor levice. Hlásí-li se dnes strana ~e
mecké buržoasie, strana nemeckého prumyslu k spolu
práci, jest to známkou, že nemecká strana nacionální
chce prispeti k rozšírení nesocialistického bloku, i kdy
by musila jíti do Canossy, i kdyby musila zapomenonti
na mnohé ze svých frází. Ale jest tu nemecký prumysl.
Ten se tlací k vláde, práve jako národne demokratická
strana leccos spolkla, aby videla svého exponent2. na
míste, k:l.e jest dnes min. Peroutka.

Sociálne demokratické strany - ceská a nemecká 
svoláva jí na leden spolecný sjezd, který má prispeti
k sblížení. Jest to n,epochybne - hlavne pokud jde o
nem. soc. dt'm. stranu - odezva událostí v nemeckém
politickém tábore, kde pomalu vše se hude tlacit k akti
vismu. Bylo by na case, aby nem. soc. demokracie jed
,lOU prestala delat politiku, která ji zavádí do isolace,
která není skvelá. Aktivism jest na postupu. Na ledno
vém sjezdu nemecká sociální demokracie má možno"t
ukázati, zda dovede se rozho:l.nout pro jinou orientac-i,
pro takovou, která by pocítala s aktivní politickou pra
cí nemecké sociální demokracie. Jiste nebude scházeti
zvucných slov. Ale jsou již dnes obavy, že vše zu,,>tane
pri starém. Nemecká sociální demokracie jest balva
nem, který leŽÍ na ceste našeho politického ~ývoje. Od
její orientace mnoho záleží. Ale dr. Czechovi a Hellc
rovi se príliš zamlouvá dnešní jejich politika, která za
kopává politické síly této strany, která je ndovede vy
užít, než aby bylo možno cekat obrat k lepšímu.

Jest to dosti paradoxní: obcanské strany nemecké .
a dnes i bourliváci iredenty a negace - prihlásili se
k aktivismu, k myšlence národnostní spolupráce. Te

dine nemecká sociální demokracie, která by k tomuto
vývoji mohla leccíms prispeti a býti korektivem, Zll
stává stále nehybnou. Stává se starou pannou, která si

NARODNI
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vážné úcasti rakouského kapitálu. Nejvetší závod je
do znacné míry pod vlivem ceského kapitálu - proto
cítáme V3 pražského závodu k ceské skupine, ponechá
vajíce 2/3 a celý aplikovaný závod na Morave (z nehož
vylucuje neautomobilové oddelení) nemecké skupine.

Národnostní složení je pak takové:
Ceši 2S0/0, Nemci 7Sro.

Rakouská úcast ciní asi 30ro.

Zvláštní skupinu tvorí ro velkých a nekolik menších
stá t ní c h díl e n, ikteré opravují vagony a lokomo
tivy, z menší cásti samy vyrábejí. Zamestnávají v celku
12.000 delníkLI. Pocítáme-li s temito dílnami (a zdá se
nám to správné, protože neb),ti jich, musel by na jejich
míste vzniknouti samostatn)' prúmysl), jeví se nám
ovšem celkov)' omer národnostní takto:

Ceši 6470, Nemci 3670.

A-utulDobily ft létadla.
Šest automobilov)'Ch továren vyrábelo roku I9z6

celkem asi ro.ooo vOztl. Z toho více než polovina pri
padala na konto dvou cesk)'ch továren v Praze, asi tre
tina na továrnu v Plzni a Ml. Boleslavi - rovnež ces
kou. Jediná nemecká továrna vyrábela asi 1.500 vozú
- takže p O'dle v Sr rob y ciní pomer:

Ceši 8S0/0, Nemci ISro.

Podle poC'tu delnictva nelze dohre zjistiti výrobu, pro
tože vedle trí specielních továren ostatní se zabývají
ješte jinou v)Tobou a data o delnictvu v automobilovém
oddelení se nám nepodarilo zjistit.

Výrobou létadel zabývají se tri podniky, úplne ce
ské, z nichž jeden je ovšem v koncernu podniku se
znacnou francouzskou úcastí.

Národní pomer je tedy:
Ceši 1000/0,

pri cemž na cizí úcet pripadá nejvýše zoro.
Zbrane.

Vedle Škodových závodú, jichž zbrojovka je jednou
z nejvetších v Evrope, jsou "l Ceskoslovensku ješte
ctyri továrny zbraní, zamestnávající pres 500 delníkú,
celkem 6500 delníkú. Vedle techto zbrojovek (v Brne.
Bratislave, Praze a Strakonicích) je ješte rada men
ších prúmyslových závodú puškarsk)'Ch, v)'robcú ruc
ních strelných zbraní atd. Zjišfovali jsme 8 takových
závodu a sice ve Výprtech, v Praze, Wamsdorfu a i.
Všechny nemecké závody dohromady zamestnávají
pouze 400 delníkú - jsou to vlastne jen vetší manu
faktury. Národní pomer:

Ceši 9Sro, Nemci Sro.

Knoflíky a drobné kOToTé zboží.
Prúmysl knoflíkú a drobného kovového ZQoží - spí

nadel, bezpecnostních špendlíku, patentú a pod. - je
representován nekolika velkými firmami, soustrede
nými v Praze, v sev. Cechách zejména v okolí Podmo
kel, na Jablonecku, v okolí Hradce Králové a poruznu
na Morave. V celku je tento prumysl, namnoze pro
vozovaný po domácku, v rukou nemeckých faktorú a
továren. Platí to zejména o knoflících nitených, sklene
ných a perlefových, kdežto kovové zboží vyrábí se více
továrnicky. N ásledu jící rozdelení je podáno jen za úce
lem lepšího prehledu; jednotlivé firmy jsou však na
mnoze súcastneny na výrobe celé rady zboží.
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1. Cel u I o i d o v é výr o b k y.
Celkem 24 vetších firem, zamestnávajících asi 1300

1400 delníku. Nejvetší dve firmy jsou v Jablonci n. Ni
sou" dále v Praze a okolí, kde jsou jediné tri ceské fir
my, zamestnávající v celku asi 300 delníku. Pod.le vý
roby je pomer národnostní:

Ceši 1Oro, Nemci 90ro. .

2. G a I a I i t o v é k n o f I í k y.
Velmi rozvetvená drobná výroba se soustreduje

v Praze - 4 vetší firmy, z toho tri ceské a jedna neur
citá -, v Hradci Králové a okolí, kde jsou tri vetší
ceské firmy a rada menších - a v okolí Podmokel.
Nemecké firmy v sev. Cechách vyrábejí asi Soro cel
kové produkce, takže lze národnostní složení, cítáme-li
neurcitou pražskou firmu spíše k nemecké skupine.
odhadnouti:

Ceši 40ro, Nemci 600/0.

3. K a m e n á c O' v é k n o f I í k y.
Veškeré firmy (v nich 8 velkých exportních) jsou

soustredeny ve svazu »Verband der SteinnuBknopf-In
clustriellen in Eulau bei Bodenbach«. Celkem 10 firem
v okolí Decína- a Podmokel.

Nemci IOOrO.

4. Per let o v é k n o f I í ik y.
Pres 60ro výroby má v ruce nejvetší svetová firma

francouzská, která je ovšem pouhou faktorií a impor
térem. Výroba je soustreclena v okolí Žírovnice, Hrad
ce Králové a Nemcic na Hané a deje se vesmes po do
mácku. Nemecká industrie je soustredena v okolí Ta
chova (4 vetší firmy) a Kal' 1. Varú. Francouzskou fir
mu lze pocítati s ohledem na úplne ceské vedení a dále
s O'hledem na ceské' dodavately k ceskému katastru,
takže národnostn í pomer pak ciní:

Ceši 7Sro, Nemci 2S0/0.

Kdybychom pocítali francouzsk)' kapitál zvlášte, byl

by pomer 1S : 2S a 60ro cizího kapitálu.
S. Por c u lán o v é k n o f I í k y
vyrábí velká firma v Jablonci vdle nekolika menších

výrobcú tamže.
Nemci 1000/0.

6. S k len e n é k n o f 1í k y
jsou typickou jabloneckou industrií. Vyrábí je asi

SO firem, vesmes exportních. Drobní ceští výrobci ne
pricházejí v celkové kapacite vLlbec v úvahu.

Nemci IOOro.

7. K o v o v é k n o f I í k y a k o v o v é z b O'ž í (pa
tenty, spinadla).

Výrobci v sev. Cechách, kde je prumysl cástecne sou
streden, jsou organisováni ve »Verband der Kncpf
und Metallwarenfabrikanten in Tyssa«, kde je 14 fi
rem, mezi nimi jedna velká (Joo delníku) v Tisé a jed
na (soo deLníkú) v Býnove u Podmokel. Nejvetší
továrny jsou v Praze (800 delníku) a Bílovci (2000
delníkú). Tyto továrny, z nichž dve mají filiálky
v Dráždanech a jedna v Paríži, jsou v nemeckých rukou
témer úplne. Pražské dve továrny nejsou ovšem "y
slovene nemecké a vedení jedné z nich je ~eské, u dru
hé je ma jite! neurcité národnosti. Soude však dle znac
ného angažmá nemecké banky, lze velmi težko tyto
podniky raditi k ceské skupine. Nejvetší podnik v Bí·
lovci je však v koncernu ceské banky a je možno nej-



Cechy 5070, Nemce 50%.

:MestoPodivných živností.
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kvetena netvorí francouzský park, ale roste divoce po
celé šíri ulice, vetšinou v hustých trsech, mezi nimiž se
proplétají vozy, obklopuje synagogu a daleko, daleko
v postranních ulicích stojí osamele cerné hloucky s vla
jícími kaftany a pejzy.

První dojem je, že t~nto zástup ceká. tam na nekoho,
kdo má prijeti po moste Užhorodu. Ale hodiny mí
její a davy se nerozcházejí. Stojí v sevrených krouž
cích a debatují. Jejich voskove bledé tváre s dlouhým
cerným nebo ryšavým vousem hledí na sebe smutnýma,
prísnýma ocima. Není jediné ženy mezi nimi, jen
chlapci a výrostci, kterí jsou jen zmenšené kopie do
spelých.

A po moste od Rozvihova prijede .obcas malá brycka
s osmi až dvanácti takovými cernými muži s vlajícími
kaftany a pejzami. Kolik jich asi muže být? Cerné po
stavy splývají jedna s druhou, matný lesk bledých tvárí
mate zrak. Pan Kálman Klein vypravoval, že nesnesou,
aby je nekdo v jejich bryckách nebo hlouccích pocítal.
Kdyby se prý nekdo o to pokusil, hned vyskácou z vozu
a jdou pešky nebo se rozejdou.

»Snad to nebude tak zlé, aby s tím pocítáním mely
potíže i vaše statistické úrady«, rekl na to pan Béla
Bajáky v hotelu Csil1ág. To jsou tedy muži PodivnÝch
Živností. kterí mají svou bursu pod širým nebem u mu
kacevského mostu, a kterým není príjemno, aby lidé
znali jejich pocet. Zdá se, že oni sami všecko na Pod
karpatské Rusi spocítali. odhadli a ocenili. lidi, doby
tek. lesy, vinice, pole a stavení a že mají poverecnou
hruzu z toho, aby je snad nejaký mocnejší mág také ne
spocítal a nezaradil mezi zboží toho obrovského vý
prodeje. který se jmenuje Podkarpatská Rus a v kte
rém jsou oni prodávajícími i kupci.

Prijede-li od mukacevského mostu brycka s Rusíny,
obrátí se všecky ty bledé tváre k ní a prísné a smutné
oci kloužou vecne s osoby na osobu, s veci na vec a se
zvírete na zvíre, a dlouhé bledé prsty v záhybech kaf
tanu pocítají. A Rusíni ve svých bílých plstených ka
bátech zustávají netecne sedet v bryckách a jedou cer
ným množstvím pokojne jako ovce k stríŽi. Oni se ne
bojí povery cerných mllžL'l s kaftany,. že pocítání pri
náší nejaké neštestí, a neskácou s VOzll. Mají své ne
štestí, už za sebou.

- »Mukacevo je mesto podivných obchoqu«, - rekl
presneji pan Béla Bajáky, kterÝ jiste nemel ani tušenÍ"
o Podivných Živnostech pana Chestertona.

Nitky techto obchodu, které navazují cerné kaftany
u mukacevského mostu. jdou do nejzapadlejších hor
ských dedin a lesních samot. Žádná telefonní a telegraf:.
ní sít není tak rozvetvena jako sít techto obchodních
zájmu v zemi, kde jsou dve poštovní' stanice od sebe
vzdáleny až padesát kilometru.

Všecko lze oodniknouti s pomocí cern,}'ch kaftanu,
nic bez nich. Cerní muži s vecne prázdnýma rukam<l
pred synagogou v Mnkaceve drží jen nitky a pocítají.
Rusín a Rusínka mají stále plné ruce, na jejich zádech
j~ou stále nejaké pytle a balíky. Celá procesí bílých,
plstených kabátu s dvema slepicemi v nárucí a s pra
sátkem pred sebou Dutu jí po silnicích k mukacevskému
mostu, kde cekají cerné kaftany a pocítají. Nikdo ne
dovede chodit a stát s prázdným<,_ rukama jako podkar
patský žid. Chodí po Mukaceve nebo stojí u mukacev
ského mostu s rukama na zádech jako. ucenec v pra
covne,stále zaujatý svým problémem. Bylo od veku
stanoveno, že podkarpatský Rusín bude nosit v nárucí

LID IADOBA

Jaroslav Kolman-C assi'us:

Hledíme-li k v}rrobe knoflíkll a drobného kovového
zboží jako celku, ITItHeme podle vzájemného pomeru
odhadnouti národnostní rozvrstvení takto:

Ceši Jaro, Nemci 90ro.

Chesterton G. K. vyslovil ve své nejhezcí knize myšlenku, že sporíme-li místem tak, že nahromadíme
domy na sebe, jeden na strechu druhého, kompletne i

prucelními dvermi, vznikne jakÝsi chaos vertikálních
ulic,kde muže bydlit kdokoli a prihoditi se cokoli, a
tam prý také takový snílek a mystik Basil Grant mohl
vypátrat kanceláre slavného Klubu Podivných Živ
ností.

Ale Podivným Živnostem se znamenite darí také
v meste, které si muže dovolit plýtvat hríšne stavebním
místem ve smeru horizontálním. Taková S po 1 e c
n os t Bot M r tvé h o Muž e, nebo K o c k y
a Krestana a Desíti Cajových ŠálkL'l
mohla by nerušene pusobiti také v meste, jehož ulice
prízemních domeckl1 jsou práve tak nevyzpytatelné, že
emají konce. Chesterton mel ve své knize o Klubu
odivných Živností na mysli Londýn. My bychom rádi

pod touto literární vignetou pokracovali ješte ve vy
pravování o mestu Mukacevu, o nemž minule jsme
veklinejedno slovo chvály. Mluvili jsme již tehdy o jed
né jeho Podivné Živnosti, o podkarpatském hotelu bez
tenic a o krásném záhonu kvetin v jízdní dráze korsa

:I o jiných podivných vecech.
Nezmínili jsme se však ani sluvkem o jeho žid ov

kém obyvatelstvu. Peli jsme chválu lesa a nezmínili
jsme se o stromech. A prece nebylo by divu, kdyby
ráve naopak nevideli jsme pro samé židy Mukaceva.
evím, kolik jich napocítala statistika, ale verím svým
vím, které s úžasem patrily na cerné množství, jez
plnovalo jízdní dráhu od hotelu Csillag, kde se koncí
etinová dekorace a zacíná židovská diaspora, která

dobí svou sametovou cerní jízdní dráhu dále až k že
obetonovému mostu pres Latorcu. Tato orientální

éne z 40% pocítati ho k ceským závodum - ze 6070
k je na nem úcasten rakouský kapitál.
Zvláštní skupinu tvorí 6 firem, vyrábejících kovové

noflíky k rukavicím. Z nich je jedna - asi 10% vir-
oby - ceská.
V celku lze ríci, že národnostní rozvrstvení Je:

Ceši J07o, Nemci 9070.
Zahranicní (rakouská) úcast ciní asi 1070.

8. it ,e n é k n o f 1 í k y.
Vedle nekolika velhch firem, jež vyrábejí také ni

tené knoflíky a jsou z nejvetší cásti nemecké, je zde
rada drobných výrobcl1. Pastevci na Ceskomoravské
vysoc;ne, na Šumave a j. vyrábejí nitené knoflíky pro
nekolikfakto·ftl - vetšinou Cechl1. Postihnouti statisti
cky tyto pomery není možno. Podle odhadu cítáme, že
pripadá na



slepice a podkarpatský žid v hlave nevyzpytatelné plá
ny Podivných Živností a Obchoju.

Mukacevo je tedy domovem lidí, kterí také obohatili
svet novými druhy výdelku, a nechceme predpokládat,
že by proti vetšine jich mel zákon nejaké námitky. A
potom, opravdu, není nic tak osvežujícího jako pohled
na nové veci.

Ale pan Béla Bajáky vylícil mi v hotelu Csillág pu
sobnost nekolika Podivných Živností, které, delajíce
cest svým vynálezcum, nepotkaly se s uznáním u úra
du. ]dnoho podnikatele zažalovali mukacevští advo
káti, nebot jeho Podivná Živnost prospívala na úcet
jejich kancelárí místo naopak. Podrobnosti tohoto
zvráceného obchodu jsou neobycejne zajímavým do
kladem o kombinacních schopnostech pocítajících mu
žu u mukacevského mostu, ale podrobný výklad o tech
to poctech byl by príliš obšírný a složitý, a dosti su
chopárný. Na mukacevské advokáty nevyzraje se pou
hou násobilkou.

Jisté zahranicní proslulosti a popularity docílila ne
méne originelní živnost, kterou bychom mohli nazvat
Živnost Vinných Sudu bez vína, velkovýroba tu- i ci
zozemských vín bez použití jediného zrnka hroznu. vý
roba jovedla se obejíti bez krásných a bohatých vinic
kolem Mukaceva a bez všeho, co by jen trochu pripo
mínalo révu, a docílila znamenitých výsledku rozma··
nitými chemickými prípravky, hlavne z drevin. Úrady
pred lety zabavily ohromné sudy takových nejjemnej
ších tu- i cizozemských vín oslnující jiskry a podmanu
jícího bouquetu z rocníku, který káceli -cIrevari v Kar
patech. Není možná, aby jen zištnost hrála úlohu pri
této živnosti, která uprostred vinic vyrábela víno z da
lekých lesu. Snad to bylo jen neco jako Spolecnost Bot
Mrtvého Muže, »onoho zdánlive nemorálního, ale tem
ne ospravedlnitelného s.::iružení«, jak o nem praví Che
sterton. .

Jiste nebylo by spravedlivé, kdybychom cinili odpo
vedným za podobné živnosti jen židovské Mukacevo.
Spolecnost Vinných Sudu bez vína rozšírila -svou pu
sobnost po všem krestanstvu. Prestaly se nazývati do
konce podivnými, promenivše se namnoze na akciové.

Ješte jedna vec je na podiv, díváme-li se na toto
cerné hemžení prej mukacevským mostem. Kam se po
dejí všecky ty chytré mladé tváre s ostrými skly na
šedých a temný<:h ocích mukacevské mládeže, která
promenu je kolem hotelu Csillág opodál svých otcu,
premítajících o Podivných Živnostech? Kam se podeje
tato prebytecná-inteligence, až jí naroste cerná nebo ry
šavá brada k pejzám a kaHanu? Bude také státi pred
mukacevským mostem a delati konkurenci starému
svetu?
I Rusínu je nekdy jeho širá Podkarpatská Rus malá,

i naloŽÍ si ranec na záda a jede do Ameriky. Což pak
teprve asi inteligence s ostrými skly a prázdnýma ru
kama!

.Ano, míní pan .Béla Bajáky v hotelu Csi1lág, nekterí
jdou do Vídne, doPešti, do Berlína, a také ve Francii
a v Londýne se neztratí. Jsou to rození Polygloti a již
v detství mluví nekolika jazyky.
. Nu, ovšem, svet je plný smenáren a bank a jiných
Podivných Živností, proti nimž jsou mukacevské ob
chody u mostu pouhé melouchy.

Vecer zazárí na mukacevském korse svetla a privábí
ruzné trpytné efemérní živnosti, na nichž -není nic po
divného. KaHany v jízdní dráze ješte více ztemní, tvá,re
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a pejzy ješte více zbldnou. Malé, bledé dívky s veliký
mi cernými parukami sluní se ve svetle výkladních
skríní a blÝskají zlatými náramky a náušnicemi. Pred
vraty hotelu Csillág není hnutí, nebot za nimi je bio
graf, kavárna, restaurace, vinárna, dancing a všecko.
Tam také tancí jedna taková bledá a útlá Salome s hrí
vou cerných vlasu do noci nekonecné charlestony s ce
~koslovenskými cinovnÍky a tam lze vypíti s panem
Bélou Ba jáky svetlemodrou láhev rocníku, který naká
celi drevari v karpatských lesích.

Poslední vecer pred odjezdem do východní cásti
Podkarpatska je tichý a vlahý. Korso je plno vune ka
rafiátu. Není to parfum promenujících žen, v Muka
ceve voní kvetiny. Muži v cerných kaftanech stojí na
svých místech a pocítají. Proplítáte se mezi nimi a rádi
byste zachytili jeden, jedinký cípek nitky, jež vede
k nejaké té Podivné Živnosti. Kolem bzucí hlasy, ale ti,
kdo stojí nejblíže, mlcí a dívají se na vás prísnýma,
smutnýma ocima. Nechytnete žáJný cípek Podivné Živ
nosti, jako nechytnete cvrcka v letní stráni. Všichni
kricí, ale ten, u kteréh~ práve stojíte, je vždycky tichý.

V tom vlna vzrušení prebehne po korse od zámecku
Rákoczyho až k mostu pres Latorcu. Hejno chlapcu
prebehne pres kvetinový záhon a nekoho zurive pro
následuje. Cerná masa lidí vrhne se jedním smerem a
smýká se podle zdí a krámu. Politická demonstrace, je
první myšlenka cizince. Povstání, šeptá špatné svedomí
kolonisátora.

Nedaleko stojí mladý žid a dívá se s moudrým
úsmevem do vravy. Má také ostrá skla, za nimiž se
mhourí velké, zarudlé oci výra. Co pak to je, rádi by
ste vedeli.

- Das ist eben Munkács, vysvetluje. Nejaký chla
pec ukradl kus perníku a ted ho celé Mukacevo chytá.

Vypravoval jsem to vecer panu Bélovi Bajákymu pri
svetlemodré láhvi vína.

- »Ano to je Mukacevo,« - potvrdil mi pan Béla
Bajáky. A dojal se zvláštním durazem: »Chytá m a
I é h o zlodeje«.

Mel jsem dojem, že chce ríci, že v Meste Podivných
Živností jako všude jinde na svete nenadelají s malým
clovekem velkých okolku.

PSYCH OLOGIE
J. B. Kozák:

Prazslrá olrultistiCl{á sensace.

Je vždy nepríjemné, prijde-li naše jméno do spojenís událostí, která se stala sensací. Je-li však nehoda
hotova, nezbývá než 'bránit se. V sobotu 12. listopadu
prijelo pro mne auto továrníka Neuberta. Jelikož jsou
naše rodiny v dlouholetých prátelských stycích, jel
jsem. Na seanci s paní Silbertovou. Vedel jsem, že
u Neuhertu býval Willy Schneider, jemuž byl dokázán
podvod. Byl jsem odhodlán odhaliti podvod a -- po
mlceti o nem, abych ne'blamoval svých prátel. Bylo by
snad stacilo varovati je soukrome. Jest o mne známo,
že jsem neprítelem okultismu. Veda je bud verejná
nebo to 'není veda. Okultní veda je protimluv. Okultism
byl vždy pravou vládou tmy. Jedná o zjevech, jež se
dejí po tme. Odvolává se na tajné tradice mudrcu a



magu, o nichž 'se žádné historické badání niceho nedo··
zví, na staré gnostiky, jejichž spisu nezná, na fakta,
která zná z doslechu, a na mystické prožitky, kterých
nelzeani kontrolovati ani vyjádriti. Každá veda je cha
rakterisována predevším svými methodami; okultism
nemá method.

Evropské lidstvo se po staletí vlece s tímto taju
plným šuškáním o podivuhodných vecech, jež se dejí
po tme. Tisíce carodejnic to ve stredoveku a v ranném
novoveku zaplatily životem. Desítky medií byly odha
leny jako podvodníci a povesti se udržují dál. Spiritism
bují v Podkrkonoší a mesta jsou plna verících, kterí
dnes vítají V rchlického, zítra N apoleona a Césara.
V poslední dobe pozorujeme vzrLlst víry v zázrak.
Postaral se o to Korneuburg, a at se nikdo neklame.
i prípadu, jako jsou kumšty ducha Nella, použijí lidé,
jimž div je podstatnou vecí v krestanstvÍ. Jestliže
predmety preletují a tajuplné ruce zjevují s,e, pak že
prý Kristus nevstoupil na nebesa a nezjevoval se po
vzkríšení svým ucedlníkum. Vídenský profesor evan
gelické theologie Herrmann, který videl pár sedánek
s Willy Schneidrem a pÍ. Silhertovou, to již napsal.
Ve skutecnosti jsme s temi fénomény, s jejich popisem
a zaruceností tak daleko, jako pred dvema tisíci lety.
Opakuji, že záležitost je trapná a že nekdo do ní musí
strciti kritický nos, trebaže mu hrozí nebezpecí, že ve
dectí dogmatikové na nem provedou náhlý soud.

Co se deje v takové \iValpurgisnacht, upomíná na
známou scénu z Fausta, kde si Mefisto podá opilé kum
pány v Auerbachove sklepe. Klepání prichází ze stolu
a ze všech koutu pokoje; jsou to smluvená znamení.
Jeden poklep znací »ano«, dva klepy »ne«; vytukává to
abecedu'proste podle poradu písmen a klepání se na po
žádání opakuje: Dává to dobrý smysl, ale sdelení jsou
vším spíše, než »záhrobním sdelením«. Jsou to oby
cejnosti (»wechselt Sitze« a p.). Jest již odjinud tolik
známo, že obsažnost techto projevu, at se již dejí pro
strednictvím klepání, nebo pomocí stolecku, rafie ap.,
stoupá s inteligencí media. Dva ceští spisovatelé, kterí
mi snad dnes vytýkají, že jsem nezustal se svým kriti··

.ckým nosem doma, také to kdysi zkoušeli. Výsledky
byly jednak velice básnického, jednak vyslovene abdo
minálního rázu. Každý dá to, co má. V našem »podve
domí« sedí nadclovek i podclovek. Projevy nejen že
jsou vázány na prítomnost »media«, nýbrž i na jeho
schopnosti. Ty mohou býti v autohypnose zvýšeny i
sníženy. Znal jsem dámu, která v lehké autohypnose
psala krásné básne, bavíc se s námi. Také.v prípadu
paní Silbertové není nijak patrno, že by »chtela« v ob
vyklém psychologickém smyslu. Hovorí, neví co prijde
a jest tím zhusta prekvapována. Pri rozsahu našich
automatických funkcí ovšem není její aktivní úcast ni
kterak vyloucena. Záhadou zustává lokalisace zvuku.

Popisováním zjevu, jehož jsou noviny plny, nebudu
zdržovati. Pri cerveném svetle se objevují záblesky, vy
cházející z rozmanitých predmetu, tajemná ektoplas
mata tahají lidi doslovne za nohy, zvonecek létá zvone
kolem stolu nebo vyleze nekomu po kalhotech na kole
no. Lezu pod stul a chytám marne ony tajemné »ruce«.
premáhaje svuj odpor (nebot vím, že elektraplasmata
byla již chycena a mikroskopicky zkoumána. pri cemž
se v nich našly cástecky epithelu). Hledám nejakou
eskamotáž, bohužel bez výsledku. Tu pojednou medium
vstane a ztrne zpusobem známým z hypnosy. Prudk)'
zábleskpod stolem a hodinky pred tím peclive otevrené

a prohlédnuté se náhle objevují v jejích rukou. Za
chvíli vyletí moje hodinky. Nápisu v nich nebylo. Pak
pri veceri, pri plném osvetlení se zdvihne ubrousek ve
dle mne ležící a preloží se na druhou stranu. Byl jsem
od pocátku pripraven na výsmech. Chcete-li, tvrdte, že
stará žena hodinky (pod stolem!) nohou sebere a hodí
si je na stLtl do ruky, aniž se pohne. Já toho s dobrým
svedomím nemohu tvrditi.

Celá ta skupina »okultních zjevu« je cirkus. Otázka
je, nedají-li se usporádati též zpusobem dLlstojnejším
jako zkoumání vážné.

Prítomnost cloveka tak málo suggestibilního a tak
skeptického jako já zrejme ruší seanci. Konstatuji
též, že jsem vlastníma (ac velmi bystrýma) ocima ne
videl ektoplasmata shodne s ostatními a že jsem žád
ných dotyku necítil, ac jsem príležitost k tomu všemož
ne vyhledával. Gravury, které se objevily v hodinkách
nebo jiných predmetech a byly fotografovány pro zná
mý obrázkový casopis, jsem videl, ale v mé prítomnosti
se to nestalo. Mimochodem podotýkám, že dcera paní
Silbertové nebyla v dobe, kdy se presuny predmettt
dály, prítomna.

Pokusíme-li se nyní roztríditi tyto zjevy, dostaneme
tyto skupiny:

a) Souhlasné vjemy (nebo snad souhlasné a soucasné
klamy smyslové). Sem patrí ono klepání, záblesky, fos
foreskující ektoplasmata. Doteky vylucuji: necítí je
každý.

b) Prenášení predmetu.
c) Otisky a rytiny v uzavrených prostorách.
d) Vliv media a prítomných na zjednání podmínek

pro vznik celého »špuku«.
K tomu po rade poznamenávám: Simultanní sugges

ce je jiste zjev dosti podivný a duležitý (i prakticky
duležitý), aby se jim zab)rvali psychologové. Subjektivní
moment je možno vylouciti. Vedte zvuky mikrofonem
do odlehlé místnosti; kontrola je pomerne snadná. Je
šte spolehlivejší by byl gramofon kombinovaný s mi
krofonem a sesilovacem. Zjistí-li se, že jde o hromad
nou suggesci, není prdblém odklizen. Psychologie má
povinnost studovati podmínky, za nichž hromadná sug
gesce vzniká.· Pri prenášení predmetu jest nutno vylou
citi podezrení z eskamotáže. Veci nebudtež kladeny pod
stul, nýbrž bud na zcela viditelné místo, kde je prístup
k nim 'Zabránen, na pr. do kolmo postavené a dole
uzavrené trubky, do uzavrené skríne nebo dokonce do
zamcené místnosti, kam nikdo nemá prístupu. Vlivu
media prý dvere neprekážejí. Pak snadno lze .protoko
lárne zjistiti, zdali se neco stalo a je-li premístení pred
metu vskutku rázu za normálních okolností nemož
ného. Je známo, co lidé, oddaní okultismu, tvrdí: ne
prostupnost tetes prý neplatí bez výhrady; predmety
jako hodinky prý procházejí deskou stolu. Nic není
snazšího, nežli zjistiti omyl. Totéž platí o rytinách, jež
se objevily na zavrených hodinkách. Paní Silbertová je
prý ochotna pokus na požádání opakovati. Nechte to
vše odehráti se treba v nedobytné pokladne a ke kon
trole si vezmete mimo jiné také zkušeného eskamotéra.
Jelikož je patrno, že k úcinnosti media je zapotrebí také
jistého lidského okolí, jež obycejne je slozeno z verících
spiritistu, obklopte medium temito lidmi. Skupina kon
trolní s výjimkou eskamotéra se muže po uzamcení
místnosti (po pr. trubky nebo wertheimky) odebrati na
pár hodin pryc, aby se nezahodila. Ponechá kontrolu
mikrofonum a fonografickým deskám. Navrhuji, aby

763



PHtDlIUlOSL

se zatím odebrali do Masarykovy akademie práce s kol.
doc. Šerackým a tam jeden druhého, pana kolegu v to
pocítaje, podrobili psychotechnické zkoušce. Ujistí se
tím nejen o duležitosti psychotechniky (kterou pan kol.
uverejnuje v Národním Osvobození svuj verdikt o pod
vedených, tolik zdurazni!), nýbrž i o své normálnosti.
Pak se mohou vrátit a sepsati protokol. Já sám pujdu
potom do kroužku ceských spisovatelu. kterí mi vyt)'
kají. že jsem byl prítomen veci neprístojné, nerku-li ne
slušné. Omluvím se a poprosím je, aby ten, kdo nikdy
neslušnosti l1evidel a kdo nevidel neprístojností více
než já. hodil po mne první kamenem.

Okultní zjevy jsou predmetem studia již dlouho. Ri
chet, Joire, Schrenk-Notzing, W. James, M. Dessoir.
j 1ans Driesch. L ug. Messer a jiní. které již nebavilo
delat hece vedy, presvedcovali se o nich casto z auto
psie a došli k záveru. že zde ps-žchologii a biologii ceká
ješte mnohý pernÝ úkol. V Angtii i v Americe existuje
již mnoho let Society for Psychical Research. Cestným
predsedou anglické je Hans Driesch. Komu jsou Pro
ceedings techto spolecností príliš fantastické, tuho :;n:1I1
uspokojí pokus o vypracování vhodných method, jejž
ucinil Messer v knize »Die wissenschaftliche Erfor
schung "des Okkultismus«.

Bohužel nenlám nadeje. že se u nás k prezkoumání
prípadu vskutku prikrocí. Hans Driesch bude pocát
kem príštího roku uvítán sice v Praze se všemi po
ctami, jež prísluší velkému biologovi a mysliteli, ale
nás soucasne poženou ulicí jako blamované lidi. Cír
kevní dogmatism není jedinou prekážkou duševní svo
hody a kritického pokroku. Nezapomínejme na vede
ck)T - a polovedecký. Nemrzelo by mne, kdybych mu
sil priznati, že jsme leckde se svým vedením v koncích
- hlásám to ve filosofii denne. Necervenal bych se.
kdyby mi nekdo vytýkal, že jsem byl prítomen psine 
pokusy se dají zarídit dustojneji. Jsem ochoten po
patricném dukazu uznati. že jsme byli všichni napá
leni - at nastoupí druhá v)'zva. Mne mrzí jen ve
decký snobism.

Vracím se k zacátku. Vymlouvati lidem spiritism a
vytáhno lti okultní zjevy z jejich mysteriosního prítmí
jest u nás vážným kulturním úkolem. Temperamentní
zakrikování to nespraví. Ríkati, že víra je víra a spi
ritism je víra. je defaitism. Vím. že jest težké to roz
mlouvati spiritistum. Každý anthropomorfism je úžas
ne názorný. Co jednoduššího nežli domnenka. že c1u
chové mluví? Clovek, jenž své predstavy neprobral sí
tem psychologie a noetiky. težko uznává, proc se tak
bráníme myšlence. že se duchové (nebo duše zemre
lých) nemající lidských orgánll. projevují tak lidsky
- so allzu - - menschlich. Reknou vám, že orgánem
jest tu nervová soustava media. Ale psycholog a bio
log se musí zamysliti nad tím. že funkce fysiologické
a psychologické nejsou jedinými možnými projevy ži
jícího individua a že z temnéhO' pozadí naší životní
aktivity muže vycházeti leccos, k cemu dosud nemáme
methody ani klíce.

Pan -dr. Karel Capek volá v 1,edelních Lid O'v ý c h
n () v i n á c h na universitní profesory. aby každý zll
stal u kopyta a nelezl do vecí. kde je tolik platn)T jako
kaderník nebo listonoš. Uznávám. že nemáme tolik
práv jako žurnalisté a že je vždy zajímavé jen to, co
fysiolog vykládá o fysiologii a psycholog o psycho
logii. nikoliv co povídá o nejakém mediálním tukání.
Uznávám též, že je to nemilé, když si z nás nekdo de-
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lá štafáž a slibuji, ž'e si na to vzpomenu, až si nekdo
udelá štafáž z Karla Capka. Ale parcelace vedení není
nija,k dokonale provedena a ty zbytky, nezdedí-li je
v tomto prípade psychologie, fysiologie a biologie,
pripadnou jako vždy filosofum a la James, lJriesch.
Messer, Dessoir. Až se bude neco jistého vedet, udelá
se z toho odborná veda, která dle staré tradice filosofii
kopne. Ty zbytky pri parcelaci vedy jsou rozhodne mé
ne príjemné nežli zbytkové statky.

ŽIVOT A INSTITUCE
Frant. Munk:

Co chce Reklamní klub.
". ' ,pecovati o lepší reklamu a

potírati reklamu podvodnou a hospo
dársky škodlivou" _.«

Tahle slova nejsou vzata z manifestu nejaké obrod-
né ligy nebo »Tažení proti reklame«. Každ)' je

muže najít ve stanovách Reklamního klubu ceskoslo
venského (zkratka Rek Iu b u), mladé organisace, jež
sdružuje reklamní pracovníky, teoretiky i praktiky
všech odvetví. Tlak se nám zdá, že už i u nás prestál'á
být pravdou skeptické slovo, že »není na svete veci,
které byste nemO'hli lidem namluviti, jen když jim to
ríkáte hodne nahlas a hodne casto.« Pred obecními
volbami se nám urcité veci ríkaly hodne casto a náram
ne nahlas. A prece obecenstvo »nekoupilo« ty, kterí
nejvíc a nejcasteji na ne volali z nároží. Falešná rekla
ma prestává vynášet a proto za nic nestojí.

Jinde jsou už v reklame dál. U nás reklama se po
važuje dosud za druh hazardní hry. a západe je sy
stémem pracujícím podle predem známých pravidel se
zarucenou výnosností. Proto má Reklub dva hlavní
úkoly: s t a l' a t s e, aby l' e k Ia m aby Ia s p 0Ie h Ii vej šíp l' oty, k d o j i pro vád e jí,
i 'P l' oty, jim ž j eur c e n a. Neboli podle
stanov

»studovati moderní reklamu a prodejní organisaci vubec,

šíriti jejich znalost, propagovati moderní reklamu a pro
dejní metody, pecovati o lepŠí reklamu a potírati re·
klamu podvodnou a hospodársky škodlivou, represento·
vati ceskoslovenskou reklamu uvnitr státu i za hrani·

cemi a hájiti všestranne zájmy reklamních pracovníku,«

Hlavními zájemci jsou ovšem reklamní pracovníci,
Reklub má však význam mnohem širší než pouhá zá
jmová organisace reklamních šéflt a ostatních prova
clecu a organisátoru reklamy. My všichni jsme - treb:t
nevedomky - spotrebiteli reklamy. A reklama poroste
ct s ní i její vliv. Naším práním musí být, abychom
dostávali reklamu dobrou - to jest vkusnou a pravdi
vou. Reklamní klub chce vychovávat reklamující i obe
censtvo: proto koná debatní vecery svých clenu, hude
porádat cyklus verejných prednášek o reklame a spolu
s P. V. V. výstavku vzorné reklamy v rámci reklam
ního trhu na jarních pražských veletrzích. Zájem tVllr·
ce reklamy i obecenstva je na štestí totožný; delat do
brou reklamu. Reklama špatná se brzy prozradí a sama
se znemožnuje. Reklama pravdivá a dobre organiso
vaná je konstruktivní silou, jejíž duležitost r03te a
poroste, Obecenstvo musí se naucit, aby rozeznávalo
inserát pravdivý a nepravdivý, plakát vkusný a ne-



vkusný, reklamu užitecnou a odpuzující. To je dule
žité pro každého z nás, i když si myslí, že reklama
na nej nepusobí. Jsou jiste lidé, kterí se brání proti
reklame jako proti cholerovým bacilLlm. Ale reklama
pllsobí na nás podvedomím, které nedovedeme ovládat.

Rek I a m a jeve I k á s í I a s o c i á I n í. Pre
tvoruje spolecnost, mení zpusob života celých národú
- revolucionuje svetové hospodárství. Reklama bez
urcitého mravního základu je hrozným nástrojem
v ruce výrobce. Organisace reklamy musí se stát po
voláním stejne cestným jako je povolání právníka, lé
kare nebo ucitele. Všechna tato povolání mají urcit),
psaný nebo nepsaný zákoník sociálních povinností,
které nesmí prekrociti pod hrozbou hmotných nebo
morálních trestLl. Je to ono uvedomení a odpovednost,
které anglický socialistický myslitel Tawney ve »V)T
c1elkárské spolecnosti« pokládá za východisko z dneš
ního rádu. Reklamní klub chce své c.ny naplnit poci
tem odpovednosti za reklamu, která prochází jejich
rukama, a požaduje od nich, aby se vedle »úcinnosti
v reklame« rídili také »pravdou v reklame«.

Náš klub jest pouze malou složkou s vet o v é h o
hnu t í, organisovaného v I 11 t e r 11 a t i o n a I A d
vertising Asssociation se sídlem v New
Yorku, jejímiž cleny jsou v Evrope Anglie, Francie,
Nemecko, Holandsko, Švédsko, orsko, Dánsko. Ra
kousko, Švýcarsko a Španelsko. Je videt, jak se hnutí
šírí ze západu na východ, sledujíc postup technické ci
viJisace. Zavádí do prodeje tytéž vedecké metojy, které
zpusobily prumyslovou revoluci a které nyní provádejí
revoluci obchodu.

Reklama vstupuje u nás do rozhodného stadia. Pro
jdete hlavní pražské trídy a porovnejte svetelnou re
klamu, výkladní skríne a ostatní reklamu treba jen
s minulým rokem. Uvidíte pokrok, uvidíte pokusy,
tápání i úspechy. Uvidíte, že roste u nás nová síla:
síla reklamy.

, I I
POVOLANI A ZALIBY

K. Zmatlík:

Nový mistr sveta.
Velicí mistri šachu i v tom jsou podobni velkým vojevudcum,že mají jako oni svá Waterloo:, své Sadov' a Sedany. Pro
Steinitze stal se necím takovým Montreal v Kanade, velkého
Laskera straší snad dosud ve spánku Havana a Capablanca
asi nikdy nezapomene na Buenos Aires. Tato tri mesta videla
v pOsledních 40 letech, co se o svetový championát v šachu bo
juje, v casovém sledu 1894-1921-1927 slavnostní obrad na
stolení nového vládce v ríši 64 polí s tradicním' stiskem ruky,
gratulací a provoláním slávy novému championovi, jejž ponl,
žený šachovému svetu takto predstavuje. Capablanca podle no
vin pridal k tomu i objet~, címž se obrad pro budoucnost pod
statne obohacuje. Než žerty stranou: zažili jsme opravdu udá
lost, jíž v dejinách novodobého šachu nebude zapomenuto, a
výsledek šestinedelního zápolení techto dvou duchu jest oprav
du neocekávaný. Tentokrát je to poprvé, co pozbývá význam
ného titulu mistr v plném rozvoji duševní i fysické síly. Stei
nitzovi bylo 57, když podlehl 26letému Laskerovi, tomuto bylo
53, když odevzdával žezlo Capablancovi, jenž' je již po 6 le
tech ztrácí, oslaviv práve behem matche své 39. narozeniny.
NolI'ývladar v ríši šachu jest 351etý; rozdíl 4 let to ovšem ne
byl, jenž dopomohl Aljechinovi k úspechu. Bylo, by velmi naivní

podle výsledku matche se domnívati, že Aljechin hraje šach
lépe a dokonce o tolik lépe, než Capablanca. Sledujeme-li ša
chovou dráhu a úspechy obou, dojdeme spíše k záveru opac
nému pres to, že Capablanca byl poražen v pomeru 6 :3. Nebyl
poražen Capablanca, ale poražena byla š k o 1a, shroutilo se
falešné dogma vybudované na principu hry posicní, podle nehož
šachová partie mela se pojímati jako strízlivý proces matema·
tický;, provádený na základe nekolika poucek takrka mecha
nicky. Kombinacní fantasie jako starý romantický prežitek vy
loucena, nebo vykázáno jí místo velmi podružné témer v sa
mém sousedství príslovecného šachového "blundru«. »Nebudeš
kombinovati!« znelo prikázání posicních dogmatiku. »Mýj od
purce zacíná kombinovati, je ztracen«, radovali se posicní fa
natikové nad svými partiemi. "Zajímavá kombinace, jen je-li
také správná?« táží se úzkostlive glosátori šachových partií je
šte dosud, když takový lkaros, opuste bezpecnou pudu vyšla
pané posicni silnice, vzlétne do oblastí chápavostí posicních
mentoru nedostupných. Strnulí dogmatikové posicní teorie,
v podstate ovšem správné, zapomneli, že ve hre v šachy uplat
nuje se také jiná složka než pouhý matematický výpocet. Partie
šacbu není jen matematický problém, nýbrž boj dvou duchu., a
nerozhoduje pouze strategie, nýbrž také taktika. Posicní theore
tikové ocitali se casto v situaci onech vojevudcu, kterí své bitvy
podle všech pt'avidel prohrával~ kde je meli podle týchž pravi
del vyhráti. Ma,rengo a Slavkov mají hojne analogií i na minia
turním bojišti O 64 polích.

V tom tedy záleží význam vítezství sympatického ruského
emigranta, že privedl opet k platnosti i ke cti bojovnou složku
hry. Dokázal neúcinnost vyckávací techniky posicní pro zápasy
tohoto' druhu a významu práve na nejdokonalejším predstavi
teli tohoto smeru. Ukázal, že nepremožitelnost Capablancova je
pouhou. legendou, jako všechna podobná extrémní tvrzení. Uká
zal však zároven., kam chtel jednostranný kult posicní hry
v šaehu umení šachové zavésti, totiž k onomu nevyhnutelnému
remisovému zániku, jak jej druhý velký predstavitel této školy,
Lasker, pesimisticky predpovídal. Tech 25 remis ze 34 partií zá
pasu z{'13tanei tak dokladem relativní platnosti tohoto pro
roctví, ale zároveií také absurdnosti a neúcinnosti takové tak
tiky. Sotva se hned tak kdo najde, jenž by chtel ješte jednou
financovati zápas, který by byl takovýmto zpusobem protahován.
Na druhé strane jest však veliký pocet remis novým obohace
ním cetných analogií mezi hrou v šachy a válkou o analogii
mezi válkou svetU'vou.,která vyspelostí válecné techniky také se
zmenila v dlouhou radu posicních boju s »remisovým« výsled
kem, a tímto matchem o rekordním poctu remisových partií;
jest si jen práti, aby oba t!yto· rekordy nikdy již nebyly pre
konány.

Není prozatím známo, jak soudí Capablanca o své porážce a
je-li ochoten priznat~ že byl poražen jeho styL To se snad do
víme od zpravodaju, až budou oba, vítieze i poraženého, inter
viewovati. Ovšem budou-li to tíž zpravodaj ové, kterí podávali
referáty o prubehu matche, nedovíme se mnoho. Nebot zpusob,
jakým náš denní tisk U'matchi referoval, pro!Zrazoval, že zpra
vodajství bylo v rukou šachových laiku. Hned o první partii
matche, když byla prerušena, bylo psáno., že Aljechin má malou
výhodu, a vysloiVena zároven pochybnost, stací-li k výhre. Ve
skutecnosti stál Capablanca pred nekolikatahovým matem., a
jen podmínky matehe, dávající po dU'koncení nedohrané partie
ouperum volný den, primely Capablancu, aby partii ješte pre

rušil. Také zpráva o skoncení matche byla stylisována tak, že
se nezasvecenci ptali, co se Capablancovi prihodilo, že prohlásil,
že nemuže již dále hráti; patrne zpravodajum samým zdálo se
nedosti pochopitelným vzdáti partii, když má souper jen o dva
vU'lné pešce v koncící hre více. At už však se tedy dovíme co
kol~ jisto jest, že posicní technika vuci hlave novoromantické
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školy neobstála. Není pochyby, že Capablanca je duch šachove
velmi universální, který umí partie vyhrávati i jinak, než pou
hým cekáním na blunder souperuv, jak lze zlomyslne laskro
steinitzovskou školu charakterisovati. I on vytvoril mnohou gi
gantickou kombinaci, ale pres to vždy dával prednost strízlivé
methode posicní, kterou technicky ovládal jako nikdo druhý.
Match s Aljechinem mohl jej presvedcit; že proti souperi stejne
silnému tento styl hry nestací. Naprostý nedostatek inicia~ivy
u CapabIancy, který se jeví až na necetné výjimky ve všech
partiích matche" nepadá v tomto prípade na vrub osoby, ale
stylu.

Ze 34 partií tedy pouze 9 skoncilo vítezstvím nebo porážkou.
Bylo znacným prekvapením, že Aljechin vyhrál hned první par
tii, a bylo to prOineho jiste silným povzbuzením, jehož dosahu
nelze podcencvati. Tatlo partie patrí také k nejpeknejším ce
lého matche, nebot v ní Aljechin svého soupere dokonale pre
hrál. Malé opomenutí Capablancovo již v 14. tahu stacilo, aby
se zmocnil Aljechin útoku, jejž dovedl virtuosne vystupnovati
až k víteznému konci. Jeto zárovei'l jediná partie zahájená peš
cem královým, všechny ostatní partie pocínají pešcem dámským.
Po nezajímavé remisf druhého utkání vyrovnává Capablanca
v utkání tretím. Aljechin volil t. zv. indickou obranu, ale se
hrál to&>již hodne otrepané otevrení ku podivu slabe, takže vý
hoda v otevrení nabytá stacila Capablancovi k výhre, již velmi
elegantne vynutil. Následují nyní 4 bojovné, ale pres to' málo.
zajímavé remisy" po nichž Capablanca v sedmém utkání strhuje
na sebe ,vedení v partii opravdu mistrovsky hrané. Následující
.3 partie koncí opet remisou a tak patrí první desítka Capablan
covi, který vede po 10. utkání 2: 1.

Po skoncení první desítky bylo jiste málo tech, kdož verili
v možnost vítezství Aljechinova. Víra v nepremožitelnost Ca
pablancovu byla príliš silná, a dve výhry jeho úplne setrely do
jem Aljechinova vítezsl1ví. Proto zustane II. partie matche
trvale zapsána v 'šachových dejinách. Jako v první partii vedl
,Aljechin opet cerné a skvelými manévry vynutil si volného, peS
ce znacne postouplého. Ale ani Capablanca nezustával ve vyna
lézavosti za svým souperem a zjednal si náhradu v protiútoku
bezvadne vedeném až do 47. tahu, kdy nastala krise partie. Ca
pablanca ucinil slabší tah, který v dalším prubehu, jejž ovšem
nebylo mOžno predvídati, mel za následek ztrát'u hlavního oper
ného bodu, pešce f6, a tím i rozhodující zásah cerných baterií,
Ull1oŽií.ujícípromenu pešce v druhou dámu. Konecné postavení
jest ojedinelým zjevem v mistrovské praxi moderní, nebot na
šachovnici se objevují 4 dámy, dve bílé a dve cerné, jež na
prkne zustávají, ale Aljechin vynucuje trojtlahový mat. Podle
zpráv listu byli oba souperi po této partii nervove úplne vy
cerpáni .
. A tu se ukázala Achi1lova pata mistra sveta, jež záleží v jeho,
duševním založení: porážka v nejaké významné partii depri
muje ho tak, že je neschopen hráti v nejblíže príštím utkání: to
se ukázalo již v roce 1914 po prohre & Laskerem v Petrohradc
a opakovalo se nyní znovu. Aljechin, který v r 1. partii vy
rovnal, mohl hned ve 12. strhnouti na sebe znovu vedení, jež
již z ruky nedal. Tato partie jest jediná z celého matche, v níž
se Capablanca dopustil chyby, kterou podle dnešního merítka
nutno považovati za hrubou: nevysvetlitelným nedopatrením
postavil vež tak, že jí Aljechin ústup odrízl a po- neko-lika ta
zích ji bez náhrady dobyl. Aljechin nyní v celé této fási matlche
hraje nesmírne opatrne, takže následuje rekordní serie 8 re
misových partií.

S náskokem 1 bodu vstiupuje Aljechin do tretí desítky, kte
rou opet zahajuje vítezstvím. Je to již tretí jeho výhra cer
nými, což jest též pozoruhodná drobnost. Ale zároveií. lze pozo
rovati úplnou zmenu stylu. Remisami druhé desítky jako by byl
chtel dekumentovati absurdnost Capablancova Iitylu; v tretí do-

kumentuje své pojetí hry. Aljechin hraje tu neobycejne smele,
poušti se do nebezpecných zápletek a má i 22. partii skoro vy_
hranou, nebot nikdo na svete, mimo Capablancu, nebyl by v této
partii unikl prohre. I v 1Jétodesítce následuje 7 remis za sebou,
ale jaké jsou to remisy! AJjechin hraje ve všech ostre na vý
hru, zamítá nabídky smíru a strhuj e tím na konec i Capablancu
k ostrejší hre na výhru, jíž tento také v 29. partii dosahuje,
když byl pred tím jednu výhru zahodil. Po remise 30 utkáni
konci tedy tretí desítka za stavu 4:3 pro Aljechina.

Ctvrtá desítka zahájena výjimkou smírne, ale je to klid pred
bourí. V 32. utkání jakd bílý vyhrává Aljechin po tluhém,ale
nesmírne zajímavém boj i pátou partii, címž dosahuje scoro
i pro Capablancu beznadejného. Pres skvelý odpor podléhá mistr
sveta v geniálne vedené koncící hre, když se byl pred tím z ne·
obycejne stísnené posice obratne vyprostil. Po tréto partii bylo
lze ocekávati, že historický okamžik kapitulace Capablacovy je
nedaleko. A nadešel vskutku v 34. utkání. Od záverecných utkáni
jiných matchu, kdy poražený se v poslední partii obycejne bez·
mocne hroutí, liší se tato partie pronikave: není tu odevzda
ného ocekávání smrtelné rány, jak tomu bylo na pr. v matchi
Steinitz-Zuckertort nebo Lasker-Tarrasch (1908), nýbrž ostrý
boj na nuž až do konce, k nemuž dochází teprve v 82. tahu. AI
jechin dobývá mistrovství sveta, vyhráv z 34 partií 6 a prohráv
pouze 3. Jeto skvelé a i od prátel Aljechinových necekané score,
nepripouštející ani nejmenší pochyby o regulérnosti tohoto ví
tezství. Ani obvyklá omluva indisposice poraženého, s jakou se
obycej ne pri takových príležitostech setkáváme, nedá se zde
uvésti, nebot v partiích se nikde patrne neprojevuje .

Celý svet - predevším Evropa - vítá radostne nového
vládce v ríši Caissine a vítá ho tím radostneji, že vidí v nem
predstavitele nového, ideálnejšího smeru, než tomUlv posledních
triceti letech bylo. Laskerem a Capablancou sedel na trune ša·
("hovém sice po každé velikýj znalec a hluboký myslitel, ale pre.
devším businessman, jenž dovedl slavného titulu obratne ob.
chodne využívati. Chápeme sice, že kdo zvolil si hru tuto jako
povolání, má do jisté míry právo dáti si za své výkony platiti
slušnou cenu. Dáti si však platiti už jen za pouhou úcastiv zá
pase jinak cenami bohate dotovaném sumy prvnl ceny mnoho
násobne prevyšující, jak to zejména Capablanca zavedl, je pre
ce jen ponekud silný »common sense in chess«*), ac jinak plne
harmonující se strízlivostí, kterou projevovali i na šachovnici.
Doufej me, že nyní, když se nejvetší šachová trofej dostala opet
do Evropy, uplatní se i ve sportovním šachu ideálnejší nazírání
staré Evropy. ,
POZNAMKY
Otázka sportovního stadionu. Shírkv na postavení

sportovního stadionu dostoup:lj pred dvema mesíci
»závratné sumy« 19.000 Kc a od té doby, zdá se, zá
jem o pokracování utuchl. Je to cástka, jež zrovna ne
svedcí o presvedcení sportovcu o nutnosti této akce.
Nebot národ, když cítil potrebu míti své divadlo, po
stavil si je i pres neprízen vlády a sebral za šest ne
del další dva miliony zlatých, když vyhorelo. Potrebu
jí-li Sokolové telocvicnu nebo stadion, postaví si jej
rovnež bez cizí pomoci. I vetšina našich kulturních a
humanitních institucí je odkázána na svépomocnou
akci. A jak má býti verejnost presvedcena o nutnosti
stavby stadionu, nemíní-Ii sporVwci prinésti nejmenší
financní obet k uskutecnení svých plánu? Cástka

*) Tak; sluje slavné dílo Laskerovo z r. 1897, formulující zá.

sady SteínitzoyY moderní. poiicni ikoly.
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20.000 Kc nesvedcí o idealismu sport~vcii a nepresved
cuje také verejnost o nutnosti této sta-"hy. Není ~lh)ru
o tom, že v zájmu státu je, aby mel zdravou mládež
a silné obcanstvo. Je však otázkou, je-Ii nákladný sta
dion v tomto ohledu naléhavejší než na príklad dti
ská hrište, jichž se ve meste rovnež nedostává. Malé
deti pres to, že nemají volebního práva a proto neteší
se zájmu politiku, jsou rovnež cleny národa, a jejich
zdraví a bezpecnost je stejne duležité jako prekonání
svetového rekordu nebo nastrílení urcitého p~ctu goa
lu. Chce-li stát nebo obec ud~lati neco pro draví svých
detí, aby vyrLlstala nám zdravá mládež místo tuberku
losní a rhachitické, necht postará se o detská hrište,
aby deti nemusily se potloukati po staveništích a be
hati v jízdní dráze. Tuberkulosa dvouletých detí pro
bíhá rychleji než tuberkulosa dospelých, a rhachitis se
neodstraní dodatecne profesionelnÍ kopanou ve státním
stadionu. Proto, chtejí-li sportovci stajion, meli by sa-
mi ukázat více obetavosti pro tento cíl. . V. Hc.

Nemci a státní ceny.
Milý Peroutko,

jak jsem Vám již hned, jakmile vyšlo císlo »Prítomnosti" dne
24. m. m., telefonoval, byla v mém clánku O státntch cenách
pro nemecké spisovatele oznacena (p:ltrne prekladatelovým omy
lem) kniha Maxe Broda »Sternenhimmel" jako román, ackoli,
jak z mého rukopisu vysvítá, beží o sbírku divadelních kritik a
essayl.

Dále Vás asi bude zajímati, že mi v dopisu predhodil u nás
.predevším jako prekladatel ceské lyriky známý autOr nemec
kých bámí, no,vel a (mne neznámého) dramatu, že jsem proti
svémuvedomí a svedomí jeho výkony na poli umení preklada
telskéhopro státní cenu nenavrhl.

K tomu podotýkám, že muj clánek chtel jedine poukázati na
fakt, že v Ceskoslovensku existuje rada nemeckých spisovatelu,
kterí uverejnili literární práce, odpovídající, úplne predpisu,
že dílo musí vyjíti na csl. území. Seznam del tomuto predpisu
vyhovujících,který mi pri psaní clánku tanul na mysli, byl mnou
napsán, jak jsem výslovne podotkl" »bez nároku na bibliogra
fickou dokonalost a bez kritického stanoviska.«

V clánku jsem citované autory nenavrhoval pro státní ceny,
nýbr~ rozvinul jsem otázku, proc jejich díla, vyhovující pod
mínkám,nemají prijíti pri udílení v úvahu. Seznam byl neúplný;
mformoval jsem se zatím, že nakladatelství Gebriider S t i e
pel v Liberci vydalo také romány ceskoslovenských nemec
kých autorll Hanse 'vY a t z 1i k a, Ervína O t t a, Adolfa
Wildnera a Egerland-Verlag v Chebu básnickou knihu
Karla K o yd I a a nakladatelství W i n i ker & Co. v Brne
povídku Fritze J u rdi t s c h e atd. Jiste je celá rada takových
del, která vyhovují vecne podrninkám pro nemeckou státní cenu,
které z techto del pricházejf v úvahu k va 11 t a t i vne, o tom
rozhodne porota. 2e její rozhodnutí závisí predevším na tom,
že se jf predloží veš ker á podmfnkám vyhovuj ící nemecká
díla, - to už jsem zduraznil. 2e jen presný znalec ohromné
iátky mltže je porote predJožit~, je samozrejmé. Nemecké ceny
mají se udeliti v lednu. Nezávidím porote, která má v nek0'lika
nedelích precísti tyto všechny nemecké knihy a vytvoriti si o
nich objektivní úsudek.

Kdybych byl v rámci svého clánku navrhl státní cenu pro ne
mecképreklady z ceštiny - byl bych prišel v podezrení, že sám
sebe,kterýž jsem na tomto poli kvantitativne vykonal nej,,:etir

pracl, navrhuji za: kandidáta. Mám za to, že státní cena pro ne
mecké preklady muže jedine býti navržena z ces k é strany, což
nevylucuje, že by ttlké nemecký prítel prekladatelského umení
lIemohl podobnou cenu založiti. Zduraznuji ješte jednou, že
jsem ve své stati mluvil o nemeckých dílech., která vyšla na
ceskoslovenském území.

Preklady pisatele dopisu vyšly však v Nemecku a nevyhovují
nynejším podmínkám státních cen.

Dovolte, abych se ke konci otevrene vyjádrilo státních cenách
pro ncmecké autory z Ceskoslovenska:

Mají-li tyto ceny býti skutecným, objektivním ocenením
tvorby nemeckých básníku z Ceskosl0'venska, musí býti udeleny
bez ohledu na mís t 0, k d e vyšly. Nebot. by bylo nespravedlivé
meriti ceské a slovenské autory merítkem absolutním, nemecké
autory však merítkem relativním.

Renezance ceské erotiky.
Pane redaktore,

v 47. císle napsala slecna (nebo paní?) Stepánka Petránová clá·
nek »Renezance ceské erotiky«, ve kterém dokazuje, proc Du
rychove snaze o tuto renezanci není rozumeno a proc se mu ani
nedarí. A protože nechce, zdá se, mluvit jen za sebe, ale za
ctenáre víibec, ozývám se tedy taky jako ctenar.

I. C h y b n á 10'g i k a onoho clánku vzniká nesprávným ci
továním. Nikdy Durych nenapsal, že »Tremi tronícky« a "Trenli
dukáty" se pokoušel o renezanci ceské erotiky na základe lido
vých písní. Tyto povídky jsou jen jakýmsi protestem proti vý.
hradne sexuálnímu chápání lásky, jako to pozoruje v literature
od Rabelaise až po Moranda. Cht1el rytírsky bojovat »0 cest
lásky« a pr0'ti freudismu (nazveme tak všechny vedy a filoso
fie, s kterými se dnes chodí na lásku). »Tremi tronícky« a
»Tremi dukáty" ucinil Durych za dost své bojovné tendenci a
teprve v »Panenkách" prestává bojovat, aby zpívaL Zde tedy
se autór teprve pokouší o renezanci ceské erotiky na podklade
lidových písní. Nelze tedy srovnávat lidovou písen s ~Písní mi
lostnou" ze »Trí tronícku" a dokazovat, že se DUrychovi jeho
renezance nezdarila, když se o to ani v techto povídkách ne
p0'k~)ušeL

2. K r i t i c k á m e t o d a" cili rozbor básne co školní úlohy.
Svá pozorování založila pisatelka na rozb0'ru povídky "Milostmi
písen«. Vezme treba tuto Durychovu vetu: (Chceš mi položit
ruku na srdce? Ach, položím ti prs dO' dlane a podekuji ti za
každý polibek." A rozebírá: Neupírám kouzla reci autorove, ale
prece nepresvedcuje natolik, aby mohl ctenár uverit, že dívka
pri prvním setkání s neznámým hochem rozborí k nemu tako
vou milostí, že mu nabídne svuj prs k polaskání."

To je hrozné, to je ohavný realismus v rozboru, takhle to
prekládat. Durych: »COŽmyslíš, že ti sama neuchystám lužko
a trebas i zde v prachu silnice, nebo u nás na ulici?"

A (paní nebo slecna?) Stepánka Pet!ránová cítí, že povídka ne
mtlŽe, není a nesmí být pravdivá, protože normálnímu cloveku
nelze nalézti zalíbení v dívce, která by si svou cistotu mohla
kdekoliv rozestlati jako ružový kvet a ulehnouti v ní. Jak je to
bolestné" že tohle nenapsal profesor ceštiny, ale žena. A je jich
jiste víc, které v lásce zamenují rozk05 s rozkošnictvím, opo
jení s hríchem, umení s logikou.

Ale bohudík, nejsou jen takové, jsou ješte
3. Pan e n k y. A to jsou dívky, o kterých se dá zpívat, jsme-li

sami doma. Devecky, mycky" robky a pradleny, ale nadevšecko
jsou to dívky s kouzelným telem a nesmrtelnou duší. Jejich ero
tika voní duchem a nad jejich nahotou lze hrát na harmoniku
lidové písne. Jejich prostota nutí k výkrikum, ale což nejsou
naivita II rafinQlV'anO&tdvo tváre téhož ducha! Jsou zdravé jako

Otto Pick.Uprímne Váš
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aby také z techto lidí vykresal aspon jiskérku. Podrobuje
svému neustálému vytrvalému a psychologicky promyšl •
vlivu. Aby je pripoutal trvaleji. Ctou aspon nekdy, ve chvl1i
rídké »milosti boŽí«,. Pro tuto prchavou, jasnejší hodinu by
však nešli nikdy koupiti novou knihu. Techto chvilek se taktí

zmocrlUjeme, snažíce se vzácného návštevníka pripoutávati ví
blíže. Ztratila-li by verejná knihovna ve smyslu návrhu pana

Beneše tyto bohaté novice, pak by je urcite nezískal knihkupec.
Jediný výsledek by byl, že by se dostali z dobrého vlivu knihOY
ny. Radej i nebudou císti vubec.

Ad 3. a 4· Prípad posledních dvou vrstev jest jasný. Také pa
dr. Beneš priznává, že »je jiste správné" aby knihovny sloužíl
lidem nemajetným«. Omezili-li bychom prístup temto vrstv'
pak jsme privedli význam knihoven vubec ad absurdum. Ctená

podprumerný (neríkám nemajetný) nebude radeji císti, než aby
si knihu koupil. Taková jest dasavadní zkušenost. Jak patmo,
nelze zto,tožnovati hospodárskou úroven ctenárovu s jeho úro
duševní a proto primitivní rozdelení na ctenáre zámožné a ne.

zámožné nedostacuj e. Jedinci »statky požehnaní«, jimž nenl
's hury dáno, aby investovali peníz do knih, nedají utržiti knih
kupci ani tehdy, kdyby jim byla knihovm uzavrena. Na OD)'j

kterí se bez vlastní kniho'vny neobejdou, nebude míti verej
knihovna vlivu. Budou kupovati dále jako !mpovali dosud.
tito poslední - tot hlavní spotrebitelský kádr.

Prumerný ctenár prijde ke knihkupci, aby si »neco« kou .
Vezme namnoze zavdek leccím, dá se zlákati obálkou, nemá
urcitého výberu, dá si doporuciti i ruzné »ležáky«, platí snad
mnohdy za knihu ménecennou nebo neodpovídající jeho »vkusu.

emá tolik casu, aby pronikl aspoll zhruba do knihy. Prijde
domu, sedne si ke kamnum a záhy z cetby poznává, že bud
»nalít1« anebo si koupil knihu, která neodpovídá jeho indiví
duální potrebe. Zmocní se jej pocit, že tech 20 Kc zbytecne vy·
hodil a snad knihkupce podruhé nenavštívÍ. Lec nejde jen o cte
náre prumerné, neorientované. Také ctenári vyspelejší chovají
namnoze neduveru k novým publikacím, pricházejícím záplavou
na knižní trh. Treba uvážit~, zac vydán krejcar. Jest toho dnes
tolik a ctenár, který není orientován zejména v produkci pre
kladatelské, s.toj í na rozcestí, neveda, 00 skrývá ta ci ona novinka

na pohled lákavá. Ponev.adž nechce riskovat~, vypujcí si nejdríve
knihu z knihovny. (Zkušenast.) Na rade prípadu bych 1110hldále
demanstrova,tí., že ctenár si zakoupil mnohou knihu teprve teh
dy, až na ni byl upozornen v knihovne.

Knihy hodnotnejší neteší se u knihkupcll tomu odbytu jako
bežná lehká cetba zábavná. Proc? Mnohdy také proste prolo,
že knihkupec - obávaje se risika - tyto knihy radeji vubec

na sklad neobjednáva a protO' pátrající kupec nezví vubec o je
jich .existenci, spolehne-Ii výhradne na knihkupce. Tak mnohá
publikace musí býti proto specielnc pro knihovnu objednávána,
pjichází jedine tímto zpusobem mezI obecenstvo "zabere« u kte.
réhosi ctenáre, který - nesleduje-li blíže k'niŽní trh - by se
o ní nikdy nedozvedel. Mohl bych cítovati slova díku, jimiž mne

jeden inteligentní ctenár zahrnul, že jsem jej upozornil na radu
zajímavých literárních zjevlt, a nichž nevedel do té doby, dokud
zacal navštevovati knihovnu. A tento ctenár zakoupil si již radu
knih v knihovne »cbjevených" pro vlastní knihovnu. Neucinil

by tak, kdyby nemel prístup do knihovny. Verejné knihovny jsou
nezbytnau prípravkou pro zakládání knihoven domácích.

Tvrdím, že bez verej ných knihoven by mnohé dílo nebylo
bývalo získalo oné popularity, jíž se dožilo. Knihovny pobízejí
a budí chut. Vyvolávají nové vune, vune dosud neznámé. Pro
paguji knihu mezi nejširší verejností a této propagandy (která
je nic nestojí) se nesmí knihkupci zríci. Ztratili by mnohem

více nežli by získali. Verejné knihovny _. tot ohnisko, které
vysílá své paprsky kolem· dokola do velkého, knihou nezachy
ceného prostoru. Tolik slov dnešního knihovnického evang-elia.

Poroucím se Vám. Oddaný

Lad. Reznícek, mestl• knihovník ve Znojme.

cerstve nadojené mléko a nežné jako mladý vrabec. Stejne lehce
padají do propasti" jako se v lásce umí modlit. A k pohoršení
všech dam, lze s panenkami takto žertovat:

A co ješte máš, Kuzlátka jsi zbloudilá
že se usmíváš? za košilkou ukryla
To se ruže rozvila a ted usínají?

na tvém srdci v: máji? Ukaž, mají-li už riHky?
Tiskneš Sl Je du podušky?

Což se kvítka spanilá.
studem zardívají?
Pockej, k poupeti
ptácek priletí.

Ach, štestí, že jsou "Panenky« psány o dívkách, jakým se

asi nikdy nedostanou do ruky. Ach, štestí, že jsou psány pro
muže, kterí jedine mají schopnost milost ženy tvorit a videt.
Nebot nekonecná je neha a spanilost dívek, pokud nemají ma-
turity. Jaroslav Pribík.
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Obecní ]ulihovny.
Ve' Znojme, dne 30. listopadu 1927.

Vážený pane redaktore
dovoluji si navázati na vetu pana Dr. K. J. Beneše v 46. císle
Prítomnosti. Veta lí: »Obávám se, že v na š i c h k n i h o v

n á c h s e s k r Ý v á u r cit é k u I t u r n í ne bez pec í, necht
to zní jakkoli paradoxne. Jej istc správné a nutné, aby knihov

ny sloužily lidem nemajetným. Ale lidem, kterí si knihy kupovat
mohou, nemely by být knihovny (pokud se týce beletrie) prí
stupny vubec anebo jen v omezené míre.«

Poprejete-Ii mým rádkum laskave ve Vašem casopise místa,
dovolím si strucne nastíniti nekteré zkušenosti cerpané z ne
kolikaleté knihovnické praxe.

Cetl jsem v poslední dobe již nekolik podivných narážek na
verejné knihovny, a dopis pana dr. Beneše mne primel, že jsem
si zašel ke dvema zdejším knihkupcum a otázal se jich: »Získali

byste obchodne, kdyby byl zámožným vrstvám prístup do ve
rejných knihoven uzavren nebo omezen?« Knihkupec A. mi od
povedel: »Získal bych sotva co. Nejvíce ctou vrstvy strední a del
nické a tyto vrstvy také nejvíce knihy kupují. Tak zv. vrstvy

"lepší« ctou méne a "smetánka« a ti, kdož mají penez dost, ne
ctou vubec, nekoupí vubec nic.« Knihkupec B. pravíl: »Na'Vaši
otázku mohu odpovedeti ihned. Ty vysoké vrstvy nectou nic.

Ovšem míním toto mesto. Necítám mezi to úrednictvo, profe
~ory, ucitele a gážisty. To nejsou zámožní lidé. Nezískal bych
nic. Tcžko tvrditi, že by knihovna brzdila knihkupecký obchod
aspoi'í u mne ne. Zamezili-li byste bohatším vrstvám prístup d;
knihovny, nekoupí zase nic, nebudou radeji cisti nic. Takto

ctou aspon u vás. Kapitálove silné vrstvy ani knihu nekoupí ani
nectou.« TakoVÝ jest názor dvou zdejších knihkupci'l.

P~i posuzování naší otázky nelze vubec proste rozlišovati
vrstvy majetné a vrstvy nemajetné. Nutno bráti v úvahu 1.

vrstvy majetlné, mající smysl pro knihu a život duševní, 2.
vrstvy majetné. které tohoto smyslu postrádají, 3. vrstvy nema
jetné se smyslem pro knihu a život ducha a 4. vrstvy nemajetné
bez tohoto smyslu.

Ad 1. Byl-li by za'mezen prístup do verejných knihoven prvé
skupine (jak vysoké by bylo h05podárské minimum?), lidem
to, kterí by se bez knihy urcite neobešli a proto by a s i kou
pili o nejakou knihu více než obvykle (nutno uvážiti, že tvorí
malé procento ctenárstva), pak urcite by knihkupec nezískal.

ad 2. skupinu druhou, vrstvy., které pro veci ducha nemají ani
zájem, ani pochopení. Ctou sporadicky a nic je neprimeje, aby
investovaly kapitál do knih, které si nemohou zdarma vypujciti.

Toto jest stará' známá trapná zkušenost, kterou muže potvrditi

rada kniho,vníku i knihkupcu. Urcit'e by cetli méne nebo vubec
. necedi oni dobre situpvanl ctenári, kteH svoje volné chvíle tráví

".ra~eji ve všelikém povrchním rozptýlení. Když jim to nedáme,
oni nepo,trebují CístL·Úsilí· knihovníkovo smeruje ovšem k tomu,


