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Myslíme, že i ti, kdo se nejvíce pricinili o vstup ludové strany do vlády, jsou toho názoru, že ludáci
jsou jednak vítáni, jednak že se na ne musí dát dobrý
pozor. Ludová strana v situac:i vládní strany je veli
cina docela neznámá. Patrne i pan Švehla, který v jed
nání s ludáky neprokázal méne houževnatosti než pri
jiných jednáních, má pocit, jakoby ted sedel na jakési
malé sopce. Až dosud byla ludová strana v pomeru ke
státu nejméne disciplinovanotl stranou po komunistech.
Obáváme se, že v nekter)'ch ohledech se i Nemci ukáží
schopnejšími spoluvlády než ludáci, kterí se nebezpecne
vžili do role bourliváku; a co se clovek v mládí naucil,
to na nem v stárí leží jako balvan. Vládní strana ne
mllže se oddávat bourlivosti: to je nyní psychologický
problém ludové strany. Preorientovat se na novou tak·
tiku bývá težké. Ludáci budou musit zkoumat, dove
dou-li také ješte neco jiného než být oposicne naladeni.
Lze ocekávat, že se nejakým zpusobem pokusí spojit
oposicní naladeni s povinnostmi vládní strany. Budou
ovšem nuceni na nejakou dohu zastavit svou velkový
robu hromu a blesku; ale uznají-li za nutno, nebudou
se rozpakovat sáhnout pod lavici pro nejaký ten hrom.
Pravdepodobne budou provozovat politiku dvou tvárí:
jiný oblicej budou asi ukazovat v Bratislave a jiný
v Praze. Tak asi, jako to delávala ceská delegace za
Rakouska, která v Praze mívala velmi radikální obli
cej. ale do Vídne dojela s oblicejem daleko minister-

o težl,ém sloužení dvema pánilffi.

cích parlamentníku komise, aby z p l' á v y n o v i n á r
s k é (k t e l' é vy l' o b i I N á l' o d a C ech) z j i
s t i Ia a d o s t a Ia t a k t l' ap n o u z á lež i
t o s t z d o m u C a p k o vad o par Ia m e n t u.
K takové veci, k takové žurnalistice, k takovým vyni
kajícím parlamentníkum, existují-li, a k takovému
parlamentu, který by se k tomu propujcil, poznámek
po stránce mravní snad ani ciniti netreba.

N uže tedy máme tu pred sebou frontu, která se
vždy bezpecne a jednosvorne sejde pri príležitostech,
kdy se jí zdá výhodno at z otázky bezpecnosti repu
bliky, jinde z vecí kulturních nebo zase z vecí soukro
mých uciniti své veci a otázky politické. Ciniti z ne
politických vecí veci politické jest znakem reakce; nic
nesmí b),t bezpecného, volného a svatého pod patou
mocenství. Však jsou tu dost blízko dva rozlicné prí
klady: Rusko a Italie. U nás pak možno tyto prí
klady si vyložit po jiném, domácím zpusobu, jak tomu
rozumí vlastenecký a obcanský cit orgánu národní de
mokracie, klerikálu a onoho krídla strany republikán
ské, za kterou se do mely míchá V e c e 1': položiti tež
kou a vražednou pest politického teroru a žurnalistické
persekuce na vše, cemu má prasknouti páter pod nej
hrubším tlakem reakcního mocenstvÍ. C o bud e
dál e, kdy ž j e dno u tom e Io být b Ia h o
v Ia s t i, pod r u h é k u It u r a a n y n í z a s
presidentovo i obcanovo soukromí?

K ATI
Jedna fronta.

opet ukázalo se toto sourucenství, jak se sešlo ve
rné fronte: v otázce »Vojckove«. Bylo provozování

rgovy opery na Národním divadle otázkou poli
ou? I když moderní hudba muže nelibe zníti ne-
rým uším, organisovaným ve strane národne-demo
tické nebo lidové, nebyla otázka »Vojckova« otáz
politickou, nýbrž kulturní. I zde jsme videli, s ja

u pohotovostí se orgán strany národne-demokratické
Ina jedné linii s orgány strany lidové i s agrár
Vecer em.
zase je shledáváme pohromade: pri Velikém Ta

í proti silvestrovským Trem králum Karla Capka,
i1vestrovský vecer, strávený v byte Karla Capka,

í politickou? ení! ó zajisté jest, když politické 'listy
'tických stran N á rod n í L i sty, N á rod,
c h, P r a ž s k ý v e c e l' n í k i Lid o v é L i-

neváhaly velmi krivými hmaty sáhnouti do sou
i, aby odtud vysoukaly skandály, z nichž má vy-

pošpinen president republiky. Praskni na to všech
tu'nost, poctivost a cest, musí býti politickou, když
i pátecní spolecností Karla Capka, sestávající nejen
ážne z umelcu a publicistu všech barev i stran,
i nimi i lidové, kam dostavuje se i jeden poslanec
y repllblikánské, ba i jeden clen redakcní rady

rod n í c hLi s t u, nacházíme též jméno spiso
te, byt velmi dobrého, který, jak praví Ve c e 1', je

isovaným komunistou, když, jak praví N,á l' o d,
dneg komunisté odsuzováni pro protistátní špio

, Ba zajisté, že goukromí Capkova domu jest vecí
itickOtl,když, jak se dovídá N á rod z C ech a a
c h 7. Na š i n c e, se prý už utvorila z v)"nikají-

e zcela prirozeno, když spatrujeme stranu národne
demokratickou, lidovou a republikánskou v urci
h otázkách státi na jednotné fronte. Jsou to otázky

ízké zájmum techto stran, které se vždy projeví
jednotnosti stanovisek i postupu ve snemovne i v ti
U tohoto bloku. Tak by bylo zcela zrejme a pochop i
1nevideti na pr. pri otázce celní nebo kongruové.
J ou však i otázky jiné, pri kterých se tento konsens
ojevil s velmi prekvapivou zrejmostí. A nebyly to

otázky politické, jakými byly otázka celní a kon
ová, Byla to hned treba otázka Rudolfa Geidla.
hdy j me listy národne-demokratické, klerikální,

agrární Ve c e r, orgán patrne bližší urcitému krídlu
ny republikánské, opet videli v jednom svorném
. Byla otázka Geidlova otázkou politickou? Ro

a cit prosteho obcana nevidel tu ve hre otázky
aby politické, nýbrž predevším a jedine otázku

vnosti republiky. Tu jsme videli, jak pricinením
Jisti. hyla tato základní otázka náležite zatem-
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štejším. Dle všeho budou ludáci moci provozovat po
litiku dvojí tváre bez znacnejších obtíží: jejich pociny
nejsou sledovány lidem kriticky a politicky škokným,
který dovede porovnat fakta a ukázat na rozpory.
Ostatne se dá taková politika dvojí tváre delat i v da
leko kritictejším ceském prostredí, jak ukazuje prípad
národní demokracie. Mohou-li národní demokraté mít
oblicej na pul fašistický a na pul vládní, budou i ludáci
patrne moci soucasne míti tvár radikálne autonomi
stickou i ministeriálnÍ. Trapným prekvapením bylo
ovšem odhalení p. posl. Jurigy, že vstup ludové strany
do vlády byl odhlasován jen menšinou ve chvíli, kdy
vetšina byla neprítomna. To ukazuje na neobycejnou
vratkost positivního kursu ve str:me a na cetné obtíž~,
které z toho mohou vzniknouti. Vládní strana s protI
vládní vetšinou je živel svrchovane nespolehlivý. Srov
nejme s tím uvedomelou disciplinovanost, s níž stojí
nemecké strany za aktivismem svých vudcu. Je zcela
možno, že Nemci se ukážou spolehlivejšími než Slo
váci.

Nechceme houkat pochmurne jako sýcek, a ackoliv
vyvrácená proroctví jsou veTmi nepríjemná pro pro
roka, byli bychom prece rádi, kdybychom se mýlili.
Nebot zde se pohybujeme ve sfére obzvlášte delikátní,
a veci, o které jde, jsou daleko duležitejší než mnohé
jiné. Zde se dot)'káme prímo jedné otevrené národní
rány. Na vstupu ludáku do vlády není nejduležitejší,
že tím je posilována posice Švehlovy vlády, nejsou nej
duležitejší ani rLlzné aktuelne politické dusledky, které
z toho mohou vzejít. To vše jsou otázky bežné poli
tiky, která se mení a obrací z boku na bok, je dneska
taková a zítra onaká. Ale za tím vším se r)rsuje sil
hueta velké a bolestné národní otázky, té, s kterou jsme
zatím za celých sedm let nemohli hnouti ku predu.
Z vyššího hlediska sluší zkoumati otázku vstupu lu
dáktt do vlády po té stránce, jaký prospech z toho bude
míti idea ceskoslovenské jednoty. Že v té veci není
všechno v porádku, o tom svedcí ten fakt, že v cesko
slovenském národe máme cesko-slovenskou otázku.

Kdyby tento národ byl již dokonale jednotný, otázka.
ceskoslovenská by dnes práve tak neexistovala jako'
už neexistuje otázka cesko-mor:wská. Ackoliv se ob~c
ne mluví o národe ceskoslovenském, prece, pozoru Je
me-li presne fakta, musíme priznati, že dnes ješte se
tento národ skládá z národu dvou, více méne od sebe
odlišných, a že nejsme ješte z jednoho dreva. Je to ná
sledek ruzné historie, ruzné výchovy, následek toho, že
my žili pod Rakouskem a Slováci pod Madarskem.
V theorii", na papíre je jen jeden národ ceskoslovenský;
ve skutecnosti jsou ješte dva národy, a každý z nich
má jinou psychologii. Skutecná jednota vznikne teprve
z delšího soužitÍ. Zatím psychologická souvislost Slo
venska s námi visela jen na nitce, a nebyla-li to i nitka,
nebylo to aspon více než slabý provázek. a to ukazo
valy výsledky slovenských voleb. Slovensko, které po
sílá do pražského parlamentu zdrcující vetšinu autono
mistu a komunistLI, je nám ješte cizejší než je zdrávo
vzhledem k spolecné budoucnosti. To je starý problém,
a tu naprostou nutnost splynutí videl v celé její nalé
havosti už Havlícek. V jeho útocích proti slovenským
separatistum byla úzkost jasného pozorovatele, kt rý
vidí budoucnost národa ohroženu. »Slováci se ješte po
rádne neodhodlali, chtejí-li být. s námi jedním kme
nem«, psal do »Slovana«; »nemuže být lhostejno, má-li
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národ ctyri nebo sedm milionu .dušÍ«. ~Yv v t.~ ;reci
c1nes sotva bychom bohužel mohh napsatI neco Jtneho.
Ót$.zka nepokrocila. Štúr ~ ti, ~~ož byli k?lem n~ho,
tehdy Havlícka nepo~lechh. Uven. dnesv ~~tnka nam~

To je ta hlavní otazka. Proto, 1 kdyz ucast ludov:e
strany ve vláde prináší s sebou cetné obtíže pro Vnl
tropolitick)r V)'voj, nemužeme si. pr~ti, aby ,spolupráce
Cechu a Slováku byla kompromltovana holym a rych
l)rm nezdarem. Je težko dvema pát;un: sloužit,v ale ne~
kdy se prece clovek dostane do te SItuace, ze mvusl
sloužit dvema pánLlm, a pak musí hledet, aby tov?ela~
co nejlép;. Musím~ hledet, aby~hom usporad~h
veci v teto repubhce v rozumnem a kulturmm
smyslu; nezatajujme si, že tady vbu~ve ludová stra~
na, ovládaná biskupy, leckdy prekazet. Na druhe
strane musíme se snažit nejak o dohodu s lu
dáky- at se nám líbí nebo nelíbí, jsou zástupci
Slov~nska, a její tvár je bohužel tvárí dr:eš~í21o
Slovenska; v této dohode zase bude leckdy prekazet
naše snaha usporádat veci v této republice v rozumném
a kulturním smyslu. l\no, pánové, politika není vždy
cky jednoduché zamestnánÍ. At jakkoliv naléhavé jsou
príkazy kulturní politiky, prece tvrdíme, ~e nesmíme
pouštet se zretele J;1utnost dohody se Slovaky. N esou
hlasíme príliš casto s p. dr. Kramárem, ale v tom
s ním musíme úplne souhlasiti, že v tomto státe není
clLtležit~,pouze problém cesko-nemecké dohody, n}'br~
že je tu také duležit~, problém dohody 5esl<,.~-slo~e.nske;
Delaly se také z ceské strany chyby; nekten pohtIkOvve
chteli v prvních letech udelat ze Slovenska velltOu pre
lejvárnu, zcela zapomínajíce, že charakter lidu se mení
pouze po desítiletích. Na tomto území se nejvíce vy
mstívají chyby politiky, které tehdy pod heslem pokro
kovosti roznášela do všech koncLl republiky. DLlsledky
kárn)'ch v)"prav proti slovenské zaostalosti obracejí se
nyní proti nám. Vyrovnati se s katolictvím je docela
pekné, než pro národ, který k tomu má dosti síly. Ale
je to docela pochybený podnik v zemi jako Slovensko,
kde naprostá vetšina lidu je bud prímo katolická nebo
aspon katolictví zcela ochotne toleruje.

Domnívám se, že v žádném jiném prípade nepomLtže
nová aenerace tak dobre jako zde. Stará nedúvera ab . .
stará cizota musí vymrít; žili jsme zatím, my 1 Onl,
každý tak trochu pod jiným sluncem; pricházející ge
nerace budou si bližší a budou moci uskutecnit cesko
slovenskou jednotu v plném slova smyslu. Noví lidé
nebudou už oddalováni vzájemným pocitem cizoty. At
jsou ludáci jacíkoliv, musíme pamatovati, že v pomeru
k nim jde o velkou cást ceskoslovenské otázky, která
je nebo má b)·t naší nejvetší národní starostí. Až do
sud jsme hlásali jednotu ceskoslovenského národa
proti jejich vLtli. To je absurdní .stav. Musíme, se sta
rati o jiné príští. Máme co delatI s lehkomyslnym a fu
riantským bratrem, ale proto prece musíme pamatovat
na rodinné vztahy. My nemúžeme zesílit žádn)"m im
perialismem; naší v)bojnosti, k níž nám radí nekte,rí
theoretikové, opuštení rozvahou, by se svet vysmal.
]edin)" vzrust národní síly mLlžeme ocekávati od do
konání jednoty ceskoslovenského národ.a: Po)~evrat,u
nám nekterí lidé radili, abychom obsadllt LUZICI a VI
den. Dnes jasne vitlíme pro sebe jediný rozumný úkol:
dostati se ne jako dobyvatelé, nýbrž jako bratri do
Bratislavy a do Košic. Že to není lehká úloha a že se
ta cesta vine mnohými oklikami, to víme.

..
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HO PODARNINAR

Kdo vsadil vše na jednu kartu a prohrál, je asi velmi,zklamán. Ale neopravnuje ho to tvrditi, že musí
prohráti i druzí, kterí hrají s jinými kartami. Pro
toho, kdo veril v predválecné Rusko jako v príštího
l\/[esiáše Slovanstva, prinesl ovšem vývoj vecí zkla
mání. Ale proto, že jeho .iluse byla falešná, nemusí
býti falešné naše nadeje v to druhé Rusko, jež prišlo
v roce 1917. Nemusíme býti ani komunisty, ba nemu
síme býti ani socialisty, abychom mohli ve vývoji,
který nové Rusko prodelalo, spatrovati krok ku predu.
Tak, jako by ješte pred šesti roky nebyl nikdo vsadil
korunu na to, že sovetské Rusko se udrží, nalezl by
se dnes sotva nekdo, kdo by tuto korunu sázel proti
sovetLlm. Obchodní misse, jež se odtamtud vracejí,
konstatují bud nadšene, nebo suše - podle národní
a politické príslušnosti - že pomery jsou normální,
že se mnoho pracuje na rekonstrukci a že dosud nikdo
v Rusku neztratil. Ruské smenky nejsou protestovány,
sovety platí presne a - což je nejlepším vysvedcením
pro zákazníka - nespokojují se kdejakým zbožím,
nýbrž žádají nejlepší. Jsou v tomto ohledu daleko prís
nejší, než predválecné Rusko, jemuž Nemecko dodá
valo tak dlouho bezcenný brak, až oznacení »nemecké
zbožh nabylo zejména v kruzích ruských technikll
stejného smyslu jako šmejd,

Ale otázka obchodního styku s Ruskem má dve
stránky, které jsou zde daleko úžeji spojeny, než jinde:.
politickou a hospodárskou. Jisté je, že pojmy s o vet y
a k o min t e r n a jsou tak podivne spleteny, že ni
kd'b, kdo uzavírá smlouvu se sovety, neví, co mu za
to provede kominterna. Chce-li náš stát na pr. deset
konsulátu v Rusku, je jiste dosti divnÝ požadavek so
vetu, aby i ony mely právo, zríditi deset konsulátLl
u nás. Že práve takový požadavek vyvolává neduveru,
není snad treba šíre vykládati. Jsou tady ješte jiné ve
ci, které také nejsou toho rázu, aby je bylo možno zlo
miti pres koleno. Je to otázka náhrady škod, jež byly
zpusobeny našim príslušníkum v Pusku a vice versa
otázka náhrady škod, zpusobené Rusku našimi legiemi.
Podle ruských listLl jde o velmi znacné sumy, které si
dali Rusové zjistiti i švýcarským odborníkem. Je to
otázka podpor ruské emigraci, které naše vláda vyplácí
a na než Rusko hledí jako na proti revolucní fond.

Hospodárská stránka obchodního styku s Ruskem je
daleko jednodušší. Rusko je moc, která je urcena k to
mu, hráti v hospodárském vývoji Evropy velmi vý
znacnou roli. Pred válkou cinil podíl Ruska na cel
kovém obratu svetového obchodu pouze 3-3,50/0 (do
voz 2,968 mil. Mk, vývoz 3,284 mil Mk), tedy v po
meru k rozloze a poctu obyvatelstva nesmírne málo,
Dnes ješte není dosaženo ani predválecné úrovne. tre
baže vzestup je velmi rychlý. Ale všechny známky na
svedcují tomu, že Rusko daleko presáhne svuj pred
válecný podíl na svetovém hospodárství, protože po
cíná plánovite provádeti industrialisaci, která v kaž
dém prípade znací zvýšení zahranicního obchodu,
V období konstrukce na investice, v období výroby
pak práve v dusledku této výroby. Nebot nutno si stále

Jirí Hejda:

Nemecko lllÍStO nás.

an vehla patrí mezi statecné kapitány: pustil se na
U S lodí, která nebyla dodelána, kt ré dokonce schá
celý jeden bok. n,ekl svým pomocníkLuTI: nu c6,

plavby to dodeláme. A tak vládl p. Svehla delší dobu
jménu vctšiny, která byla vetšinou jen predpokláda

ou. Ludová strana, bez nÍŽ tato vetšina by se ihned
a menšinou, dclala dvojí oblicej: jednak ohlašovala
icnÍ politiku, jednak hlasovala pro všechny vládní
lohy. Švehla si ocividnc z toho mnoho nedelal, po-

je s egoismem ludové strany i národní demokracie,
ážto je druhé nedodelané místo vládní lodi. Pred
, dal, že obe tyto strany budou predstavou ciste
n ké vlálly, v níž není nutno delat kompromisy se

iali -ty, pritahovány jako magnetem. V tom se ne-
lil. Z nekter)'ch oposicních stran byly ucineny po
y klá~ti p. Švehlovi za vinu, že jednání s ludáky

10 tak zdlouhavé. To se nám zdá v ústech oposice
10 vhodnou v5tkou. Y dyby byl ministerský pred
a chtcl zah;tjit éru slovenské autonomie, byl by bý

1 mohl míti dohodu ihned. PoneYaclž však je jasno,
lovensk;t autonomie by velmi ztížila dokonání ce
lovenské jednoty. zasluhuje i z naší strany p.

hla píše uzn;tnÍ, že pro okamžitý politický úspech
'val v ;anc n;trodnÍ budoucnost a že hájil zájem
ního celku. Lu<láci žádali, aby ministerstvo pro
en ko h) 10 \'Ioženo do jejich rukou, a je nutno

h áliti energii p. Švehly, s níž vytrvale odmítal
požadavek. l úcl)' si dovede predstavit, co by

ministerstvo pro Slovensko v ludáckých rukou.
adž v· ak jistá míra autonomie byla nevyhnu
zahodil .e župní zákon do makulatury, sáhlo se
, forme zemské autonomie, která má tu výhodu,
, á Slovensku odlišného postavení, nýbrž jen
u amo:právu jako jinS·m zemím. Jakousi skvr-

na vehlovc "S-konu se nám zdá bS,ti trojclenné
ktorium, které má vésti záležitosti ministerstva

lovensko až do likvidace. V tomto direktoriu sedí
ludáctÍ mini tri a p. Hodža. Obáváme se, aby toto
i orium nežilo príliš dlouho. ekdy taková pro
ria mívají tuhý život. Zajímavo, v tomto prípade

O v jin}'Ch.je, jak p. ministr Hodža, jehož postavení
dobe kolmrské aféry bylo pokládáno za ohrožené,
k za krokem upevI1uje svoje postavení a jak cím

1e tím více se mu darí ztotožniti svoji osobu se slo
kou otázkou. i'{ekli jsme zde již jednou, že je to
ycejnc schopn5' a cílevedomý politik, a nezbývá,
to opakovati. Lze predpokládati, že p. Hodža bude
ti nyní takovou politiku, aby se ludákum zdál ne
radateln:\'m. Ponevadž jeho síla je na Slovensku,

se chovati k autonomistickým snahám se sym
mi. Predpokládá, že clen slovenského direktoria
míti postavení tak silné, že mltže nedbati toho,

dopadn koburská aféra, a že, byt trebas slabý a
ramocen v Praze, nabude zase sil, jakmile se do

lovensl'é plldy.
ludové stranc ve vláde lze jen opakovati, že je to

I nevY]locítateln}', Ukáže se teprve, byl-li jejich
up do vJ;tdy úspechem sjednocovací myšlen

nebo byl-li to prostý príkaz egoismu. Kdyby se
budm:cÍ strana opravdu vzdala onoho kazisvet
kter}'m ~e až dosud provinovala v cesko-sloven
pomern, bylo by tím získáno mnoho pro nás

O nc. -fp.-
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a stále opakovati zásadu hospodárské politiky, že ne
mezi státy prumyslov)Tmi na jedné a zemedelskými na
druhé strane je nejživejší obchodní styk (jak by se
zdálo na první pohled a jak nekdy nedoložene tvrdí
prívrženci »doplnování«), nýbrž mezi st<ity s vysoce
vyvinutým prumyslem. Je to ostatne samozrejmé, ježto
prumysl potrebuje suroviny, pomocné látky, stroje a
vrstva delnictva a úrednictva (nazveme ji vrstvou pru
myslovou) má vyšší požadavky, než vrstva zemedel
ská, jak co do potravy a odevu, tak i pokud jde o po
treby kulturní.

Rusko je tedy zemí budoucnosti. Tím spíše, že dnes
již sr:ad není obav pred revolucí. Muže býti, a zdá se
velmI pravdepodobné, že vývoj neuvízne jen na »nové
hospodárské politice«, že pujde dále, jako šel až dosud
od ideového komunismu až po hranice státního socia

lis;nu. Ale revoluce je tím méne pravdepodobná, cím
mene nalézáme v ruské emigraci jednotících prvku a
osob, kol nichž by se soustredila nejaká akce. Mužeme
tedy veriti v další vývoj Ruska, mužeme doufati že
ruský trh bude Evrope zdrojem skvelé konjunkt~ry.
Nebot 160 miliontl lidí SOVettl je moc, která, vedena
hospodárským programem, muže znamenati novou
Ameriku.

Nuže, toto Rusko leží pred námi otevreno a my na ne
hledíme dychtivými zraky, mumlajíce neco o kyselých
hroznech, jež zatím trhá vesele náš soused. Nemecko
nemelo k Rusku citových vztahu. Na janovské konfe
renci sešli se dva pariové, pred nimiž slušné státy za
víraly dvere. Rusko nebylo první láskou Nemecka tak
jako bylo naší. Proto se dovedlo velmi dobre s~íriti
se skutecností, a snatek, k nemuž došlo, nebyl z lásky,
ale z rozumu. Jemecko dnes velmi rychle proniká do
Ruska. P~i tom melo ješte obtížnou posici práve
v ~plynulych dvou létech, kdy jeho zboží po stabili
~~c~ b~lo dražší, než svetový prumer. V roce 1913
cu:Il vyvoz do Ruska z Nem~cka 47.5 % celkového ru
skeho dovozu. V roce 1923 (mflace v Nemecku, nízké
c~ny) 2?8r?, r. 1924 (stabilisace) 16.1ro, r. 1925 (rok
nemecke knse) 18.1rO a vzrustá v roce 1926, kdy má

me 9ata tepr.ve z,:: 9 rr:esíc~ velmi rychle, takže již v té
dobe dosahuje vyse mmuleho roku. V roce 1925 cinila
hodnota vývozu do Ruska 262 mil. Mk, za devet me
sícu 1926 ciní pak již 216 mil. Mk. Prihlédneme-li
k jednotlivým položkám, vidíme, že jde vesmes o zboží
pro ,zarizoyání 1?rumyslových závodu. V roce 1925 pri
pad a z ~eleho vyvoz u po~ze 15.6 mil. Mk na potraviny,
28.7 mt!. Mk na surovmy a polotovary a 203.9 mil.
Mk na tovary. Letos stojí v nemecké statistice Rusko
hned na, druhém míste za Britskou Indií co do pro
cen.ta vyv.0~u t o v aru z celkové hodnoty vývozu.
Z Jec~no~hv7ch položek jsou to zejména barvy, laky,.
chemlcke l~t1~y a farmaceutické výrobky, které Ne
n;e~l{Qdodav~ (r. 1925 za 55 mil. Mk, loni za 9 me
SIC~za 4~ mlI. Mk), dále stroje (r. 1925 29 mil. Mk,
lom 43 mt!. Mk), elektrotechnické výrobky (II.5 resp.
11.0 mil. Mk) atd.

Porovnáme-li náš vývoz - v celku za devet mesícu

10yn~~éh?roku v hO?,note II6.6 mil. Kc - vidíme nej-
.;tSI vyvoz yve, stroJlch (46.1 mil. Kc), levných texti

lll~h (ba.;rlnene, zboží za 32.2 mil. Kc), papíru (10.3
rr;ll.) a zelezner;t zboží (9.7 miL). Srovnání s minu
l~m rOykem nem, bohužel, možné, protože v »Mesíc
nlch prehledech« uvádí Státní úrad statistický Rusko
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teprve letošního roku. Proto nám uvedených pár Cl
slic nepovídá nic více, než že od nás se do Ruska vy
váží málo a z Nemecka mnoho. A tento nepomel' se
ješte zmení v náš neprospech, nedojde-li konecne k ná
prave, po které dávno volá ,náš prumysl i obchod.

Zustaiíme však ješte u Nemecka, které s Ruskem
pracuje již radu let. Nelze ríci, že by jeho zkušenosti
byly špatné. V koncesní politice nedosáhlo ovšem
znacnejších úspechtl, ale zdá se, že myšlenka koncesí
vubec nebyla zdravá, jak se dnes již priznává i v Ru
sku, posledne clánkem A. Soffeho v »Ekonom. Žizni«.
S rozhodným úspechem se však setkala Ifago (Indu
strie Finanzierungs A. G. Ost) a akce garancního úve
ru. Na financování obchodu se sovety poskytla vláda
300milionový úver, pri cemž ríše a zeme garantují
60ro. Rusko provádí obchody jedine na dlouhodobé
smenky, s nimiž prumysl ovšem nemuže pracovati.
Eskont takových smenek je - ne-li nemožný - za
jisté obtížný a nepríznivý. Celý vtip nemecké organi
sace spocívá tedy v tom, že dlouhodobé akcepty vyme
nuje Ifago za krátkodobé smenky, které jSOL1pak kon
sorciem 27 bank eskontovány. Akcepty musí zníti na
dolary a jejich diskontní sazba je o 2.9ro vyšší, než
oficielní diskont ríšské banky. Vedle toho pocítá se
provise l%rO a výlohy 1/2°/0°' Tento úver však netýká
se všech obchodu, nýbrž pouze vývozu pre s normální
hospodárský plán. Zejména tedy jde o dodávky inve
sticního materiálu. K I. lednu letošního roku bylo
umísteno v rám cit o h o t o úv e r u objednávek za
36 mil. dolaru (151.2 mil. Mk) a to za 16 mil. dol. ob
jednáno technického zarízení, za 8 mil. dol. stavu, za
81/2 mil. dol. zarízení pro pohon, za 2 mil. textilních
stroju a za 2 mil. dol. merících prístroju.

Listu jeme-li nemeckými obchodními casopisy, nebo
prohlížíme-li pet rocníku velmi úcelne vedené revue,
kterou vydává nemecky sovetská obchodní misse
v Berlíne, mužeme sledovati témer den 'ze dne proni
kání nemeckého prumyslu do Ruska. V 1. ctvrtletí
r. 1926 je Rusko na pátém míste nemeckého exportu
-: s velkým aktivem 108 mil. Mk vývozu proti 50.5
mlI. Mk dovozu. Nemecké listy konstatují, že za pet
roku obchodních styku nebylo je d i n é h o prípadu
neplacení, ba ani ne nedochvilnosti. Neduvera, která
byla k nemeckým strojum z doby predválecné, dnes
naprosto zmizela. Letecké spojení Sibirí a Mongolska
pres Verchnoje Udinsk obstarávají Junkerovy stroje.
Rybolov v Severním ledovém mori mají v rukou

Jemci. Velký elektrisacní projekt »Dneprostroj«,
který vzbuzoval zájem Americanu, hledí strhnouti na
sebe Siemensova spolecnost. Poslední zpráva je z 16.
ledn:: t. 1'.: Rus~o~nemecká spolecnost »Russgertorg«
uzavrela koncesm umluvu s 1. G. Farbenindustrie, kte

ro,u dostává nemecký chemický prumysl m o n o p o l
n 1 p I' á v o na dodávání chemick)Tch a farmaceuti
ckých potreb, ku kterémuž úceli dostane spolecnost
konsignacní sklady v Moskve, Lenincrrade Charkove
Odese a Vladivostoku. Vedle toho bse predvídá v~
smlouve »technická spolupráce«, jež bude pozustávati
ve vysílání nemeckých inženýru a organisaci ruského
chemického prllmyslu. Inženýri byli již vysláni do zá
vodtl Chimuglu, ani linového trustu a Acetometilu. Ne
mecká spolecnost získává právo na nákup všech po
trebných chemických surovin se 70% slevou.

Cht~jí~:i ~e n:alé 9et~, po,:nstít trápícím je rodicum,
vyhrozuJI, ze Sl udelaJI neco strašného; na príklad
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do jazyku. zdA se, Že se tak~ my koušeme
ku, abychom se pomstili Rusku z'a to, Že ntt1!l

1 jakt i vzdušl).:)Tzámek panslavismu. Kal
strízlivého obchodtlild }, totiž méne roman
vecnejší, než naše. Obchodník se ptáj kqo má

zájem na kom? Zdá se, že my na Rusku. Nebt1t
konecne Rusko nepotrebuje ani hospodársky,

y, do eello již dokázati. Težko je však
t:tlf. našim obrovským prumyslem obe

tu keho trhu. Vidy! již dhes hektt:ré naš~
Z jména výrobny hospodárských sttbjó by Sl
,ch objednávek asi kousaly nehty dlouhou
u ko je naprosto nová zeme. Nejde o to, od

y, zpu obené válkou a revolucí. Jde spíše
, ní n j etší rí~e sveta s nekonecnými a ne
I zdroji surovin, Jde o ve11d' hospodárský

národa, který se vymanil z~ stredovekLt a
holýma rukama uprostred dvacátého století.

iigliEj Nemecko a Japonsko porádají již
ooy O zl kánI místa pri ptllupráci. My jsme

em v této spolecnosti, ale stojíme y.atma

a kapsách a vyplazujeme jen pr~ležitost~
li srn prohlásí n€kt~fý éerstve delany

jeho trana nikdy nepripustí ltzt1~ni sov@tú
pre úpenlivé volání prllmyslu dále.

I Ipního plánu sovetu na období 1926{27Celko lovensku nakoupeno zboží asi za
posledním ctvrtletí 1926 bylo vskutku
zboží objednáno. Nyní však, ohlásilo
e1 tyl o"etu v Praze, že od dalších

um opustiti; ježto se staví v ce-
. } žto není Rusko de jute námi
odní banka eskontovati ruských

ovati pak na 9-18mesícní úver ne
drahote žádn:)' obchodní podnik. Poji-

- jako v Nemecku, Anglii, Spojených
U á dosud není a není jisto, zda chystaná

ji"foven bude ochotna pojištovati i úvery
obchod. Za takových okolností je ovšem

&ni težká vec. Ruské objednávky, urcené pro
y do Nemecka. Nehot - viz nahore 

nepotrebu je.
"ak je nejzábavnejší. že tohle vše se nedeje

O tatku penežních prostredku. Na penežním
ový nadbytek, že ani jedna miliarda Kc, po

na garantování úveru po vzoru nemeckém,
ala by chudokrevnost trhu. A nad to by byla
ti dve veci, po nichž se dnes volá v anketách

tva financí i svazu prl'tmyslníku: oživila by
, obchod a pri vhodné spolupráci Národní
zšírila by smenecné portefeuile této banky,

je tak nepatrné, že ciní diskontní politiku
banky naprosto ilusornÍ. Je tedy naše averse

ci te politická. Zvláštní je, že v takovém
neprovede nejjednodušší vec, kterou by

d udelal v soukromém živote: sednouti si
tul a promluviti o celé záležitosti. Napred

u ríci si poctive a do ocí všechny duvody,
oti, pak se zástupci druhé strany. Rešiti pro-

politických schllzích "trany a agitacními
d nním tisku je sotva vhodná cesta pro toho,
míti jasno. A to prece chceme všichni. My,
pro, i ti druzÍ, kterí jsou proti.

Sympatická haussa.

Rviká se jí z hod noc o v a cí, ale s y m pat i c k ~odpovld[t lépe príjemné nálade navburse·v Roz~od~e
se liší poslední praž5k~ hauss~ o~ ,vsech pre~':,hazeJl~
dch svými duvody, svyID opravn~emm, svym ucelem 1
svými psychologickými úcinky a Jevy.

Kursy nestoupají ze strachu pred pok}:sem ~orunJ
ani proto, že ta cí ona banka nebo ?an~er musI. v~de
lat, aby se sanovali nebo ab~ zdolah s;eho I!r?~I~n.:ka.
Souboje mezi šrankem a kults.ou slavne parr;ett Jeste se
sÍavt1ejšími pády pomalu zmIzely. Vy.sI.le~l1v~, skepse,
nemohoucnost a bezradnost oslabIly: neJcltllveJSI hos~~
dárský a penežní ústr?j ~ž k otupos,tl. vRt;akce hospodar
ských a kursovních vystrelku ~ovale:nych let byla do
konalá a promenila bursu na Vlce nez dva roky v t;Ja
lou poušt, kde i nejlepší papír~ ,bídne v"yegetovaly. Za
tíni v zákuli í pokracoval s P?catku t~:ce ~ pomalu a
pak stále rychleji ozdra:vovacl ho.spodars~ proces v-:
konsolidace. N ahromadllo se tohk dobrych P?dnetl!'
je.ž prímo samy pocaly vytlacovati ~ursovou urov;n.
Ntchybelo ani štastné náhody. vv.ynos?~s! dobr~~~
podníklt, když slabé padly, se zvysuJ': a Je~te. s; Z;YSI,
až se uzákoní danová reforma. Dane a ven:Jn_e davk~
se zm(wšují, ne?o~ sevšet.rí a roz?ocet se,stl~cuJe. N?~e
dluhy se zapovlda delatt a stare se splaceJl. Neuven~
telné, když už se stalo druhou prirozet;0stí vs!átu Ží!1
jen na dluh, který nikdo nikdy nez~~latt. J~ste t;euve
ritelnejší je, že jakýmisi kouzly mInistra !~nancI, kt~
rým se jinak ríká r?zh:e~, p0t:0to-yost a :~n" by} fI
nancní kapitál soustredeny v nekohka peneznlch usta~
vech náhle vytlacen z ~3:pitánské?o n:ustku: o?kud SI
diktoval, za jakou P~OVlS:proplah ]avmu sta~t;l~h dlu
hlt Stát dosud velmI potrebny a vzdy se dluzlcl nepo
trebuje penez, ~a ješte ~t.aré d~~hr l;lmoruje a ~~nv~r:
tuje. Strádatele zaplavlh penezn; .,?stavJ. .pen:zl" J:z
není kam dosti výhodne a bezpecne ulOZltt. Stesh, ze
zde byla zanedbaná bursa, kd~ se v~tátní. putcl~y ~úroko~
valy osmi i více procenty, n~J~ep~1,ak~le peh az sect.n:~
procenty a krome toho stablhsacm bIlance znamenaJl
nadeji na prídavek zcela nebo skoro zadarmo.

Je pravda, že odvaha jíti na bursu po tolika zkla
máních, byla velmi malá. Ale príklady zde byly, po
slední v Berlíne. Pocalo se tedy v srpnu zhodnocovat
pomalu a nesmele, ale s jídlem rostla chut. Spekul.a<;e
si také prihrála polívcicku, ba dokonce se stala k~.l?lta
lovou úcastí prvkem tvorícím nové hodn~ty. ?;rl:llost
a zrlldnost vymizely, ba spekulace byla az smesne bo
jácnou. »S desetikorunkou šla do~u« a pak znovu ku
povala a s ní i širší klientela, kter~ d?sud byla n~ bur~.e
jen »cerným Petrem« Proto se valecek tak dobre tocll
a tocí a jsou všichni spokojeni.

Skutecnou hospodárskou hodnotou obecne prospeš
nou jest vzestup kurs~ stát1!ích p0j.cek 'pr~lmerne z~
rok o 25'10, což pri obehu aSI 20 mlltard tttru zn~me~a
zhodnocení asi o 4 miliardy Kc, a v budoucnosti moz
nost konverse a lacinejšího státního i soukromého
úveru vubec, ba i obnovu úveru hypotekárního. V ze
stup kursu akcií znamená náhradu starým držitell'tm
i kapitálové posílení podniku a rozmnožení národního
jmení.

Lec nechval dne pred vecerem. vývoj bursy se mllže
zvrhnout a ty »poslední ruce« na to tak jako tak do-
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platí. Pravda, i po nejlepší vítezné bitve je dosti pobi
t)'ch, ale tentokráte snad prospech celku bude vetší než
nárek postižen)Tch. -cheth.-

LITERATURA A UMENÍ
Richard W einer:

K ceslrému prekladu díla Proustova.
1.

V r. 1911 pocíná Marcel Proust pomýšlet na vydánísvého díla. Strachoval se, že dílo tak rozsáhlé
pujde špatne na odbyt. Neví si rady s názvem úhrn
ným. Chtel by jen, aby byl »docela prostý, docela še
dý~<. Proust pocal hledat nakladatele 191 I a teprve
dva roky poté ho našel. Pricházelt clovek docela ne
známý, a nad to s dílem, které bylo jak svým objemem,
tak svým rázem címsi zhola nezvykl)Tm. »Možná, že
jsem vrták,« píše odmítající nakladatel OllendorH
Proustovu prímluvcímu, »ale nejde mi do hlavy, jak
že muže nejaký pán na triceti stránkách popisovat, jak
se pred spaním obrací v posteli.« Literární Proustova
»bagáž« byla tehdy nesmírne lehká: Plaketka, sbírka
povídek »Hry a dni«, které si pres Franceovu pred
mluvu nikdo nevšiml, dva preklady z Ruskina, s pre
dlouhou predmluvou, v níž Crémieux objevuje zárodek
Proustovy estetiky. Spolecenské kronicky, které Prou
stovi otiskoval druhdy F i g a r o, zjednaly mu leda po
vest plytkého spolecenského kronikáre. Rukopis první
cásti jeho díla, »Tou stranou k Swannovým« putoval
dlouho. Vyšel za úplné nevšímavosti roku 1913.
V denním tisku venoval mu obšírnou kroniku jediné
Paul Souday v Tem p s. Rozpoznal podivuhodné kva
lity, ale do nadšení bylo daleko; naopak, kupil ná
mitky a výhrady, a po pravde treba ríci, že ani do
dneška ješte se nekál. V nekolika revuích vyšlo neco
clánktl nadšených - Blanche, Daudet, Maurice Ro
stand - ale v zájmu historické pravdy treba podo
tknouti, že jejich autory byli vesmes duverní Prous
tovi prátelé. Ozvena, celkem vzato, tedy pražádná.
První korektury »Ve stínu kvetoucích devcat« byly vy
tišteny, když vypukla válka a tisk knihy zastaven. Vy
šla teprve po válce, tedy pet let po »Swannových«.
Ozvena opet nevalná. Léon Daudet jí však r. 1919 do
pomáhá v Akademii Goncourta, jejímž je clenem,
k velké románové cene Goncourtu, urvav jí v nesnad
ném zápase jinému favoritovi, Dorgelesovým »Dreve
ným krížum«. Cena tato není velká - pouhých 5000
franku - a rovnež není vždy posvecením. Kolik spi
sovatelu, poctených cenou Goncourtu, upadlo v na
prosté zapomenutí. U Prousta bylo tomu zcela jinak;
lze dokonce ríci, že teprve od tohoto roku nabyla Gon
courtova cena tak velké ceny mravní a stala se tak
žádoucí: skutecné sézamové semínko k dosažení vel
kých nákladtl. A možná dost - nehledejte tohoto vy
svetlení v Proustových životopiscích - že ohlas Gon
courtovy ceny 1919 byl tak veliký proto jen, že se jí
bezprostredne po válce dostalo knize tak - jak praví
André Gide - zbuhdarmé (gratuit) - ale Gide ne
klade v to slovo žádné prí hany, naopak - proti dílu,
velebícímu obeti vojákLl svetové války. Snobové sotva
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nemohli chutnat ji z této pncmy ješte nadšeneji než
by byli jinak, a to, co pro umeleckou slávu dovedou
snobové, je všeobecne známo; nekterí spatrují práve
v tom jejich jedinou sociální funkci. Sláva rítí se od
té chvíle na Prousta lavinou. V skutku lavinou, nebot:
Proust okusil jí v onech trech létech, která mu ješte
zbývala, sám ješte dost. Mladí literáti, zejména ti,
kterí se dostávají ke slovu teprve po válce, zahrnují
ho nikoliv jen epitety lichotiv)Tmi, n)'brž zbožnovatel
skými; jest prohlášen za vudce školy, za jakéhosi Ko
lumba - objevitele koncin literárne ješte neprobada
n)Tch (podvedomí, spánek, trvání, pomíjivost), obno
vitele stylu, jejž uzpusobil k vyjádrení onech nekonec
ných vlnení, záchvevtl a hranení, z nichž se skládá
i lidský i spolecenský život; za tvurce fresky, jíž není
v literature rovno, a v níž zobrazena spolecenská ko
medie, pnoucí se pres sedmdesát let. Když pak pocaly
do Francie vnikat ideje Freudovy - jehož Proust
neznal - klade se mladé jeho sláve do vínku také ješte
vavrín »predbojníkuv« a žasne se nad »básnickým
poznáním«, které tak tesne odpovídá poznání vede
ckému. »Sodoma a Gomorha« otvírá mu dvére také
ne-li mezi massy ctenárské, tedy aspon k velkému
množství lidí, kterí jinak sotva by se byli dali po
hnouti k vcítání do Proustova díla. .

Spisovatelova predcasná smrt je pak znamením k na
prostému uctívání. Legenda Proustova byla utvorena
už pred tím a prispela jiste rovnež znacnou merou
k popularisaci - lze-li tak ríci - jeho nesmírné sklad
by: vyprávelo se o jeho dandyovském mládí o jeho
zahálcivém živote tráveném v nejslavnejších paríž
ských salonech (princezny Matildy, paní Strauss-Bi
zetové, vdovy skladatele Bizeta, u paní Arman-Cailla
vetové, prítelkyne Francovy atd.), kde býval hýckaným
pážetem a tak zcela zaujat kodexem elegantního ži
vota; o jeho vleklé chorobe a podivínství, o jeho pu
vodu .- ~roust byl P? matce židem -, o jeho po
~;rolnem .prechodu k ZlVOtUstále a stále samotárštej
s1mu! o Jeho bytu! vyloženém korkovými pláty, aby se
tlu.:n.11hrmot, a mkdy nevetraném, o tom, jak ho vune
kv~tm ~.vrhala v nekolikadenní astmatické záchvaty,
o jeho Z1VOtUna ruby, totiž denním spánku a nocním
bdení, o jeho prapodivných pracovních metodách
o tom, jak on, kdysi clen všech elegantních salonu'
se posléze spokojoval témer jen spolecností své ku~
char~y, kter~ jej dobrácky tyranisovala, a jejích prí
buz.nych - sofera a služky -, jímž udílel dejepisné
a ltterární hodiny, o jeho živote milostném, který
pravd~podobne. 9yl prícinou, proc se tolik chvel, když
se pocaly roznaset zprávy o vydání pametí zemrelého

básníka .hr~b~te. d~ ~ontesquiou, s nímž býval sprá
telen a jenz jedmy je do d1la Proustova prejat inte
grálne v proslulé figure barona Charluse (ostatní po
stavy Proustova románu nejsou - jak dnes nesporne
prokázáno - žádnými urcitými postavami, nýbrž syn
tesami ce~é rady vrstevníku).

Zvlášt~J.Í císlo, které krátce po Proustove smrti vy
dala na jeho oslavu N. R. F., jest záverem první cásti
této podivuhodné slávy, projevivší se až dotud hlavne
novi.~~rskfmi a. revuáln.ími clánky. Druhá cást je oká
zalejs1: Leon-P1erre Qumt na pr. neuvádí ve své knize
~ydané .1925, ješte ani jeden svazek monografický .-:.
jeho kmha skutecne je prvním samostatným životopi
sem a rozborem - ale muže nicméne uvésti neméne
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ct vazku (francouzshch), obsahu jících
h e ayí též esay o Proustovi, nehledíc k ne

m francOllzsk~'m a jinojazycn}'m, vyšlým
J dále s to ohlásit brzké vydání nemecké

, monografie Curtiovy a preklad Prousto
do anglictiny. Nejen to: poukazuje na vel

. j Proust tehdy už mel na román anglický
]oyce, jiní). vliv potvrzený také s jiných

Mauroisem. Od vydání Quintovy knihy
t mpo nezpomalilo, spíše naopak: zatím
o dílo vydáno také nemecky. Ve Fran
uintuv vazek dávno již jediným: vyšlo

h prou tovsk)'ch vzpomínek, nejsposledneji
j ho prítele z dctství, Roberta Dreyfuse,
cá tecne Proustova korespondence, vyšly

ostatné esaye, na príklad Garboryho. 
ní hned tak príkladu literární slávy, která
e tak krátké byla stala stejne svetovou a

u i ko láva Proustova. Je to úspech drtivý.
m rit také u nás: v Ceskoslovensku, kde

dl1e nevyšla dosud. nem~'lím-li se, žádná,
obVírná stuuie. kde Proustovské pole,

ec, zoráno bylo zatím jen melce,' na-
kl datel, kter~' v toto dílo duveruje tol kterí spoléhají tou mcrou v pra

lid ko t Proustova genia. že se ují
mírné Proustovy skladby, jež na-

t mer nepripravenému, a práce, která
e prekládáním jen ponekud obíral,
než iako div ne práce heraklovská.

•
éh acuje a uchvacuje tedy teprve
9. Cím byl tento rok 1919? Ro

Do obcan 'kého života vracejí se
nichž po dva, tri. ctyri roky život jen

1 mnoho intelektuálu. Prousta nesou vý
uálové. Vracejí se zklamáni, rozmrzeni,

nt, protože je kolektivní a primitivní ži
U byli odsouzeni. prinutil k doznání, že

hle a dokonale podrobují i duchy takové,
kou vou prupravou stali vllci impulsum
nitelnými; rozmrzeni práve proto, že

bylo tak presvcdcivé, aniž proto sklon
cvicením a velitelský pud k jistému du

ackár tví zahladilo, n}'brž jen odstavilo;
, kdy nátlak prestal, mohli újmu nahradit

minulo t. Válka primela je k životu v dome
príliš prostém, než aby se jim nezdál pu
nuceni vyvrhnouti z života nejen ženy,
ví, to jest intelektuální a citovou zdobnost.
vním rozpoložení dostává se jim do ruky

kntha. To, co prináší, je svet, je duševní
n mž jejich vyhladovelá intelektuálnost ze

1 nebot príkrejšího kontrastu k svetu, ve
lední léta. nelze si predstavit. Jaká re·

i jichž kolikalet~· život byl neustálou ka
impulsy. Ty jsou v Proustovi spoutány
n hou, zotroceny, vyslídeny v nejtajnej

úkrytech a vyvleceny na slunce vždy ví
. Je málo knih, v nichž by se slova »bo

«, »utrpení« vyskytovala tak casto a
tak m'lo nakažlivá; s jejich protivami

tne nejinak. Mezi citovým impulsem a

mohutnou analytickou kaskádou, ]lZ spouští, jest
v Proustovi podobný asi vztah jako mezi labským
vodopádem a lhostejnou rukou, jež zvedla stavidlo.
Bylo-li se jim až dosud spokojovat nábytkem jen ne
zbytným, Proust uvádí je do duševního obydlí, opa
treného -nejmodernejším intelektuálním komfortem .
A je tam ode všeho: ockoliv by zavadili - atsi to byla
dávná krajinná predstava, nejaký bleskem do vedomí
vešedší vztah mezi dneškem a minulostí, dejinná roz
pomínka, zvuková, zraková ci cichová spojitost, žárli
vost, prátelství, smrt drahé bytosti - ke všemu t0mu
našli v Prou tovi zárovdí už také nejaké príslušlíé in
telektuální pozadí, které jim umožnuje zrekapitulovat
sobe všechen vlastní život, dnešní i minulý, jako podí
vanou, kde jsou kritickými diváky. Ženstvím po..>léze
je toto dílo prosyceno skrz na skrz: muž, jenž by se
jinak nerad dal pristihnout pred zrcadlem, nevdolá
dlouho, cte-li Prousta, divadelne kouzelnému príkladu
caruplného toho mstitele oné ženskosti, jež v každém
vezí a která nyní, po válce, netrpelivostí" sehou jen šij(',
a následuje ho; shledává se s oním ženstvím v po
drobném, lstivém a duchaprítomném stopování citu a
dojmu i takov}'Ch, pod nimiž muž proste jen trne ci
se hroutí (co všechno na príklad postihu je hrdina
knihy, stoje nad úmrtním ložem své babicky, již toEk
miloval!). Toto vetrení pak je spirituelní replikou
onoho právem proslulého pozorovacího daru žen, vy
nikajících fotograficky a fonograficky verným podá
ním lidského habitu, daru to, jehož má také Proust
merou tak nevycerpatelnou. Ženstvím také a zejména
nejen veškeré ovzduší Proustovy skladby - ona zdr
cu jící u neho prevaha lidí necinných, nerku-li záhalci
vých, ono prostredí' návštev, recepcí a spolecenských
obradností, na než se klade váha tak nesmírná, ono
dráždivé a sVlldné milieu diletantismu, kleparení a zlo
myslnosti - nýbrž i samo fysiologické uzpusobení té
mer všech hlavních postav: láska je u Prousta - prese
vše - synonymem at rozkoše, at sexuelní koketerie,
at samolibosti.

Ale demobilisovaní nejen našli v Proustovi kontrast,
po nemž prahli, a dráždice uspaného (ale neklidne spí
cího) sklonu k dušezpytnému slídilství; dostal se jim
krom toho do rukou v dobe, která tomuto semínku
byla pudou nad jiné príznivou. Cást demobilisovaných
se v obcanském živote zprvu jen rozhlížela, oriento
vala, cást zustávala dlouho na dlažbe docela, což v oné
tríde lidí, která zde prichází v úvahu, dá se vyjádrit
té1késlovy, že žila ze zásob, svých a zvlášte cizích. Spo
lecnost byla k demobilisovaným shovívavou, a život se
následkem premrštených nadejí zdál snadným na
dlouho. S prací se tedy nechvátalo (kolik lidí, s nimiž
jsem se vídal tehdy denne a které potkávám nyní jen
jednou za uherský mesíc; proc?, protože tehdy všichni
jsme meli casu dost, zatím co dnes mnohý z nás bez
decne lituje, den že má jen 24 hodin). Tempo Prou
stovy skladby hovelo dokonale onomu zpomalenému
životu, oné dobe - rekneme to - tlachavé. Nekonecné
jeho vety bylo lze probádat a chutnat do nejmenšího,
nebot život nenaléhal; nahromadené obrazy, z nichž ne
sice všechny jsou priléhavé, z nichž však málokterý,
aby sám o sobe neoslnoval ci aspon nesvádel, nezdály
se tou merou pletorickými, jakými se možná zdají nyní
casteji; lidem, rozbolaveným ješte primitivními a bru
tálními dojmy válecnými, byla procházka proustovskou
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preciositou opravdovým osvežením a všechny ony vje
mové a trochu chorobné odstíny prvními jaksi posly
casll bývalých; shledání s nimi omamovalo. A pak:
uvolnená mravnost a pohlavní cynismus onech dvou,
trí let, která válku »prodlužovala«, nalézaly v Prou
stove zdánlivé ci skutecné mravní neutralite ne-li po
vzbuzení, tedy aspon jakousi omluvu a zárovei1 zdobný
chochol. Je ovšem pravda, že komentátori Proustovi
dokazují, že byl vlastne moralistou; stejne však doka
zují, že »Pátrání po ztraceném case« je knihou kompo
novanou nebo zase, že je velkou sumou jedné francouz
ské epochy. K tomu všemu ješte prijdeme. - Zde šlo
o pokus ukázat, že mezi povahou knihy a dobou, do
které zapadla, byl vztah, jenž se pro její nesmírný ohlas
stal cinitelem stejne závažným jako - výjimecným.
Stejne však jako byla yýjimecnost doby, do níž Prou
stovo dílo vpadlo, prícinou jeho rovnež výjimecného
záboru, stejne tak prekrocila Proustova sláva, jeho
umelecká a rekneme filosofická tyranie vrchol tehdy.
když ona osudne jen prechodná povaha casll vzala za
své. Nám všem nastala po válce jakási besídková, roz
toulaná perioda, delší ci kratší, perioda zmenšeného
vedomí mravní odpovednosti, perioda prázdninová:
prostá a prirozená reakce po napetí a nárocích let vá
lecných. Pak však zacalo životu prituhovat. Lidé -
i ,ti, kterí pred válkou vlastne ješte nebyli žili, a ze
jména ti - zacali si uvedomovat, že mír, kter)' vyhlí
žel s pocátku jako libé protahování, jest ve skutec
nosti velmi svízelným všedním dnem, jenomže trochu
zdlouhavejším než válka, jenomže dnem, do nehož,
má-Ii být snesitelným, nestací jako tehdy vrhnouti
neco zvucných a strhujících hesel, nýbrž neco hutnej
šího, jedlejšího, opravdovejšího. O »zlu století« neza
calo se mluvit T919, a ani 1920 ješte, nýbrž, nemýlím-li
se, o neco pozdeji než dva roky po prímerí. Vec, kte
rou všichni CÍtili pojmenoval první Marcel Arland.
A ono »zlo století« není nicím jiným než marným
s pocátku hledáním nejakého solidnejšího základu pro
život, nejaké filosofické raison cl'etre, hledáním, do ne
hož se pustila generace tech, kterým bylo tehdy méne
než petadvacet. Odtud vyrustá literatura velmi cha
rakteristická; zprvu cirý nihilismus. Verím na slovo
Gastonu Rageotovi, že to je nihilismus ze zoufalství.
nebot tito mladí lidé nemeli o koho se opríti, koho se
dotázati. byli odkázáni na sebe. Teprve od nec];ivna se
pocíná poznávat, že nebyli a nejsou tak zlí, jako meli
povest, nýbrž že byli toliko neštastnejší než jejich pred
chúdci, byvše nuceni adaptovat se životu na zkušeno
sti, k níž nikdo jim nemohl prispeti bytsi jen radou.
Literatura tato jest to práve, na níž byl Proustu" vliv
domnele tak znatelnÝ. Byl znatelný, pravda, ale cím
dále tím se stával povrchovejšim; knihy onech Prou
stíku, které mely z proustovského »žánnl« rozvleklo~t
a povídavost, ne však jeho delikátní sensibilitu, ani
obrazivost a ostrost, knihy ony mely leda prol1stovský
háv, jinak však tíhly smerem skoro lze ríci protileh
lým. Jet proustovský svet príznacne amorální, kd~žtc
oni hledají práve smerem opacným. Tím chci proste
jen ríci, že Proust nikde, pravím nikde neprozrazuje
ani nejmenšího úsilí o nejaký' vládnoucí mravní prin
cip, ani nedává na jevo, že by ho postrádal, kdežto tito
zde hledají práve to. Tato mravní Proustova bezsta
rostnost je tak nápadná, že všichni témer autori mluví
o jeho díle jako o díle, v nemž »Bllh je neprítomen«.

4U

Garbory zjištuje (velmi duvtipne, myslím), že vše::hny
hlavní osoby Proustovy skladby, vyprávece ovšem ne
vyjímajíc, jsou »des affranchis«, a autor pro Prousta
nejzaujatejší, Quint, píše: »Velká mravni myšlenka,
kterou jest dílo Proustovo ovládáno, jest, že »vyhledá
vání a ocekávání rozkoše jest ne-li cílem, tedy jedním
z cílu prírody«. Možná, ba jiste. Ale mravní myšlenkou
toto? N edllverivým nezustane tu a,si jen ,noralista.
Každým zpusobem nestacilo to jako mravní idea 1em,
o nichž tu mluvíme, nebot od rozkoše práve pricházeli.
Je pravda, Proust nad tím, co nazýváme posledními
vecmi cloveka, hloubá casto a ponoruje se témer na
porád do intelektu a citu, a hluboko; hloubeji snad než
kdokoliv pred ním. Smrt, spánek, vzpomínka a ;.:,lPO
mínání, individuum jako výslednice pro'lkladt"l, otázka
osobnosti, láska, žárlivost, prátelství, pre!1len2. života
v umení (zdá se mi, že je-li v Proustovi vskutku ne
jaká mravní idea, jest jí toto: ocista života je 11l0z.na
jen umením, jímž se cerí a vybavuje kalné podvedomí
- (nový stycn)' bod s Freudem). Vetšina Proustova
díla koluje práve kolem techto otázek, a s jak)'m ne
srovnatelným mistrovstvím realisuje ruzná jejich vte
lení. Ale muže to stacit tomu, komu se pod. nohama
kymácí puda? Ano, jestliže všechno toto »pátráni do
hlubin« tíhne ke s p i r i t u a 1i t e. Nuže, hlad ~piri
tuelní je práve to, co v Proustovi schází docela. O po
znání nejen se nesnaží, nýbrž na ne ani nepomýšlí. Se
schlo se pod premocnou touhou vedet. To, co Prousta
zajímá, a zajímá šílene, jest rekl bych lidská strojovna,
ne kotelna, hyb, ne palivo, z nehož hyb se rodí; jest
mechanika rozumového a citového života, jeho trans
misse, jeho ozubená kola, ne však to, jaký všeno t(lh(l
smysl a cíl. - Proto také dnes - o tom nemllže být
sporu - uplatnuje se proti Proustovi reakce už (lost
znacná. Ukázal jsem na to v tomto listu nedávno, píše
o Mauroisovi. Tato reakce jeví se ve výpravné prose ne
snad tím, že by se román byl dal cílevedome a rozho,be
smerem opacným, totiž stal se vyslovene a všeobecne
spiritualistickým, trebas ani v té prícine se príkladu ni
koliv nedostávalo (obíral jsem se touto otázkou obšír
neji rovnež zde, v clánku o Katolictví ve francouzské
literature), nýbrž že se opouštejí jisté pro Prousta prá
ve nejpríznacnejší metody a hlediska: on;}. nekonecn;t
analysa, ono rozkošnické pohrávání se vším, a dokonce
i s bolestí, ono zásadní stanovisko, že osolonost jako
cosi vyhraneného neexistuje (v té prícine velmi zají
mavé je na príklad srovnání mezi prou tovským poje
tím osobnosti jako cehosi ve stálé promene a leitmoti
-vem de Lacretel10vy L a Bon i f a s - vyjde za ne-
dlouho v ceském prekladu - jenž zní: Clovek se ne
mení, clovek je vždy a za všech okolností stej.1ý.) atd.
Vystrídává ho cosi zároven patetictejší~o a re~l.~~tic.
tejšího cosi méne zvídavého a tedy reslgnovane]Slho,
pri to~ však kurážnejšího, zároven i zemitejšího i elu
chovejšího, méne preciosního, ale v omezenejším okru
lm presnejšího.

Omlouvám se, vsouvám-li tuto nedlouhý odstavec
osobní. Mám za to, že je ho treba proto, že, atsi jsem
,1 Proustovi nenapsal nikdy pojednání ani približne tak
dlouhé jako toto, jsem jeho jméno nicméne vyslovil
verejne pomerne casto, a zpllsobem, jenž se od cel:co
vého tonu clánku dnešního dojista liší, trebas nikoiiv
tou merou, jak by se na první pohled zdálo. Jsou tomu
dve léta, co jsem vy lovil slov3. »chef doeuvre,« 3. tv
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právezde. Mohl bych si hrát se slovícky a ríci na prí
klad, že chef doeuvre neznamená ješte nikterak dílo
nedotknutelné a nerozborné, nýbrž hlavní dílo toho
onoho ,spisovatele a pri tom dílo nejak stežejní, vý
znamne, v tom onom smyslu smerodatné. A nebyl by
t?v~klad vJum~lkovaný. Avšak nechci tomu. Ano, pa
tni Jsem pred lety na »Pátrání po ztraceném case« ji
nak než dnes. Pochybuji, že jsem jediným toho druhu.
9statne tak docela »nepálím ani dnes, co jsem zbož
no~al«; ba nepálím vubec. Z dalšího, doufám, to vy
sVItne.Ale myslím - a mám pri tom velmi spravedlivé
vedomí, že pri tom už zllstanu - že jsme Proustovi
prece )e~ ;>ptljcovali« ,:íc n.ež se slušelo na jeho bo
hatstvl, Jez1:oJen bohatym, jak známo, se ptljcuje.

v

,ZIVOT A INSTITUCE
1. L. Hromádka:

Z bolestí cesl{ého protestantislllu.
I.

V M a u r o i s o v Ý c h »Recech doktora O'Grady« ctete tuto satiru: Polní kuráti v anglické armáde ve
Francii,anglikánský a presbyteriánský, hašterili se mezi
sebou o baptisty; hned si je každý z nich prisvojoval,
když šlo o to, rozmnožiti pocet sverených sobe vojáku,
ale hned se jich zríkal, když mel být pohrben na nebez
pecném míste baptistický poddustojník a když pohreb
melvykonat jeden z techto protestantských kurátu. Spor
ukoncil katolický polní knez, nabídnuv své služby
k pohrbu. »Nenávist k papežství je pocátkem spoje
nectví,i šli tam oba.«

Tak nezrídka soudí neprotestant o protestantismu: je
to prý v podstate odpor proti katolictví, negace, kritika
katolictví,pro t e s t proti rímské církvi. Soud ne zcela
neoprávnený: práve v kruzích protestantských žije hou
ževnate nálada protirímská i tenkráte, když už z nich
vyprchaly všechny osobité náboženské síly reformacní.
Zejménaceský protestantism byl presycen protikatoli
ckým odporem. Z pochopitelných dLlvodu: kde více
trpela reformacní církev než u nás? Kde byla tak poní
žena,potupena a pohanena jako u nás? Ceský protestant
doby predválecné, srovnávaje malost své církve »S do
boustarodávní«, mimodek opakoval všechna slova o šel
me a Antikristu, kterými reformacní otcové oznacovali
v zápalu boje a v trpkosti svého utrpení katolickou cír
kev a zvlášte papežstvÍ. Vinice církve Boží byla pošla
pána. »Vepr divoký zryl ji, a zver polní spásla ji.« Kdo
byl tento divoký vepr? Kdo zver polní? Ceský pro
testant nebyl na rozpacích, jak na tyto otázky odpo
vedet.

Predstavte si pri tom ješte zbyrokratisované, zdyna
stictelé,zhrublé katolictví rakouské, které si úzkostlive
bránilokaždou píd svých protireformacních výboju, - a
ochopíte,že bylo težko ceskému evangelíku se vzpírat

náladeprotirímské. Vzpomínám si ze své zkušenosti, jak
ni práve prostí lidé nekdy vytýkali, že jsem pri kázá
'chve dnech tIusových slabe »hrímal proti Rímu«. Vliv
cmeru a moc zvyku pusobila neblaze na nás 'rozptý
~l1é protestanty; tradice protikatolická se stala soucástí
našehonáboženského života; soucástí, která byla samo
zrejmýmznakem evangelické církve, i když se o nem

nemluvilo. Dlouho jsme se zvlášte pri slavnostních shro
máždeních evangelických tešívali starými, kdysi živou
cími hesly z dob težkých, úporných boju náboženských.
»Neboj se, stádecko malé!« Byl to kus libého romantismu.
Vedomí protikatolické bylo zesilováno skutecností, že
úroven evangelická, náboženská, mravní' i obcanská,
vynikala v celku nad prostredí katolické.

Dejiny náboženského života v ceských sborech evan
gelických od tolerance (1781) budou nekdy zajímavou
kapitolou ceské kulturní historie: obraz církevní a ná
boženské menšiny, která se brání vnejšímu tlaku a která
prece prijímá pecet svého kulturního a národního pro
stredí; obraz menšiny, která zustává ve svém národe
cizí a nepochopena a která prece je si vedoma, že je no
sitelkou nejslavnejší ceské tradice a že zachránila
ozdravné síly pro národ a jeho vnitrní chorobu. Ceský
evangelík neprestal být presvedcen, že ceská duše od
doby belohorské churaví. Moderní historická práce arci
naucila i ceského protestanta dívat se strízliveji na ceské

. údobí reformacní, predbelohorské. Romantická idealisace
starých církví reformacních ustoupila reálnejšímu po
znání jejich viny, chyb a nedostatku. Lec my, ceští pro
testanté, jsme presvedceni, že v náboženské a mravní
náplni reformacní byly a jsou predpoklady, aby byly
zdolány slabosti protestantské spolecnosti predbelohor
ské a aby národ nábožen~ky byl povznesen na úroven
ostatních národu protestantských. Tísneni vlastní svou
malostí, neprízní katolického okolí i reakcním duchem
státní mašinerie rakouské spínali jsme svou budoucnost
s vítezstvím pokrokových, svobodomyslných proudu ce
ských. Každá menšina touží po vítezství pokrokových
ideálu. U ceských protestantu každá pokroková myšlen
ka našla pred válkou ohlas. Bylo to prirozeno. Ale mimo
volne pronikala pokroková ideologie do náboženského
myšlení ceského protestantství. Nekteré tendence novo
dobého protestantského bohosloví zesilovaly tento pro
ces. Bezprostredne po válce bylo protesí-antství naše
v nebezpecí zpokrokovštení: ideje kulturního, sociálního
a politického pokroku, priodeny nekolika hesly nábožen
ského idealismu a proti katolického boje, tvorily šedivou
smes, která byla v novinách i na schuzích podávána jako
smysl nového protestantismu. To, co je výrazným pro
gramem v oblasti politické a sociální nebo kulturní, stalo
se ovšem mdlým odvarem a nudným gestem na poli ná
boženském. Konkrétnost, jadrnost, výraznost skutecné
víry reformacní ztrácela se v této smesi abstraktních,
líbivých, pokrokove znejících a prece niceho nepovídají
cích hesel. Rozumím, když filosof dejin anebo sociolog
(na pr. Masaryk) vykládá kulturní dosah protestantismu
a zminuje se o právech cloveka a obcana, demokracii a
parlamentarismu, laicisaci, individualismu a subjektivis
mu jako dusledcích reformace. Ale budujte na techto
heslech církev a náboženský život! Prijdte s temito
pojmy k lidem, kterí v tlaku hríchu a viny si nevedí rady
sami se sebou, kterí ve vedomí relativity svého poznání
a chtení uvedomují si nesmlouvavost a vážnost absolut
ního zákona Božího, kterí v opravdové bázni pred tím,
kdož je svrchovaným Pánem sveta i života, dychtí po
vysvobození z viny, ohlížejí se po pomoci, utíkají pred
Bohem a prece touží po obecenství s ním! Ceský pro
testantism byl v nebezpecí, že se stane slušnou a krotkou
spolecností pro výchovu rádných obcanu s mírnými so
ciálními ideály, s historickou zasneností, s obdivuhodnou
prizpusobivostí všem oblíbeným a pokrokovým snahám
prumerné ceské spolecnosti a s povznešeným sebevedo-
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mím proti klerikálního bojovníka; - to vše spojeno se
zvláštní vnitrní ztuhlostí a nehybností a s tradicním
setrváváním v predválecné mentalite pokrokárské. Staré
sbory evangelické ztrácely krok za krokem výraznost
protestantského puritánství mravního, zájmy agrárního
stavovství rozleptávaly starou prostotu a naivitu evan
gelických venkovských písmákí't, sbory nove pristoup
l;<'ch nenacházely bezpecné vnitrní opory ve staré spo
lecnosti evangelické, predstavitelé protestantské pravo
vernosti byli zalekl1uti náladou ve verejnosti a príklad
i výboje ceskoslovenské církve svádely v prvé dobe
k akcím bezbarvým nábožensky i církevne. Tvorily se
ideály jakéhosi necírkevního, netheologického, demokra
tického, kulturního, »prakticky« orientovaného novopro
testantismu, kterému se ríkalo príkrasne ceskobratrství.
Nekterí mluvcí ceského evangelictví bud s výborným
smyslem pro konjunkturu anebo spí š e zmateni obec
nou náladou poprevratovou zvestovali ceskému cloveku,
jak ceský protestant vyhovuje všem požadavkum, které
klade na náboženství ceský, s Rímem rozešlý, historii
rozumející, pro republiku verne pracující, prerakouštelý
ceský »nový clovek«. Ve sborech evangelick}'ch arci zu
stalo dost tichÝch duší které chtely predevším sloužiti
Pánu Bohu a nedbaly valne verejné nálady, - ale tech
nebylo slyšet. Smer práce byl urcován.. lidmi, kterí se
domnívali, že rozumejí dobe a jejím potrebám. Tvoril se
obraz protestantismu jako náboženstvÍ. které má široké
srdce pro všechny záchvaty nábožensk}'ch sklonu a
pohrdá dogmatem, církví a theologickým cechem. Razila
se vznosná a líbivá hesla náboženství »necírkevni
ckého«, nedogmatického, na všechny strany svobodného.
Nic by nás, ceské protestanty, nebylo tak zahanbilo, jako
domnení, že máme také své dogma, že uznáváme theo
logii a že konec koncu i církev je nám podstatnou slož
kou krestanského života. Vzpomínám, jak se mne snadno
a úspešne mluvívalo v duchu tohoto líbivého nábožen
stvÍ. Hrešil jsem jako tak mnoho jiných.

Sami jsme spolupracovali na obrazu protestantismu
jako smeru krestanského bez všech osobitých znaku
krestanství starého; na obrazu protestantismu jako kul
turne smírlivého, moderního, vývojove se prizpusobu
jícího, širokého, svobodomyslného, dogmatem a theo
logií pohrdajícího náboženstvÍ. A výsledek? Nevím, im
ponujeme-li chytrým ceským lidem kulturne a myšlen
kove; pochybuji. Nábožensky zrídka komu pomužeme.
Naší svobodomyslnosti lidé neverí; jen jednou se náš
pokrokový protestant ozve proti nejakým pokroko
vým výkladum a dostane od »Volné myšlenky{( po
prstech. Prý »klerikálové všech konfesí jsou pro snáše
livost jen pokud to jde k duhu. Jinak jsou nesnášeliví, až
hanba«. Nostra culpa.

II.
Nikdy ješte náboženství nepomohlo lidem, když jim

chtelo pomoci oklikami; když zrazovalo samo sebe a pri
zpusobovalo se jejich zálibám a chutem. Zbožnost, která
ztrácí vedomí svrchovanosti a bezvýhradnosti své prav
dy, nepomuže nikomu. Už za války mne bývalo nevolno
pri pomyšlení, že se chceme k ceskému clóveku dostat
lehce a lacino. Nikdy velká hnutí náboženská nevznikala
jinak, než durazným zvestováním Božího slova a vule,
voláním ku pokání, potešováním ve svedomí zneklidne
ných lidí a touhou po živém obecenství verících lidí. Kre
stanství ovšem rea~ovalo vždy na všechny závažné
události, smery a proudy, zasahovalo do toku dejin, tvo-
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rilo nové a nové formy organisacní i bohoslovecké, ale
to se dálo vždycky na základe vlastního, podstatného
poslání náboženského. Reformace nevznikla z touhy po
demokracii, subjektivních náboženských citech, z úsilí po
svobode náboženské a z boje proti katolické církvi.

Ceho potrebuje ceský clovek náboženský? Toho, ceho
kterýkoli clovek kdykoli a kdekoli. V krestanství jde ve
všech dobách o tutéž pravdu a tentýž cíl; jako i ve filo
sofii práve svetoví myslitelé reší ve všech dobách tytéž
otázky a dávají v podstate tytéž odpovedi. For m a
odpovedí je dnes odlišná od odpovedí starých, methoda
se tríbí, zdokonaluje a zjemnuje; nekdy se položí vetší
duraz na tu, jindy na druhou stránku pravdy. Naivní a
udýchaní profesori chtejí ar ci oslniti svet novým systé
mem filosofickÝm, chtejí být samostatnými, puvodními,
nezávislÝmi; skutecní myslitelé navazují na svetové
problémy svetových myslitelu, vmýšlejí se v jejich pod
statu a rozhodují se pro jednu nebo druhou frontu filo":
sofickou. Užijí jednotlivých postrehu a drobných poznat
ku protivníkov~'ch; ale fronty zustávají. To je práve
smysl a cena filosofie, že v kontaktu s bolestmi doby
reší porád tytéž vecné otázky, nutí lidstvo, aby na ne
nezapomínalo a urcuje tak smer myšlení a lidského ži
vota. Plato - Demokritos, stoa; Descartes, Kant - Hu
me, Comte, porád a porád tytéž problémy a v podstate
- tytéž odpovedi. Co znamená v Ý voj ve filosofii?
Lepší formulaci, dukladnejší promyšlení otázky, nikali
opuštení fronty, na které stojí filosofictí vudcové.

Má první otázka, když jsem se osvobozoval ze školo
metského brídilství i náboženského ditetování, byla vel
mi prostá: co je to kresfanství, co to znamená verit
v Boha Ježíše Krista, co je to víra apoštolu, krestan
ských svetcu, reformátoru, myslitelu? Co žádá po mne
Buh? V cem záleží p r a v d a krestanovy víry? Vždyt
jde o pravdu, jde o spasení, vecný život, Boží slávu a
cest! Moderní theologie protestantská nás odkazovala
na z k u š e n o s t osobní; prý moderní náboženství nemá
predepsaných norem, neuznává autority a dogmatu 
zbožnost záleží prý ve tvých citech, zkušenostech, tou
hách, potrebách, zážitcích. City a zkušenosti se mení
s vývojem kultury a spolecnosti, tedy i zbožnost a nábo
ženské predstavy se mení, jsouce nuceny se prizpusobo
vat vývoji kultury a civilisace. Moderní theologie pro
testantská vzdala se v podstate normativní pravdy, treba
otázkou pravdy theoreticky se obírala. Myš 1 e n í víry
stalo se jí podradnou slož~ou náboženskou, která muže
a nemusí být; záleží prý na mohutnosti, intensite, vrouc
nosti zážitku a zkušeností. Do zbožnosti moderního pro
testanta dostalo se mnoho lyriky na místo tuhé víry a
poslušnosti Bohu. V širokém toku moderní religiosity
protestantské stíraly se výrazné rozdíly náboženské,
obepínaly se všechny vzruchy náboženských sklonu, ob
divovala se rozmanitost náboženských zkušeností
krátce zbožnost se stala záležitostí psychologie a dejin
ného vývoje, a prestala být otázkou pravdy, života a
smrti. Krestanství v tomto proudu theologickém pozbylo
své výraznosti myšlenkové a dogmatické a stalo se jen
»prípadem jedním z mnoha jiných«. Toto moderní myšle
ní pojalo takovou neduveru k výraznosti víry, že po
hrdlive mávlo rukou i nad tak podstatným problémem
theologickým: theismus - ci to druhé? Moderní theo
logie prestala být t h e o log i í. - Príznacným zjevem
jejím je úsilí o »podstatu náboženství«: Nejde o Boha a
jeho objektivní, normativní pravdu, zákon, dílo, nýbrž



e deje v lidském duchu, nitru, o proces v lidské

Ito názory setkáte se i u nás, v ceském protestan
U nás jsou ješte doplnovány výklady o »necír

tvfe a historickými reminiscencemi. Bankrot filo-
ého myšlení. Poucený filosof by se usmál výkla
že platonism je »prekonán« moderním vývojem

m, že Kant je »prekonán« událostmi válecnými
e ovšem možno odmítnout platonism, prohlásiti se

J1emu, postaviti se na frontu positivistickou. Ale ve
nosti skutecných filosofu, kterí vidí, že dejiny lid
myšlení od pocátku jsou a budou zápasem toho, co
me platonským pojetím pravdy, a positivismu,

by se vyjímalo tvrzení o »prekonání« platonismu.
prekonání klasického myšlení krestanského smí se
t bezstarostneji, protože theologie má trapný zvuk.

se dá u nás vyložit, že theologie není neplodná
lace a libovolná hra mythické fantasie, nýbrž pec-

kritická a obezretná odvaha, pojmy vystihnout Slo
erým Buh cloveka volá, a vyložit, jak se clovek
své víry dívá na svet i puvod cloveka, na dejiny,

pocátek i konec, na povinnosti a úkoly, cestu spa
I obecenství s Bohem. Theologie je stále obnovo
myšlenkové úsilí, vyložit svet, život i smrt z pred
du, že Buh, Pán sveta a života, priznal se ke clo
a lidstvu s výše své nepristupitelné pravdy a sva
Nejde o pojem a ideu Boha, o potreby náboženské,
chologické ci sociologické predpoklady zbožnosti,
oj -, n~'brž o Boha jako svrchovanou realitu, jeho
k cloveku a svetu. V krestanství šlo a pujde vždy

otázky: co to znamená pro mne a pro svet, že
• skutecný Buh? A že tento Buh promluvil? Že

vil svým Slovem a soudí i vysvobozuje svet v J e
Istu? Co mám cinit? Jak si mám život ve svete
? Jak se mám podívat na rodinu, manželství, spo-

stát z predpokladu své víry? Tyto otázky byly
m reformace náboženské; vše ostatní, i odboj

Qfmu, pouze dusledkem jejich. A na tyto otázky,
ch myšlenkové proniknutí, zvládnutí a vyložení,
e soustredit každá dnešní i budoucí theologie. Kre

theologie je - i svetsky, filosoficky mluveno 
odný systém myšlenkový, má své právo a sílu,

li jen myslitele, kterí postihli jádro krestanovy
I mají odvahu k této víre. Theologie a víra nejsou

ny - mohou býti pouze opušteny a zrazeny. Ne
který dusledek moderní kultury a vedy mohl by
t a prekonat Pavlovu, Augustinovu, Lutherovu,

ckého víru v Boha. Kultura od jejich dob se zme
ly kulturní jsou dnes složitejšími, krestan je dnes

en pred nové úkoly, má jiné názory na ty ci ony
ivotní, jiný obraz sveta a jiné psychologické po

oveka, ale cím je prekonána jejich víra v Boha,
vedomí hríšnosti, touha po spasení a modlitba

hod krtíIovství Božího? Ve jménu které moderní
vedecké lze obviniti podstatné clánky klasického
tví ze zaostalosti, nekriticnosti a nesprávnosti?

no se postavit na mimokrestanský svetový názor,
Dout se pro pantheistický evolucionism a odmít
esfanství, - ale který poucený vedec si ulehcuje

vÝkladem o »prekonanosti« krestanské theologie?
ost theologu nezáleží v principech theologie a
ýbrž v jejich vlastní nehybnosti, koženosti, ztrnu
yšlení. Ale totéž platí i filosofech a myslitelích,

prikládali vznosný predikát modernosti.
odu náboženských i myšlenkových a vedeckých

neprijímám hesla našich t. zv. moderních a pokrokových
theologu a filosofu náboženských. Neodmítám nábožen
skou psychologii a sociologii ani kritiku biblických knih,
ale vedecky neuznávám možnosti, rešit otázky theologie
a víry touto cestou. Každý pokus takový je více méne
zastren'ý positivism. Aby ceský protestantism pronikl
llábožensky i myšlenkove, je nutno odklidit nános to
hoto smeru, který otázky náboženské reší pojmy, vza
tými ze zcela jiné oblasti, který nad to nepronikl pecli
VOl! analysí ku vlastním, jemn-frm a choulostivým otáz
kám víry a theologie a prece pronáší soudy s jistotou
závideníhodnou. Nejnaivnejší, ale nejotevrenejší z pred
stavitelu tohoto protitheologického novoprotestantismu
l! nás, Dr. L i n h a r t, odbývá všechny složité problémy
theologické, které jsem v boji o katolictví a krestanství
hájil, stejne prostoduše jako snadne:

»J est to v podstate stanovisko s t a r § cíl' k e v n í
t h e o log i e kre s f a n s k é. ,která jest presvedcena, že
podstata krestanství záleží v urcitém dog mat i c k é m
uc e n í, které jest nadprirozeným zpusobem od Boha z j e
ven o. Stanovisko této staré krestanské theologie je pre
vážnou merou myt h i c k é, jest to smes mythu a filoso
fie - - Tato stará forma krestanství jest celým myšlen
kovým i náboženským vývojem nové doby úplne preko
nána.«

"VÝvoj nové doby vede však k prekonání tohoto sta
rého supranaturalistiokého, mythického nazírání a v e d e
k n o v é m li poj e t í n á b o žen s tví a kre s t a n
s tví: vede k novému pojetí Boha a jeho tvurcí cinnosti a
k n o v é m u a a h I u b š í m u poj e t í z jeven í. Nová
doba usiluje pretvorit tento pozemský svet silami duchov
ními, chce snést náboženství s nebe na zem. Mezi Bohem
a clovekem není nepreklenutelná propast, nýbrž príbuz
nost, nebot clovek jest stvoren k obrazu božímu.« (Prerod
1925, str. 116.)

Nejvýznacnejší, i filosoficky promyšlený novodobý po
kus o vyjádrení reformacního theismu, pokus švýcarské
bohoslovecké školy K a r I a Bar t h a, E. B run n e r a
a j., vysvetluje Linhart takto:

"Starý protestantism prejal znovu starý církevní a theo
logický systém stredoveký a tcnto stredoveký systém po
koušejí se oživit dnes i nel-terí protestantští theologové
nemectí a švýcarští.«

Co je dovoleno napsat ve jménu l1ovoprotestantismu!':')

,:,) Pri korekture dostává se mi do rukou polemika Linhar
tova s "Volnou myšlenkou«. Na námitku red. Kopeckého, že
evangelické církve uznávají apoštolské vyznání víry a že tedy
i on, Linhart, je tímto vyznáním vázán, odpovídá (podtrhuji
sám):

»Neprijímám apoštolské vyznání víry, ponevadž jest vý
razem myt h i c k é h o nazírání ci o bys t a r é, které jest
ved e c kým v Ý voj e m doby 11 o v é ílplne prekonáno;
stojím plne na m ode r ním v e ci e c k é m základe a uzná
vámi pro náboženství jedine ta merítka pravdy, která
muže uznati i ved a: zkušenost a rozum. Na tomto zá
klade stojí celý moderní protestantism.« (Kostnické jiskry
1927, str. 10.)

Predevším, ani moderní protestantism nesoudí tak lehko
myslne a neobezretne. Znám nekolik spisu moderních theologu
o apoštolském vyznání a ucím se z diskuse moderních boho
slovcu, jak lze i methodou psychologické a historické analysy,
na které chce budovat Linhart, vystihnout závažnost nejedné
náboženské sl00ky apošt. vyznání. K nám i moderní theologie
prichází pohmoždena. A druhé. všimnete si, jak Linhart reší
otázky víry a zbožnosti pojmy, které svou p o vah o u jsou
zcela nemožným prostredkem proniknout k vec i, k otázkám,
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Stárí Edisonovo.

Tomáš Alva Edisol1 bude slavit jedenáctého února svéosmdesáté narozeniny.
Jest »naplnen léty, ale není stár«. Když se clovek na

nej dívá ve filmu, tak ho dávno ješte nechce vložit do pri
hrádky, kam patrí - po moravsku receno - staréécci.
Jest to snad jeho silný a cilý duch, který udržuje telesný

které jsou jádrem krestanovy víry a myšlenÍ. Mythus - doba
stará - doba nová - vedecký vývoj - zkušenost - moderní
- to je arsenál Linhartovy nábožensko-filosofické práce ve
všech jeho projevech. Vždyt temito prostredky nelze rešit ani
jednu skutecne centrální otázku filosofickou, o problémech
víry ani nemluve! Neváhám ríci, že odpor »Volné myšlenky«
proti krestanství je i nábožensky plodnejší než Linhartova
obrana náboženstvÍ.

Kniha Linhartova »Náboženství a kultura« odhaluje a
s príznacnou lehkostí charakterisuje náboženství »novo
protestantské«: »S tohoto nového stanoviska clovek do
stává se k Bohu vývojem své pravé prirozenosti, kterou
má od Boha.«

To je »stanovisko« vší orientální mystiky i gnosti
cismu. Dejiny svetových náboženstev mají pouze dva
podstatné, od sebe odlišené smery: onen smer (prastarý),
který Linhart prohlašuje za produkt nové doby, a kre
stanství, které vyrustajíc z izraelské zbotnosti, vedlo
jediný velký zápas: zápas proti tomuto naturalismu ná
boženskému, s nímž je spríznen i moderní positivistický
evolucionism. Reformace proti nicemu s vetším nábo
ženským pathosem nevystoupila, než proti heresi, že
»clovek dostává se k Bohu vývojem své pravé priroze
nosti«, proti heresi, která tak povážlive hlodala na kore
nech katolické zbožnosti.

Tento protitheologický novoprotestantism má mnohem
blíže k mys ti c e k a t o I i c k é než »starý církevní
theologický systém« reformacní.

Jeden veliký úkol mel pred sebou novoprotestantism
ceský. Nejlepší predstavitelé moderní theologie, liar
nack, Troeltsch, lieiler, Soederblom, mužové svetového
formátu, nutí nás s peclivou zvídavostí vmýšleti se
v podstatu všech smeru krestanských, odhalovati jejich
bohatství, sílu a krásu. Nikdy nebudu bez vdecnosti
vzpomínat na tyto mistry theologické. Stojím dnes theo
logicky zcela jinde, ale ctím je. Ucili nás povznášeti dis
kusi náboženskou na novou úroven, varovati se laciného
konfesionálního, proti rímského protestantství. Po válce
plne rozumíme jejich úsilí. Ceský život kulturní potre
buje nové základny náboženských a iheologických zá
pasu. S dosavadními zbranemi protikatolickými, vlaste
nectvím, demokracií, historií, mnoho nesvedeme. nkolem
ceského novoprotestantismu bylo v zájmu ceské nábo
ženské budoucnosti zastavit prumerné protikatolicení a
svést kontroversi s katolictvím na nové, plodné, uži
tecné dráhy. Nesplnil tohoto odiósního úkolu. Pokusil
jsem se o to sám, ac mé theologické zájmy i plány ve
dou mne jiným smerem. A ceský novoprotestantism ústy
nekterých svých mluvcích prohlásil mne proto bezmála
za zrádce ci aspon škudce protestantismu.

mechanismus v chodu, jest to ona hromádka stále nedo
delané práce, která povznáší ducha nad denní a všední
starosti a tím ho ochranuje pred chradnutím.

O Edisonovi a o jeho živote napsáno bylo již hodne.
Lec prolistujme ješte jednou zbežne, kinematograficky
jeho život.

První, co by zasluhovalo malý signálový praporek,
jest okolnost, na niž Edison sám mnohdy upozornil jako
na hrejivou vzpomínku, jako na studnici, z níž cerpal po
celý život: byly to hodinky, ztrávené s matkou, kdy bud'
naslouchával nebo sám predcítaval knihy.

Byly to ku podivu zemepisné svazky nebo dejiny ná
rodu i mužu, jež ucinily na nej znacny dojem a probudily
jeho obrazotvornost. Matka vštípila mladému Tomášovi
lásku ke knize.

Byl velmi mlád, když vystoupil na S'amostatnou pout
Prodával noviny na nároží, pak ve vlacích, pak tiskl
v nákladním vagone »Grand Trunk Railway News« a
zarídil si ve vagone malou laborator. Jednou propálil po
dlahu. Na nejbližší stanici ho vyhodili za to z ~aku a
surový prednosta ho pestmi stloukl tak, že Edison skoro
úplne ohluchl. Tato tragedie byla základem jeho úspe
chu: neslyšel co se kol neho deje a mohl se soustredovat.

Na jedné strane byla železnice jeho neštestím, na dru
hé se stala jeho štestím. Brzo po svém nezdaru ve va~o
nové laboratori, se stalo, že Edison zachránil v jedné sta
nici díte prednosty. lirálo si na kolejích, vlak rychle vjí
ždel a nebýt mladého Tomáše, který skokem uchvátil
decko - jiste by bylo došlo k usmrcení dítete.

Prednosta ho za to vzal k sobe co pomocníka telegra
fistu. A od té doby vidíme Edisona jak stále vrtá a vrtá,
s úspechem i nezdarem, jak vymýšlí a zavrhuje, prede
lává a zlepšuje.

Jeho život byl neklidný, protože Edison sám byl vrtka
vý; jeho duch byl príliš neposedný, než aby mu dovolil
sformovat se ve »vzorného úredníka«. Mel po ruce ne
kolik nápadu a vynálezu, ale poznal, že se k nicemu
praktickému nehodí. Promarnil všecky své úspory na
aparátech, které nebyly než hrackami.

Teprve až se dostal do Bostonu a byl ovanut prakti
ckým duchem rušných amerických mest, dal se na cestu
praktického premýšlení. Ohlížel se po necem, co by lidé
chteli a kupovali - a pak teprve v tom smeru podnikal
své pokusy. Prodal nekolik menších vynálezu - lec to
byly jen rybicky ve velké síti.
. Na konec uváznul kapr. Edison provedl radu zlepšení

na rychlém telegrafování, automatickém prenášení a
rozmnožování zpráv. Nabídl svuj vynález bursovníkum
a byl ohromen, když mu nabídli ctyricet tisíc dolaru.
Suma závratná na tehdejší pomery!

S temito penezi postavil vlastní laborator, najal mnoho
zdatných sil a zacal provádet· pokusy »ve velkém«.
Vytknul si cestu, rozvrhl soustavne práci, instinkt vy
nálezce mu rekl, kde asi, v jakých mezích leží rozlu
štení, a proto vykrocil proti temto mezím se širokou
frontou pomocníku, až konecne prorazil.

Tato praktická metoda pátrání jest tak typickou pro
Edisona.

Predne si vynašel predmet nebo pole. jež cekalo na
zlepšení nebo na vynález a tudíž na okamžité praktické
použití.

Pak sehnal, kde jen mohl, všecky knížky a spisy, jež
o této veci pojednávaly. Procítá val pozorne i ony knihy,
jež jinými byly oznaceny za pochybené a nesprávné.
Sebral všecky mozky dohromady, ucinil si z ll.ich vlastní

LID eADOBA

Berty Ženatý:

44



ltw Koenig:

Jak se umístíme v Ietet.tví~

Kdysi padlo s francouzské strany zdvorilé heslo:
»Praha stredem evropské letecké dopravy«, které rekl
pražskÝm novinárum za jedné své návštevy francouzský
státní podsekretár pro letectví pan Laurent-Eynac. Iie··
slo to se u nás velmi ujalo, aniž bylo dosti kritického
stanoviska k nemu samotnému i k možnostem jeho pro
provedení. Byli jsme velmi vdecni svým francouzsk~'m
prátelum, že uznávají mimorádne výhodnou zemepisnou
situaci Ceskoslovenska, která pri prvním pohledu na
mapu ukazuje, že na našem území kríží se množství
vzdušných car, spojujících nejvýznacnejší strediska
evropského západu i východu, severu i jihu. A však bylo
si nutno uvedomiti, že otázka vybudování mezinárodní
letecké síte dopravní není jen otázkou vhodných prírod
ních cest, nýbrž otázkou politickou, ve které hrají úlohu
mezinárodní konstelace, prestyžní zájmy a ve které není
dodnes receno poslední slovo, nebot letecká doprava je
teprve 'na zacátku svého vývoje a nemá ješte presne vy
mezeného místa v celém dopravním systému moderních
dopravních prostredku. Avšak první doba náhlého roz
machu letecké dopravy nutila všechny prozíravé letecké
cinitele, aby se snažili získati pro své státy základní do
pravní trati letecké; nastaly tak srážky ruzných zájmu.
A tu nám naše centrální situace v Evrope byla spíše
na závadu než na výhodu, nebot s nejruznejších stlan
byli jsme obklopeni sférou leteckých zájmu nemeckých
v dobe, kdy byla vedena tichá válka o letectví mezi Ne
meckem a Francií. Ackoli tedy Francie byla první, která
uznala duležitost Ceskoslovenska jakožto mezinárodního
uzlu leteckých tratí evropských a také první prispela
k vybudování velké trati, vedoucí z Paríže na Balkán,
se zrejmým úmyslem vésti tuto trat dále do Malé Asie
a do oblasti francouzských zájmu v Asii, ackoli odboGka
této trati z Prahy do Varšavy naznacovala, že v Praze
má se deliti tato velká francouzská dopravní trat na ve
tev bálkánsko-asiiskou a rusko-asijskou (prímé prod10u
žení trati Praha- Varšava vede do Moskvy), prece bylo
zrejmo, že Francie nemuže ze svého vlivu uciniti z Pra
hy stredisko evropského letectví, nebude-li s tím sou
hlasit Nemecko, a že na prestyžní válku mezi Nemeckem
cl Francií musíme doplatiti my.

Oc šlo v tomto zápasu mezi Nemeckem a Francií?
Mezispojenecká komise, dosazená mírovou smlouvou,
uložila Nemecku tak zvaných 14 technických podmínek,
kterými byla omezena Nemecku výroba letadel a vzdu
cholodí na míru, která mela vyraditi nemecké letectví
nejen z možnosti pokusiti se o revanš leteckou válkou,
ale také z konkurence ve výstavbe moderního poválec
ného letectví. Technické podmínky omezily výrobu leta
del na letadla s pomerne slabými motory a s malou nos
ností, címž mela býti zamezena nejen výroba vojenských
letadel, ale také budování vojenského letectví pod plá
štíkem letectví dopravního. Nemecko bylo tímto záka
zem velmi dotceno prestyžne, ackoli technicky mu príliš
neuškodil, nebot nemohl zaraziti nemeckou konstrU'.cci.
Výroba a studium byly proste preneseny za hranice do
neutrálních zemí a tam pokracováno bylo v konstruk
cním a technickém vývoji, doma pak zákaz užívati sil
ných letadel mel ten dobrý úcinek, že nemecké letectví
bylo nuceno delati co nejvíce s užitím malé mechanické
energie, kdežto vývoj evropského letectví, ve kterém
hrála technicky prim Francie, šel za stálÝm stupnová
ním výkonu zvetšováním užité energie. Avšak prvním
cílem nemecké letecké politiky musilo být zbaviti se
technických omezení. Nemci si vypracovali neobycejne
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techto dnech došlo v Praze konecne k sjednání le
tecké Ílmluvy mezi Nemeckem a Ceskoslovenskem,
rá dává právní podklady pro zahájení leteckých stykui obema státy a ve své príloze prímo obsahuje ujed

o ctyrech dopravních tratích leteckých, vedoucích
mecka do Ceskoslovenska nebo pres Ceskosloven
Smlouva mezi Nemeckem a Ceskoslovenskem je
i významná tím, že dovršuje jakousi základní etapu
'dování mezinárodní letecké síte dopravní nad ce
lovenským územím a usnadnuje znacne mezinárodní
ci Ceskoslovenska na poli dopravního letectví.

or, zúžil pole pokusu do urcitÝch mezí, mezi mmlZ
pravdepodobne nalézalo úspešné rozluštení. Pak zor

nisoval svoji laborator, své lidi a program práce tak,
by sta a sta pokusu mohlo být vykonáno v nejkratší

be a za chvíli videl, že je neznámé veci na stope, až
onecne dosáhl cíle.
Takovým zpusobem docílil v rychlé posloupnosti no

vých zlepšení v telegrafu, v telefonu, tisíce pokusu mu
reklo, jak asi bude vypadati první žárovka, až se konec
koncuv k ní dostal. Dal se do oboru cementové výroby
a položil tím základy k ohromnému novému prumyslu.

V dobe vojny se »pánové šavle« na nej obrátili, aby
pomohl chránit vojáky Spojencu proti neprátelskému
plynu a aby pomohl zahánet podvodní lodky.

I zde se opet osvedcila jeho nepoddajnost a duslednost
provádení a dokoncení vytceného programu.
A na konec vrhneme svetlo ješte na nekoho. Na paní

~disonovou. Máme pred sebou opetne praktický príklad,
muž jest z velké cásti tím, cím je jeho žena. Dostane-li

e vedle velkého muže duševní krehotinka, nedospelá
životnímu programu, který si muž vytkne - celá lod
tf se kymácí a muže ztroskotat na skále.
Dostane-li se mu po bok žena, nejen se srdcem, ale
hrstí zdravého, kyprého rozumu, pak vedle takové
ny mužova cinnost, mužova snaha a ~užuv úspech se

ohonásobuie.
Paní Edisonová dohlížela na svého Tomáše, protože

ám na sebe mnohdy zapomínal. Regulovala jeho
avu. Když se zdál být prepracován, zapomínal na
Anek a prepínal nervy - dovedla vždy svoji lásky-
ou diplomacií privést zpet k normálnímu stavu.

nozí zbožnovatelé šírili o Edisonovi nejdivocejší vy
leniny. :že prý spí jen dve, tri hodiny a podobne.
, byly casy, kdy spával málo, hlavne tehdy, když

ku y v laboratori prozrazovaly blízký úspech. Pak
val na lavici i na stole a sledoval teplomery, volt

ampermetry a jiné merící prístroje osobne, jen aby
neuklouznul (lspech z prstu v posledním okamžiku.

~dison vždy rád spával! Vždy se snažil mít svých
hodin spánku!

Thomas Alva Edison je starý pán, je s námi pri plné
ci, a míní s námi zustat ješte po radu let - protože

iešte mnohé veci nedodelal. Prejme mu toho. A ne
jemu, ale i sobe.



~tomnost....

V ážcný pane redaktore!

Duvolte i mne J}OdotkJ1UUtincco k zajímavému sporu mezi
techniky a prá·,rní:,y ve sloupcích \·ašcho Jistu.

l\ejsem advokátem, abych tady bojoval pro domo mea a
uzp.ávám tedy, že sr,cc;clr,e povolání advokátl"!, samo o sobe
dilechtilé .- poskytuvání právní pomocí! - je dosti odíósní,
sllad právc proto, že casto vynáší rychlé a znacné zisky, címž

upadá v ocích verejnosti samo sebou, nezrídka ovšem neza
vír,cne, do podezrení zi:;kuchtivostí. Uznávám, že na Slovensku,

s peclive propracovaným plánem, obsahujícím hned pet
tratI: Berlín-Praha- Vídei1, s pripojením v Berlíne na trat
do Skandinavie a ve Vídni na Pešt (není težké si domyslit,
že je to základ pro duležitou mezinárodní trat vedoucí
z evropského severu na Balkán), dále trat Vratislav
Praha-Mnichov s pripojením do Ženevy (vzpomínáme si
pri ní na nemecký plán vybudovati leteckou trat vedoucí
napríc Evropou od jihozápadu na severovýchod), trat,
spojující liorní Slezsko s Vídní pres Brno (ve smlouve
dosud sjednána nebyla, bude se však o ní ješte jednatO,
krome toho pak dve lokální trati do Mariánských lázní
(z Plavna a ze Saské Kamenice). Smlouva je sjednána
na podklade prísné reciprocity a Ceskoslovensko tedy
má možnost zríditi trati své, což podnikne asi Cesko
slovenská letecká spolecnost, ustavená minulý týden ne
kolika našimi leteckými továrnami.

Význam nových mezinárodních leteckých tratí, které
získává Ceskoslovensko smlouvou s Nemeckem, je príliš
evidentní, než aby musil býti ješte zvlášt zdurazi10ván
sám o sobe. V souvislosti s celkem musí však býti zdu
razneno práve to, co jsme rekli na zacátku, že se jí uza
vírá jakási první etapa v budování mezinárodní letecké
sítc nad ceskoslovenským územím. Tím je zárovei1 receno,
ze to nemuže býti etapa poslední a že nutno žádati, aby
byla neprodlene zahájena etapa další. Ceskoslovenská
ldecká spolecncst jakožto podnikatel vynasnaží se jiste
~ama o zrízení letecké trati do Záhrebu a Terstu, kterou
mela již pred svým právním ustavením na mysli. Avšak
letecká politika musí se své strany vynaložiti všechny
své snahy, aby byla provedena letecká traf Londýn
Praha, o kterou byl svého casu velký zájem v Anglii,
jenž se stále ješte projevuje obcasnými interpelacemi
v parlamente anglickém. I když nemužeme už pomý
šleti, že v ní získáme pro sebe anglickou cestu do Indie,
prece mužeme doufati, že se z ní stane anglická cesta
na Balkán. Tyto dve velké trati tvorí druhou etapu v bu
dGvání mezinárodní letecké síte ceskoslovenské a dou
fejme, že i tuto etapu brzy dokoncíme, když i ve fran
couzské oficiální publikaci letecké, kterou vydalo mini
sterstvo verejných prací k parížskému Aerosalonu, jsou
obe trati uvedeny v programu na rok 1927. Avšak na
prog;ramu stále ješte není snaha o zrízení letecké trati
do Ruska, o které tvrdím, že by byla nejduležitejší tratí
v mezinárodní letecké síti Ceskoslovenska. To by byla
etapa poslední, ale všechen zájem a všechna zkušenost
velí, aby o její realisaci se pracovalo bez prodlení. Te
prve pak budeme moci sebevedome mluvit o tom, že
jsme sUediskem evropského dopravního letectví.

Technici ( právníci.
1.

dumyslný plán pro své mezinárodní letecké trati, polo
žili pro tento plán základy tam, kde jim to bylo politicky
možné a proto napríklad mohli v soucinnosti s Anglií
zrídit velkou trat západoevropsko-ruskou (Londýn-Am
sterodam-Berlín-Královec-Moskva s pokracováním do
TifIisu) a byli tak první kdo se dostali až k uzlu evrop
ských zájmu v Asii. Avšak ve snaze zbaviti se » tech
nických podmínek« postavili se jako prekážka pro vy
budování leteckých tratí pres strední Evropu tím, že
zakázali prelet svého území všem letadlum, která tech
nickÝm podmínkám neodpovídala, tedy i letadlum do
hodovým. Výjimku udelali až na krátkou dobu pouze
li letadel anglických tratí, vedoucích do Nemecka, ne
však pres Nemecko.

V této situaci byla ceskoslovenská letecká politika
odsouzena k naprosté pasivite, zejména když f'rancie
stále doufala, že Nemecko porazí. Stalo se však to, že
nakonec musila býti zastavena i doprava na trati Praha
Paríž, takže Ceskoslovensko bylo odríznuto od spojení
se západem. Byla doba, kdy jsme vyjednávali s Anglií
o zrízení letecké trati Londýn-Praha, pro kterou byl po
ložen základ v letecké úmluve mezi Ceskoslovenskem
a Anglií, avšak smlouva nenabyla platnosti, ponevadž
Anglie odkládala její ratifikaci až do doby, kdy neshody
s Nemeckem budou odstraneny. V té dobe v Anglii ne
bylo ješte presne rOzl1odnuto, jak bude provedena an
glická vzdušná cesta do Indie a z nekterých známek bylo
možno souditi, že jednou z eventualit, o kterých se tehdy
uvažovalo, byla trat pres Prahu. Kdyby bylo mohlo
Ceskoslovensko tehdy využíti této okolnosti, mohlo zí
skati pro sebe tuto významnou trat, tak jako ji dosti žár
iive sledovalo tehdy Nemecko. Avšak Nemecko zabrá
nilo uskutecnení trati Londýn - Praha a Anglie se po
stupne rozhodla vésti trat do Indie pres Stredozemní
more, soudíc, že tam bude nejméne závislá na politických
konstelacích. To znamená pro nás trvalou škodu, jež nám
vznikla z neurovnaných pomeru s Nemeckem. V té dobe
jsem casteji ukazoval na potrebu, aby ceskoslovenská
letecká politika vzala si za vzor príklad nemecké letecké
politiky pracující pro dalekou budoucnost a snažila se
alespoi1 položiti základy pro duležitá spojení meziná
rodní. Príídad, že v prodlení muže býti škoda, je, že
jsme prišli pozde do ltaIie a nedosáhli tam niceho jiného,
než zásadního prislíbení souhlasu s leteckou tratí do
Terstu, ackoli dríve mohli jsme míti právne zajištenu
trat až do Ríma, pro kterou ucinil mnoho propagacne
nebožtík dr. Lhota svým letem s Avií do Ríma. Není
možno také pustiti s mysli zrízení letecké trati do Ru
ska, avšak ani v tom smeru nemohlo naší letecké poli
tice napadnout podniknout jakékoli kroky pro neurov
nanost právního pomeru našeho státu k sovetskému. A
tak jsmc sedeli a cekali, až se skoncí zápas o technické
podmínky.

Ta situace nastala loni sjednáním letecké dohody ll1czi
francií a Nemeckem, která prakticky znamená ústup od
»Technických podmínek«. Oprava leteckých styku mezi
Nemeckem a francií obnovila ihned dopravu mezi PaI'í;~í
a Prahou a konecne po tak dlouhé dobe zahájen byl zno
vu rádný a zcela neztížený letecký styk se západem.
Nyní sjednává také Ceskoslovensko svou leteckou úmlu
vu s Nemeckem, která jiste bude Ceskoslovensku na
prospech nejen tím, že zrídí nová mezinárodní spojení,
ale také tím, že seznámí nás blíže s nemeckÝmi orga
nisacními metodami a leteckým podnikáním. Pro tuto
metodu je velmi príznacné, že Nemecko prichází k nám
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v Novém Meste n.jVáhom, jehož se p. inž. Duben mimo

dovolává a kde pusobím, je advokátu ne sice 30, ale 9
ínám pri této príležitosti, že i ten plat Kc 500.- mest-

inženýra v oV'Jm Meste n.jVáhom Eebyl myšlen jako
tatný plat, ale jen jako remunerace nekterému místnímu
'mu inženýru za techr,ické posudky v obecních záleži
hl, ale prohl' prece vÍCe než dost v pomeru ke skutecné

be obyvatelstva pri vyhledávání právní pom'Jci a pripouštím,
tom nejde vždy o svcdomitou právní radu a pomoc, nýbrž

y i o zisk, zvlášte necítí-li ter~ advokát s lidem, který je
cizí. A.le kouecne, jsou-li mezi advokáty llZl'Jdeji«, což ne

ml.' je také v jiných povoláních? Ponekud - celkem ne-
e - vctší procento u advokátu treba pripsat ,Ea vrub vetšímu

"cnÍ, prýštícímu obycejne z hlouposti klientu.
eehme ale advokátu! Pan inženýr Duben a po nem i p. Fr.

presunuli težište z delikátr,í otázky: »Jsou advokáti zlo
?« na otázku mnohem širší, a sice: »Nejsou právníci neb
n znacná cást jich, vúbec zbytecní?« Nebudu rozebírati
u, zda jsou právníci vubec také zlodeji casu (myslím, že

ejem casu je každý, kd'J s ním nesporí, r,emusí to být
a právník), jde mi hlavne o to, že p. inž. Duben myslí,

nejvctší težkostí a prekážkou ú,pešné práce technické jsou

e pomcry právní r,cb - ponevadž by to byl jinak nonsens
právne receno právnÍCi. Tento názor není 'Jjedinelý a je na
n~ku specielr,e rozšíren 'Zvlášte od té doby, kdy župní re-
ou byly stavtbní a technické úrady zrušen~' jako samo

cinitelé a pricleneni jako pouhá oddeiení k úradúm admi
timím. Prot'J ta žárlivost a r,echut k právníkil1ll. Snad ne
a právem.I když jako právník nerozumím technické stránce
a. j,em tedy odkázán na technika, tak zase je technik pri

í vcci odkázár, na mne jako právníka. Technické zásahy
inistrative znamenají vlastnc jen znalecké posudky. Kdo

m vec vtesnat v rámec zákona, dát jí formu nalézání
správr,e ji uplatnit a také pot'0l1l vést v adminisrativní

ci? Technik? Sotva. Obycejnc to musí býti právník a kde
a právnického chápání veci není, tam techn. posudek ne·
že, neb vec zustar,e nevyrízena, po prípade nebude správnc

a. I v cisté službe administrativní rozpozná se prúvník
ávníka (na Slovensku dost castý prípad) na prvr,í pohled.

chápání veci, jiná dedukce. Referát ministerstva verejných
na Slov~r,sku je v mnohých prípadech jen znaleckým od

orgánem. Staví sice novostavby státních budov, školy,
,hydrocentrály, spravuje silnice atd., ale 'J tom, zda a za

právnich podmínek se má ta nová státní budova, škola,
r,trála atd postavit, nerozhoduje zpravidla sám, ale po

v takových prípadech návrhy ci posudky príslušným správ
radllm neb ressortlll11, kde o tech podmínkách rozhodnou
ci. Ovšem po technické stránce to provádí a také dále
je. Proto netreba v ncm tolika právr,íku. Ale v ressor

ré tvorí jaksi samostatný obor pro scbe, na pr. v želez
po't'lvní správe i ve školství, zdravotnictví a jinde, musí
mcstnán i p1'imei:er,Iý pocet právníki't, neb takové obory
ují jen práci t(:chnickou, odbornou, ale soucasne i orga-
administrativní, právl,ickou. Nekdo múže býti na pr.

t.ím cdborníkem v otázce slaboproudního vedení, ve vý
a stavbe tunelll (neb muže býti i velmi dobrým paeda-

), :11:~ proto 11'cce r,emusí mu být jasno, jak by vec co
a > co n(jmcnši1ll risikem vzhledem ku stávajícím prer!-

v-i·,:,i!lo·a ~ol1kroJllop"~vním (ne jen ohledne vyvlastnení)
,)" a'li,.,\'at, rycÍ1;e a úspcšr,e provést a potom úcel1e
t i právne zaj i,tit.

ohor není dnes vlastne tak sobestacný, aby se mohl
bez zá,ahi't oboru jin:.'dl. V soukromém živote na pr.
tenapadne, abych, chci-li si postavit dllm, si ho stavel
volán' si stavitek, stavitel zas pokrývace, stoláre atd.,

potrebuji-li šaty, pošlu ke krejcímu, advokát, je-li nemocný,
z<:volá si lékare, lékar, má-li process, advokáta. Tu se to rozumí
samo seb'0u. Delba práce a výmena služeb. Ale ve verejném
živote. ve verejné práci, v úr::tdech, delají se kasty. Nelze ríci,
že by to byl0 vinou právníku. Zdá se spíše, že technikové jsou to,
kterí podle jejich mínení jsou svet pro sebe. Nepotrebují práv
níkll, nepotrebují vllbee nikoho, jsou s'0bestacni. Jen oni opravdu
skutecne pracují, tvorí. Jim patrí svet. Tak to aspon slýcháme
ted ve všech možných variacích. Je sice pravda, že žijeme v sto
letí m';toru a radia (žili jsme už pred tím v století páry a elek
triny), ale je otázkou, zda tat'J isolace a sobestacnost je zdravá.
Myslím, že je to Amerika, která vrhá tu své stíny - technik
by rekl paprsky svet1:t - na starý svet. N etusený rozvoj a
úspech technického díla v Americe zaslepil oci nmohým nadšen

cum v Evrope, kterí nevidí, jak touto premírou pozorn'Jsti,
kterou Amerika obrací k technickým vedám, upadá a zploštuje se
zase její intelektuální úroven, ceho skvelé doklady mi'tžeme práve
císti v "Prítomnosti« (AmeTÍcana) a že k'0l1ecne i v. Americe,
až tam vycerpání surovin a hustota obyvatelstva dospeje približne
toho stupne. jaký je v Evrope, sobcstacnost a svrchovanost ir,že
nýri't, která byla možna hlavne v panenských krajÍCh nového a
smelého podnikání, bude t:ll:é omezer,a. Možno plúnovat, pod
n;kat, tavet a montovat do nekonecna, jsou-Ii prírodní pra
meny a kapitál ])0 ruce, ale konec koncll musí prijít r,árodnj

hospodár a právník, aby vypocítal pomer výroby a odbytu, za
jistil úspech té technické práci i její právní ochranu a uvedl
ji tím v soulad s hospodárským a kulturním ;;ivotem celéh

národa i jeho právním rádem. jinak by celá ta práce r,emela
smysl.

Zkuste t0 jednou bez právníkll! Uvidíte, jak ten svet bude
l)zmotaný«. Bude to ncco jako návrat k pestnímu právu. Konec
1co[,cu nenamítám nic proti tomu, aby, je-Ji nekde právníldl
o jednoho neb o dva vÍCe než inžen)'tll, aby pomcr byl zmenen.
Ovšem v rámci úcelnosti a v zájmu vcci, ne z nejaké bez
úcelné zásady. Bez právr,íkll t0 ale v žádném príp:Ide nepi'tjde,
má-Ii to vubec »jít<<. V dnešních složitých pomerech moder
ního života musí ovšem býti co nejrozsáhlejší delba práce.
lIeslem pro vždy zllstává: spolupráce!

Váš
Otakar Fleischer.

II.
Pane redaktore!

Doufám, že shovívavá redakce "Prítomnosti« dovolí, aby byla
slyšena i druhá strana, správneji jedna její cást.

Soudím, vážený p. inženýre Dubne, že jste v základní thesi

na omylu. Nejvetším kontrastem právníka není inženýr, na
0pak soucinnost obou je v administrative i hospodárfkém živote
l.ádoucí a nutnou, nemá-Ii jeden ulpeti na formalismu, druhý
pocínati si príliš rízne.

Odpustíte mi, když Vám uprímne povím, jaký jsem mel první
dojem po prectení Vašeho dopisu. Vojenští odbomíci mají
odjakživa na všecko jeden recept - z m i I i t a r i s o vat, c'Jž
je alfou a 'Jmegou vší administrativní jejich moudrosti, trebaže
zkušenost ucí, že jcdnomu paci2ntovi prospcje chinin, druhému
pobyt ve Štrbe. Doporucujete podobný všelék - p o i n žen Ý r
š t i t ž i v o t. Jsem presvedcen, že z neomylnosti, s jakou na
tenhle prostredek ukazujete, budete musiti mr,oho a mnoho
slevit.

Rád bych predevším, ,lby v jedné veci bylo mezi námi jasno.
~Jetou snažení právnickéh.~ stavu není a nikdy nebylo, aby strhl
na scbe nejvíce míst ve verejném živote: dobrý právník vidí
é'píše svúj úkol v tom, aby právní rád byl co nej
ideálnej i aplikován na život, proto necítí se nijak
'·e své kúži, když je postaven na místo, které nemá s tímto

47



lBtomnosL

III.
V Bme 23. ledna 1927.

NOVÉ KNIHY

uprím~,é oddan')sti k Vám, pane redaktore, jsem
IngC. Evžen Pospíšil.

Vážený pane redaktore!
Dovolte mr,e, jako adeptu toho »druhého« stavu také ne

kolik slev. Cítí se, že naše administrativa i veškeré úradování
je težkopádné, zbytecné komplikované a zatežkané balastem
paragrafú a formalit, že jest drahé. Chceme provést racionalisacl
našeho aparátu správního, chceme, aby se úkony správní pro
vádely s tímtéž efektem jedr,odušeji, úcelneji, »s menšími vý
robními náklady«, s menším aparátem administrativním. Pak
nutne musíme vyloucit úkony a práce, jež jsme ve starém sy
stému shledali zbytecnými, které práci zbytecne komplikovaly.
Nuže, tvrdíme, že cást práce právnické v stávajícím systému
administrativr,ím je neproduktivní - reforma a racionalisace
administrativy to ukáže - nic víc a nic méne.

Píšete, p. doktore, že žádný z právní1ctl neodvážil by se po
staviti štechovickou prehradu, za to že však rada inženýrll ne
tajila se tím, že by vedla ten r,eb onen proces lépe než treba
zkušený, starý advokát. Myslím, že nelze obe veci jen tak lehce
házet do jtdnoho 1co,še.Vždyt býti dobrým advokátem, nezna
mená jen míti paragrafy v malícku, ale znamená také míti vtip,
rohotovost a vyridilku. A lidé-laici, jací jsou, jsou již tak do
mýšliví, že si i myslí, že mají leckdy tech daru zrovr,a tolik
neba i více než ten starý, zkušený advokát. Nemyslím ovšem,
že by nekomu aspon trochu pomohl vtip a pohotovost pri stavbe
ci návrhu štechovické prehrady. Laik je rád, že to vubec stojí
a ani zdaleka ha nenapadá o veci rozumovat. Inženýri a právr,ki
- jsme skutecne dva svety pro sebe. Ale proc mluvit o ideálu
v praktické Americe na jedné strane a desu nad strašnou plo
chotí ir,itelektuální na druhé strane. Vždyt zvýšení životního
standardu všech tríd národa, zvelebení a rozkvet výroby, pru
myslu a obchodu a last not least zvetšení národního bohatství 
to je snad ideálem nás všech. Poznání a propagace sta~,dardních
metod, které vedou k zlepšení existencních podmínek národa, má
být, zdá se mne, spolecným r,ám všem. A máme, doufám, tolik
samostatnosti a svéráznosti, abychom dovedli z »amerického
ideálu« vytvarit ceskoslovenský standard, úmerný a prizpuso
bený našim pomerum. Jsme preprávnicteni, preíormalisovár.i,
preparagrafováni. Proto ta snaha po úcelnosti, jednoduchos.ti,
reálnosti a - inženýrskosti. Zdá se, že právr.ické remeslo prošlo
již zenitem. Raciona1isace, ekanomisace a vedecké rízení práce
stojí prede dvermi republiky - a tlukou nedobytne. V tech zá
sadách by právníci meti videt Antikrista a nepustit jej do re
publiky. NebOt s jeho príchodem zmenší se nesiX>rne Vaše
konjunktura.

S ujištením
Váš

Ferd. Goettel: Kar-Chat. Román. Preložil Frant. Bicek. Nákl.
»Družstevní práce«, Praha-Dejvice, ulice Starodružiníku 505.
Stran ISO.

Emil Vaehek: Cervená zahmda. Romám Cena Kc 20·-. Vydalo
Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, Dejvice. Svatovítská
C. 504.

prání, aby pomer práV11íkúa technikl\. se ekonomicky ustálil, což
je vzdáleno vyhlazovacího boje. Tato okolnost dává mi nadeji,
že bychom se bez hnevu a zaujatosti domluvili. Poklesky, které
Vám vytýkám, V)'plynuly, tuším, z nedostatku methody, což
je snad Achillovou patou všech Vás techniku.

J sem ochoten dáti se presvedciti, že nemám docela pravdu.
Dr. Arnošt Chmelar.

úkalem nic spolecného. Možno tedy podle mého úsudku s velkým
užitkem vésti diskusi o tom, jsou-li právníci
u nás v š ude n a mís tec h, k a m pat r í, ale. daleko
urcite neprijdeme, prohlásíme-Ii právnický stav za pocátek všech
národnich bed, jak jste fo beimála ucinil Vy.

Pri tom se mýlíte ve vecech zásadních. Právníci nejsou vinni
tím, že právní normy jsau príliš komplikované, takže z toho
vzniká nekdy právní ;marchie. Sledujte naše poválecné zákano
dárství, které úcast právníku-odborníku skoro dúslednc vyluco.
valo, a presvedcíte se, že vinu treba spíše hledati v nadprodukci,
nedostatku tradice a úcty k odborným vedomost'em. Advokáti
nemají pražádného újmu na tom, aby normy danové ci ná
jemní byly složité (slyšet také ustavicne stesky advokátu v tom
smeru); pomery právní jsou v dusledku mnohotvárnosti hospo
dárských vztahu tak zapletené, že vyžadují odbor1',ého vzdelání
i bez zvláštních komplikacních úmyslu. Ale na tyto veci rea
guji jenom jaksi nechte, protože vystrelena bylo príliš ostre.
Mnc jsou bližší vcci železnicní, jichž se rovnež dotýkáte.

Prominte: že opet zaviklám kamenem, na ncmž jste zrídil
stavbu. Pravíte, že železnice jsou pad n i k pre v á žne
inženýrský, ja soudím, že j sou podnikem do
prav'11lí;m se s'PClcil"áuuím úkolem ve smene
s t a t k li; lokomotivy a vagony jsou pak jen prostredky, jimiž
podnik plní SVllj úkol. Železnice dopravuje osoby, zavazadla
a zboží. Vedle složky technické jsou zde jiné neméne duležité.
Obraz o tom podá rozclenení reditelství státních drah. aše
reditelství se delí na addelení I. veci osobní, humanitní a zdra
votní, II. veci právní a všeobecná správa, ITL stavba a udržován!
dráhy, IV. vozební a dílenské, V. dopravní, VI. komercní, VII.
kontrola príjmll, VIII. financní. Není pochyby, že živel tech
nický má býti zastoupen u oddelení Hl., n-. a V., jak tomu
i ve skutecnosti jest (u odd. V. snad v míre nedostatecné);
co ješte víc? Právníci jsou zastoupc!li u odd. 1., II. a VI., v míre
pranepatrné u odd. VII. a VIII. (jsou to jedinci v oblasti všech
reditelství státních drah, kterí se do techto oddelení dostali cel
kem nahodile). Úvaha muže se nésti v tom smeru, jestli právníci
jsou na naznacených místech nevyhnutelní - to jev š a k
st e jíne až e h a v é i u tec h.n i k U, jak bych mohl bez
obtíží dokázati - ale nikdy ne v tom smeru, jestli by snad
tato místa priléhala víc technikum, protože otázku reší už
název agendy.

Pocetní pomer techniku a právníku demonstrujete na nekolika
príkladech. Prezkoušev príklad ze železnicního oboru podle ro
cenky na r. 1926, zjistil jsem, že není presný. Uvádíte pomer
45 :39 ve prospech technikú, nezminujete se však, že v oblasti
reditelství bratislavského je ve výkonné službe zamestnáno
u služby dílenské II inženÝrll, v'nební 18, stavebr"í a udržovací
49, které sluší pripocísti k h"Jrejší cifre 45 (ústrední služba),
t~kže dospejeme k pomeru 127:39; z právníku není na trati
ani noha. Relace u reditelství Praha-Jih zní 174:45 a jinde jsou
pomery obdobné. Z jiných cifer treba vyvoditi jiné závery.

Stl-an resortu poštovního dalo by se asi uvésti v podstate t"Jtéž;
technika ustupuje zde ješte více do pozadí než u železnic. Do
~.dvokátních pomeru na Slovensku dobre nevidím, presto nemohu
si dobre predstavit advokáta, jenž by mohl nekoho do soudú
strkat; zlo (posito non concesso) by se zredukovalo podle zákona
o nabídce a poptávce nejlépe tím, kdyby slovenští advoká,ti if,eme!i
co delat. Že slovenská mesta nevolají do svých služeb techniky,
je jiste vec smutná, ale právníci s tím nemusí mít nic spo
ltcného.

Jinak mám pocit, že nás všecky strkáte do jednoho pytle:
soudce. spriÍ.vní úredníky a advokáty. Naše funkce se pod
stttne rúz1l'í a treba rozlišovat.

Naznacil jsem shora, p. inženýre, v jakém smeru by mohla
býti vedena plodná diskuse'. Sám vyslovujete v záveru neprímo
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