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mezinárodnícll kongresech.
'Dulý týden videla Praha nejvetší z meziná
fch kongresu, které dosud od prevratu hostila.
15. mezinárodní kongres zemedelský, který

ješte není úplne skoncen, nebot jedna z jeho
exkursí po Cs. republice trvá až do 22. cervna.

pražského kongresu se zúcastnilo na 1200 de700 z nich bylo ze zahranicí. Tedy shromáž
fdané - jiste nevídané v poslanecké snemov-

erá byla kongresu propujcena. Pan predseda
r by byl asi rád, kdyby mel aspon jednou do
ovou presenci dole v zasedací síni a po celé

Hlavne ovšem dole, jak známo.
Prahu jsou kongresy tohoto druhu stále ješte
e novinkou a je pochopitelné, že u nás - více
de, kde už si na to zvykli - vzniká a ozývá se

k cemu to vlastne je. Praha zacala vídat tyto
dní konference teprve od roku 1920 - její

je tedy nedlouhá. Už pred válkou ovšem tu a
sešlo nekolik mezinárodních cinitelu k nejaké

i bývala z toho veliká událost, o níž se v no
psávalo nekolik týdnu. Ale to byly jen výjimky
dia, že Praha, provincní mesto rakouského cí

, byla stranou mezinárodního ruchu. Teprve
, když na strucných oznámeních mezinárodních
u se mohla v seznamu zkratek, udávajících
státu, na kongrese zúcastnených, objevit nová
Tch, což znamená Tchécoslovaquie, otevrela

a pro mezinárodní kongresy i do Prahy, nebot
álenou tradicí techto mezinárodních institucí,
házívají každý rok nebo každé dva roky a aby

edí nebylo tak jednotvárné, dávají se zvát do
fho mesta nekterého ze státu, jehož príslušníci
jejich cleny.
Inárodních kongresu a konferencí bylo už pred

U dost, ale po válce se rozmnožily tak, že už by
bylo treba nejakého klasifikacního prehledu. Ne
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lu peclive sepisuje káždý rok kongresy, které se
kdekoli ve svete; za rok 1930 jich napQcetl 95.
ento ústav prihlíží jen ke kongresum a konfe
, jež mají prímý vztah k hospodárskému životu.
á se o mezinárodní kongresy lékaru, lékárníku,
níku, slovanských filologu atd. atd. Kdybychom
kládali, že techto kulturních a stavovských
su je asi tolik, jako hospodárských, ac pri zná-
poctu duležitých stavu a jejich "naléhavých"
rodních zájmu je techto stavovsko-kulturních

C, mužeme s klidem ríci, že nekde na svete se
f nejaký mezinárodní kongres nebo konference

druhý den.
f ovšem kongres jako kongres. Na nekterý se
zástupci 30 i 40 státu, na jiný jen 4-5 státu.

erý kongres predstavuje shromáždení 1200 i více
tu, jinde je jich treba jen 10. A pocet také vždycky
všecko. Když se tak na pr. sejde Mezinárodní
ká dohoda, není tam delegátu práve mnoho,

I, kterí tam jsou, už stojí za to.

Nyní se dostáváme k hlavní otázce, nac a proc se
ty kongresy scházejí. Obecne se to dá ríci jen tak, že
se scházejí na rešení mezinárodních problému. Ponevadž
po svetové válce problému vubec povážlive pribylo,
nemuže nikoho prekvapit, že pribylo i mezinárodních
problému. Tak na pr. loni v zári se sešel ve Lvove první
kongres evropských obchodníku s vejci; až do roku 1930 .
vydrželo toto odvetví bez mezinárodních kongresu,
ale loni už se i zde naskytly neodkladné problémy
mezinárodní. Byly tam zastoupeny AII, Au, Fr, GB,
Hong, It, P, Ro, Tch. To jsou mezinárodní francouz
ské zkratky státu a Nemci mají skoro vždy výhodu,
že jsou všude první, pokud ovšem jejich Allemagne
nepredbehne Albanie nebo dokonce Afganistan. My pak
zase máme tu nevýhodu, že jsme zpravidla skoro na
konci, nebot za námi už muže jít nejvýš Turquie, Uru
guay, Venezuela, Yougoslavie. Pri velikých kongresech
jsou zarucene na konci bratrí z jugoslavie - od té doby,
co nahradili drívejší jméno SHS novým, jež jim fran
couzský pravopis zaradil až tesne pred Zanzibar, který
se však dosud žádných kongresu nezúcastnil. Ale loni
u tech vajec jsme byli poslední; znamená to ovšem, že
nekterý z príštích vajecných kongresu uvidíme i v Praze.

Další otázka by byla, jak se na tech kongresech ty
mezinárodní problémy reší. Valnou vetšinou tak, že
se usnášejí resoluce. U kongresu, kde jsou jen zástupci
vlád, se ovšem muže dojít k návrhu mezinárodní smlouvy,
ale to vlastne je také resoluce, dokud v jednotlivých
státech se návrh ústavne neschválí. Tomu se ríká rati
fikace, a z poslední doby bylo dost prípadu, že s temi
ratifikacemi se v mnoha státech tuze nespechalo, tak
že ujednaná mezinárodní konvence zustala jen na pa
píre, cili resolucí. Tak je tomu ostatne i u kongresu
kartelních, kde se sejdou zástupci urcitého výrobního
odvetví z ruzných státu. I zde se nekdy stává, že ujed
nané "gentlemen-agreement" se promení v pouhé
agreement, ponevadž není gentlemanu, kterí by je
plnili.

Ale takové kartelní schuzky nebo konference vlád
nejsou vlastne pravými kongresy. Skutecný kongres
je, když se sejdou zástupci nejakého stavu, aby se po
radili o svých vecech a manifestovali za svá práva.
Když jsou to zástupci z jedné zeme, ríká se tomu pro
testní nebo manifestacní schuze; taková schuze zpra
vidla "hne svedomím vládnoucích" a upozorní je na
existencní požadavky toho ci onoho stavu, který je
"pilírem tohoto státu". Když se takových zástupcu
sejde víc Z nekolika státu, je to pak mezinárodní kon
gres. A každý porádný mezinárodní kongres udelá
aspon jednu resoluci; obycejne však je jich víc.

Resoluce mezinárodních kongresu se liší od resolucí
manifestacních schuzí domácích hlavne tím, že jsou
mnohem klidnejŠÍ a slušnejší. Také opatrnejší. Nikdy
se v nich nikomu príliS okate nelaje, také se v nich
zpravidla nemluví o pilírích státu. Vubec na meziná
rodním foru se mluví jinak než na domácím. Resoluce
mezinárodních kongresu jsou vyjádrením prání a po
žadavku, k:teré by mely uskutecnit vlády státu, jejichž
príslušníci se kongresu zúcastní.
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Cemu ješte studenti tleskají.

Ve velkém sále Slovanského ostrova je manifestacní ovzd

práva Slováku v Madarsku. Je tu plno studentu a studentek,
Ústrední svaz projev usporádal. Plno mladých premýšlivýcll
ponekud vzrušených a upjatých ocíma k recnickému podlu.
Karlem Kramárem a Milanem Hodžou, kterí jsou hlavnimimlu
sedí predseda shromáždení, mladý Slovák Jan Belanský,
se obcas nad nezvykle vznešeným sousedstvím. Z nevyzpyta
pricin zdvíhají se poradatelé ozdobení odznakem s trikolorouse

míst za predsednickým stolem a jako mravencí prebíhají
Pravá studentská schuze.

Výbuchy dlouhého a nadšeného potlesku prerušuji a
recníku. Karlu Kramároví, který toho vecera byl znovu p
s podía za drahého a uznávaného vudce národa, se podarilop
jen málo vet, za kterými se nerozpoutala tradicní boure s
Ale ani Milan b1odža, príjímaný nejdríve s reservou, tak nApa
predchozím Kramárove tríumfu, nevyšel naprázdno z tohoto
o sympatíe obecenstva. Od té chvile, kdy se zminil o rep
proti Madarllm na Slovensku, byl jeho úspech zarucen a sta
se spojilo k hlasité odmene jeho recnických výkonu. Nikdoz
si nemuže stežovat na marnou námahu, ni slovenský básník
Rázus, jehož verše o drahé zemi pod Tatrami se nám v prevra
letech tolik libily, ani August Seifert, ani recník poslední,
Kríž, který odnesl zcela nepredvídane ze ctvrtecni manifestace
nickou palmu vítezství na svých bedrech.

Díváte se po tvárích posluchacu, dychtivých a rozzárenýdl,o
šíte hlas a slova recníku vetšinou hrímajicích, slyšíte ím
potlesk a výkríky souhlasu a je vám najednou tak divne, žeto
jen sen, ale kutecnost a že ti mladí lidé, studenti, u kterých
predpokládat rozhled a soudnost, projevují takovou myši
pohodlnost, že nerozeznali ješte prázdnotu nebo nemožnostne
frází ze slovniku nekonstruktívního nacionalismu. Nikdo spra
nebude proti manifestaci za práva Slováku, vždyt víme, žev
sku skutecne trpí a že je treba starat se o ne, mobilisovat pomoc.
neni sporu, nám však jde o jinou. stránku projevu, o povr
zaostalost jistých hesel ceského a slovanského nacíonalismu.

Cemu naše studovaná, akademická mládež tleskala, s cím
vovala tak živelne souhlas? Poslechneme si pro zajimavostnf
vet ze ctvrtecní manifestace, která mela být representativnlm
jevem ceského nacionalismu.

Rec dra Kramáre nebyla v tom smeru prekvapením; cel
vyznacovala nadbytkem známých obecnosti a nápadným n
kem urcítosti v myšlenkovém i politickém rešeni problému.
chajíce jeho argumentum, nemohli jste se ubránít dojmu, že
se o to snažil, dovedl by studentum ríci o veci leccos positi~
Z úst muže tak vzdelaného a vážného zni zvlášte pred tvárí
stva nezodpovedne vypíchování humanismu a ínternacio
jako neceho naprosto neslucitelného s nacionalismem. Bylza
menen "neutuchajícim potleskem", z nehož by uspokojeni
nemel, protože je na omylu, domnívá-li se, že touto cestoubude
dentstvo dovedeno k "ušlechtilému spravedlivému nacionaI
který je jeho ideálem. Ano, není všechno dobré, co se prohl
pokrok, a "nacionalismus není jen stará veteš", ale také nad
mus dostal s novou dobou zcela nové úkoly a nebude-Ii se po
a moderne chápat, stane se veteši, v kteréžto podobe se tolik
i mladým a studovaným lidem, jak manifestace dokázala. I na
lismus bude žít z pokroku, který Karel Kramár svou vetou
zlehcil. .

"Neustane-li madarské pronásledováni Slováku, musí csl.
na svém územi brzdit svuj liberalismus a prikrocit k repr

Ohromný potlesk prerušuje druhého recníka, který až do té
nenalezl odezvu, ackoliv po ni toužil a jí vyhledával. Muž,
vyslovil verejne, pred tolika sty posluchacu tuto nezodpo

J. Kolárík.
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Vedle resolucí se úcastníci kongresu horlive venují
vyjíždkám po meste, kde se kongres koná, hostinám a
prípadne exkursím do okolí. Ve všem tom prijde i zde
na to, jaký je kongres. Když byl v Praze mezinárodní
kongres horníku, vyjeli si úcastníci po nekolika dnech
úmorných porad odpoledne parníkem do Roztok. Když
byl mezinárodní zemedelský~ kongres, mohli si vybrat
bud 6 krásných výprav po Cechách po 1 dni, nebo ze
4 týdenních výprav po republice, nebo konecne jednu
14denní výpravu po celé republice. Rozumí se samo
sebou, že pri takových výpravách se úcastníci nestarají
ani o dopravní prostredky, ani o stravu, ani o ubytování.
To je všechno zahrnuto v kongresním príspevku, který
za delegáta zaplatí zpravidla organisace, která ho na
kongres vyšle. Úcastník si pak platí nejvýš pobyt ve
meste o vlastním kongresu. To ostatní platí hostitelská
organisace, která na to nekdy dostane príspevek z ve
rejných prostredku.

Tyto náklady na kongresy jsou obycejne hlavním
kamenem úrazu pri posuzování jejich významu u nás.
Rozumí se samo sebou, že ty resoluce mezinárodních kon
gresu neprestaví svet. Ale hnou jím prece jen nekdy. Osmi
hodinná práce byla puvodne také jen v resolucích mezi
národních kongresu; a takových vecí by bylo možno vypo
cítati veliké množství, netušené množství. Leccos, co dnes
je samozrejmé, bylo kdysi nutno vkládat do resolucí mezi
národních kongresu. Mínení, projevené v resoluci práve
usnesené nejakým kongresem, je dnes jen mínením 
papírovým projevem. Ale jen zdánlive. Na ten papírový
projev se navesí v ruzných koncích sveta další projevy,
které se nan budou odvolávat. A jako ta klasická
kapka vyhloubí skálu castým dopadem, tak se i ta mezi
národní resoluce dríve nebo pozdeji castým opakováním
zpravidla stane uskutecneným požadavkem. Leccos
ovšem zmizí, zapadne. Mezinárodní kongresy nepracují
hospodárne. Ale nemyslíme, že by bylo možno proto ríci,
že celá tato instituce je nehospodárná. Mezinárodní život
je príliš mladý a jeho tradice se vlastne stále ješte tvorí,
nekdy oklikami.

Každá taková mezinárodní resoluce se zrodí z roz
prav, založených na zprávách poverených zpravodaju.
Tyto zprávy bývají na nekterých kongresech pravé
kabinetní kousky. Kongresy mají veliký význam pro
rozvoj vedecké literatury. Pro kongres se snaží každý
národ pripravit zprávy a rozbory co nejlepší a nejdoko
nalejší. Tato mezinárodní soutež vyvolává nekdy celé
balíky literatury a pilný kongresista, když jede domu
z kongresu, je obložen jako nejaký poslícek z naklada
telství. Ale ta literatura se pak doma probere - ukáží
se nová hlediska, nové zkušenosti. Z téhle zprávy lze
vycíst, že tu a tu vec (na pr. revisi družstev) provádejí
tam a tam tak ci onak a mají s tím takové ci onaké zku
šenosti. Z jiné zprávy se zase vyctou jiné veci. To je
cenná výmena mezinárodních zkušeností.

A pro zemi, v níž se kongres koná, má kongres dobre
organisovaný nesporne veliký význam propagacní. Po
slední zemedelský kongres pražský byl organisován
prímo vzorne; dojmy, které si tech 700 zahranicních
úcastníku odneslo, jsou nejlepší propagací za hranicemi.
Tchécoslovaquie se pro ne stalo predstavou s obsahem;
vetšinou, ne-li vesmes, bude tento obsah príznivý.

Není pochyby, že v instituci mezinárodních kon
gresu je leccos na pohled zbytecného a leccos snad pre
pychového. Ale za tím prepychem se prece jen ve vetšine
prípadu skrývá duležitá hodnota.
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I a nejsnadnejší filosofii, není nejaký bezvý
rého náhoda postavila na podium. Je to zkušený

bývalý ministr republiky, dr. Milan Hodža.
úspechem, hází recník do obecenstva heslo

, což vyvolává nový výbuch sympatií, a kdosi
jeclvým hlasem:

Jednoho Slováka dva Madary!"
kracuje:

mi souhlas, dámy a pánové, je mi dukazem, že tato
ozvenu i ve verejném míneni a politice. Budeme-li
se zákon represalií neuskutecnil jen na polovic,

sil, aby se prosadila zásada oko za oko, zub za

•• " nemožno mluvit dál, rev v sále opojeném skve
echtllého nacíonalismu trvá peknou radu vterin.
. Rotnágla, který jménem Prahy adresuje proti
MadarÍlm, mezinárodní verejnosti, Spolecnosti ná

u, vstupuje ,na tríbunu mohutný August Seifert
i!eskoslovenskou a zahajuje:

non est vita ... Ty surové hordy madarské,
nám z Asie a jimž tenkráte podlehli dobráci Slováci,

se zeptal, proc vytekly proudy krve, má-li dojít
smluv, skoncil ujištením víry, že pravda zvítezí.i prichází redaktor casopisu "Komenský" Križ,
I vecera. Objektivne je nutno konstatovat, že sí
ejší potlesk, a to otázkou, kde že zustali ostatní
stran - to jest všichní mimo národní demokraty,

tupci vlády? Proc sem neprišli? "Protože je jim
by z toho nemeli díety!"
potlesk a krik fanatického nadšení nad nalezením
. A potom venku na ostrove zacínají studenti zpí

I ješte naše slovanská rec žije ...
Je dnes studentstvu treba ze všeho nejvice, ríkáte
historického shromáždeni na Žofine 11. cervna.

Dr. F. K.

Co delati v obcích.

omiti, že každé rozhodnutí, které u obce padne,
eno dvojim zpusobem: bud jest výsledkem mo
, které uplatnují zájmy svých straníku, nebo jest
e nejaké normy a odborného posudku. Na pr.

mestská, že se postaví škola a ne kostel, je to
akt vlády; rozhodnutí odpovídá mocenskému
resentujicich obcanstvo. Rozhodne-li se jindy rada,

stanici, je to akt správy - predpokládajíc, že
jekt doporucili jako nejvýhodnejší rešení k opatrení
vody jest pak úkolem na obec z duvodu zdravotnich
vzneseným).
mají volení z:ístupci nejvolnejši ruku. Akty správní

Odborníku - úrednického školeného aparátu. Demo
p (volení cinitelé) zarucuje pružnost a to, že vládní

daji složení a práni obcanstva. Byrokratický princip
t, odbornost a kontinuitu. Oba principy mají

Rovnováha se udržuje tím hure, že oba principy
své pusobnosti co nejvíce rozšíriti: politictí

deji rozhodovali vše podle svých zájmu a sil; úred
odnutí rešili mechanicky se stanovíska nejakého
dy.

dobre, když oba principy jsou zastoupeny a vyvá
moc." Mám za to, že všechny chyby a nedostatky
rstv! lze prící sti té okolností, že rovnováha mezi
py u obce jest dokonale porušena - vitezstv!m

konkretisaci (ne ostouzení): Politictí cinitelé roz
se postav! cinžovní dum, ale uplatnují i svuj po

vání praci, a když je dum hotov, rozdeli byty
klice svým stranikum. Správným by bylo rídí ti

zadávky praci výhradne principy ekonomicnosti (nebot obec jako
hospodarici jednotka v soukromokapitalistické spolecnosti m'usi si
pocínat velmi približne tak, jako kterýkoli soukromý solidni pod
nikatel) a byty zadávati aktem ryze administrativnim, t. j. úredník
by rozhodl podle predem stanovených kriterii o potrebnosti žadatelú.

Stejne jest mocenským složením stran rozsah a druh podnikáni
obce v celku. Protože všechny vrstvy: delníci, živnostníci, obchodnící
í výrobci mají zájem, aby obec co nejvíce vydávala, jsou všechny
strany svorné v požadavku, aby se co nejvice podnikalo. Chyba je
v tom, že podníkání není rízeno ve svém celku nejakým odborne
vypracovaným programem, nýbrž staví se to, co si která strana
prosadí a jak sí to prosadí. Proto jest vždy vetší náklonnost k oslnu
jicim stavbám, jež mají býti pomníky slávy svých protektoru, než
k nepopulárnimu rytí v zemi, dlažbe, vodovodum a p. Tak se stalo,
že Praha má radu ústavu a zarízení, kterými se jedni chlubí a druzí
je považují za žití nad pomery poukazujíce na nákladnost jejich
zarízení a udržování a na to, že nebude-Ii obec z fínancních duvodu
s to pokracovati v podnikání se stejným temperamentem, bude síce
o úkoj cásti potreb dokonale postaráno co do kvality, ale co do kvan
títy vetšina potreb vyjde naprázdno.

Dukazem chaoticnosti a neprogramovostí podnikání jest - s ne
kolikaletým zpoždením teprve v prosinci 1930 vypracovaný inve
sticni plán, nebo na pr. mimorádný rozpocet na r. 1931 s potrebou
423 milionu, krytou 71 milionem, k nemuž se nikdo pri projednávání
v ústrednim zastupitelstvu nehlásil o slovo. Ostatne mimorádný
rozpocet jest zase jen rámcem a stav i se opet to, co si kdo prosadí,
pokud je možno opatrit si peníze úverem.

Kdyby obec byla spravována, bylo by prvni starosti obecních
representantu sdelati plán podle potrebnosti a rozhodnouti otázku
intensity ci extensity pecovatelské s ohledy na budoucnost a možnost
klesajíci prosperity, aby nezustalo pri rozbehu, vyschnou-Ii pred
casne obecni zdroje.

Z uvedeného jest patrno, že zvítezil i v nejduležitejšich otázkách
princip vlády proti správe. Plyne to z povahy politických stran,
které tím nabývají moci, kdežto prí pouhé správe byly by vázány
odborností. Proc se 'však neudržel korektiv vládnoucich: totiž silný
aparát byrokratický? Je to snad logicky nutným následkem okol
nosti, že rada mestská, t. j. politicti cinitelé maji moc rozhodujíci
a úrednici pouze poradnou a výkonnou? Nemyslim, že jen to by byla
prícina kapitulace úrednictva. Pro strucnost uvedu jako príklad
úredníky-právniky, kteri svou erudici jsou v první rade povoláni
k správe.

V jejich zájmu by bylo, aby vláda - t. j. zasahování vlivu do
aktu správy bylo co nejvice omezeno. Pripouštením, umožnováním
a podporováním vlivu politických ve vecech správy podkopávají si
sami púdu svého významu pod nohami. Podcenování právnického
stavu u obce, jehož jsme byli svedky pri jednáni o resystemisaci u obce,
plyne práve z té okolnosti, že obec jest rizena nekolika volenými
referenty, vetšinou laiky, kterým jest ponechána všechna moc, vliv
a i odpovcdnost, takže na právníky se hledí jako na pouhé právni
konsulenty, ne-Ii dokonce jako na právnické služky.

Na omluvu kapitulace úrednictva se uvádí, že od politických
ciniteli! svou kariérou cele závisi, což jest stoprocentní pravda. Ne
melo by se pomýšlet na nápravu? Má extranens predstavu, jak múže
vypadat administrativa, kde šéf (právnik nebo inženýr) musí si za
chovat náklonnost podrízených, protože tíž mají obycejne vetší
politické zastáni než on sám, nebo proto, že chce použit protekce
sekretáre téže politícké strany jako jeho podrizený? Kdo má u obce
funkci delat a ríkat veci odiosni, když politictí cinitelé se musi pred
hánet v benevolenci vuci svým straníkum a úrednici vuci svým
"chlebodárcum". Tato otázka jest tím naléhavejši, že obec nemá
pravou oposici (komunisté jen negují) a že politictí cinitelé obce jsou
za dvermi docela svorní.

Obec tedy stune na to, že se príliš vládne a málo spravuje, že
politická vláda pohltila správu. Politické strany tuto vadu ovšem
neuvidí a neuznají. Neuznají, protože jim dává moc, a neuvidi,
protože chtej i býti posuzovány podle své dobré vule (kterou skutecne
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snad mají) a ne celkového špatného výsledku (jímž jest, že obec
vyvážená znehodnocením meny z predválecných dluhú a obohacená
prídelem levné púdy jest dnes takrka na hranící limÍtu zadlužitel
nosti). Vadí-li stranám k jasnému postrehu sebeláska, at sí predstaví,
že by na jejích místo, k jejích mocí príšli žívly extremní.

je-Jí uvedené porušení rovnováhy 'mocí vládní a spravující pri
cínou nedostatkú, bude zpetný pochod lékem - co nejvíce odbornosti
a správy a co nejméne poJítiky. Vždyt v krítíckých sítuacích sám
stát má možnost suspense poJítických vJívú dosazením vlády úred
nícké. Nemá-Jí obec regulérne této možnosti, musi se k zpetnému
pochodu, k správe, vydatí sama. Kdybych vedel, že nekdo jako pri
mátor by k tomu obec primel, nepochyboval bych o oprávneností
jeho kandídarury. Pouhé sveceni Dr. neb Ing. k tomu nestací.

Dr. O. Procházka.

Petiletka v SSSR. a jinde.

Petíletka v SSSR. jest sledována s velkým zájmem. Nezdarí-li se,
bude-Jí váznouti jíž v prvé své dobe, dodá jen nové argumenty tem,
kterí se nesmírílí s SSSR.; zdarí-Jí se petíletka v SSSR., pokus o plá
novítou výstavbu státu v delším období, pak - í když zdar bude cás
tecný - bude to míti vJív na utvárení se vztahu Evropy k SSSR.
To vše však jest otázka delší doby. - Ale možno se dívati na peti
letku i s jiného hlediska, z nehož múžeme cerpati i my. SSSR. tu chce
behem peti let prebudovati celý svúj výrobní, hospodárský systém,
podle predem stanoveného rozvržení a podle presného plánu caso
vého. - To jest práve vec, s kterou zápasí hospodárství a státy, které
jsou vzdáleny sympatií k SSSR. Po této stránce zejména u nás máme
zkušenosti velmi smutné; nepracuje se podle urcitého plánu ani v roz
mezí jednoho roku, tím méne v delšim údobí. Improvisuje se. Poslancí
a senátori si odpocinou, jakmile mají za sebou státní rozpocet, byt
své rozpoctové právo neuplatnují plne; daleko menší zájem jest
o státní uzáverku, ac by jí mela býti venována daleko vetší pozor
nost než rozpoctu, protože uzáverka múže již dodati presný obraz
toho, jak se hospodarilo. - V státním hospodárství vidíme již
snahy hospodarit ve vetším rozmezí než jest doba jednoho roku.
Tak vznikají rúzné fondy, které souvisi se státním rozpoctem vol
neji. jsou obory, kde lze hospodariti rok od roku. jsou resorty, jejichž
tvár se rok od roku mení jen velmi málo. Ale tam, kde jde o nová
pole, o otázky, které vytvoríla nová doba, tam nelze hospodarit
rok od roku; tam jest potrebí plánu pro celé velké období. Nelze tu
neríci, že parlament pro veci mnOhdy velmi podradné nedovede se
dostati k plánu, podle kterého by melo býti hospodareno na delši
dobu. Tohoto vetšího plánu postrádá i naše hospodárství, a tak po
této stránce žijeme z ruky do úst. A rrtohJí bychom se zamysJít nad
petíletkou, s kterou stát, byt i sovetský, proponuje svoji výstavbu
v celé rade let podle presného plánu. Snad se petíletka v SSSR. ne
zdarí; ale to neznamená, že by nebylo potrebi, aby o velkém hospo
dárském plánu nemusely uvažovat práve státy, které svoji stavbu
si predstavují zcela jinak než SSSR.; jest potrebí lepší organisace.
To slyšíme ze všech kouW; nelze organisací provádet den ze dne, po
dle nápadu, nálady, mocenské konstelace. jest potrebí vetšího
plánu hospodárské výstavby. V. G.

K otázce obilního monopolu.
(Z rozhovoru s hospodársko-politickou osobností.)

Obecná shoda jest v tom, že dovoz z cíziny je nutno kontingento
vati, máme-Jí uzavríti obchodni smlouvy s agrárními státy v rámci
ženevských usnesení. Dáme-li urcité preference, je nutno omeziti
nejvyšší hraníci množstvi, pro než budou poskytnuty. To však jsou
množství, pro než by byla dána možnost zvýhodneného dovozu, ni
koJí množstvi, pro než bychom prevzali závazek pevného odberu
za pevnou cenu. Takové závazky by zpúsobily naopak obchodne
politické obtíže, nemúžeme si jich práti a nepotrebujeme pro ne
zvláštní obchodni organisace.

Dále je shoda v tom, že dovoz obilí a mouky dlužno upraviti tak,
• aby nestlacily domáci cenu pod urcitou hladinu; s tím ovšem sou

visí požadavek, aby ji pomáhal sníží ti, kdyby pro nedostatek domácí
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nabídky vystoupila nad urcitou hranici a v nepomeru k cene
S tohoto hlediska by bylo nutno urciti smernou cenu, a to zá
nebo v mezích zákona vládou. O výši ceny není ješte doh
zrejmý požadavek, že tato smerná cena nesmi zdražiti chleba.
se dosud jedná, a možno ocekávati, že dojde ke shode.

Pocítejme, že by došlo k dohode o cene pšenice na 160Kc,•
ností výkyvú o 10 Kc nahoru nebo dolú. Pak stojíme pred o
jak organisovati dovoz; v podstate stojí dnes proti sobedvan
jednak na provádení dovozu každým oprávneným dovozcem
klade postupných listú, jednak na zrízení privilegované mo
spolecnosti.

Dle návrhu Bittermannova by vláda dovoz provádelam
terskou komisí, jež by svoje právo postupným Jístem pre
oprávnené dovozce, za postupný list by se vybrala cas od casu
menlive stanovená cena, která by se rovnala rozdílu mezis
cenou na ceskoslovenské hranící se clem a cenou smernou.P

, listy by byly omezeny na krátkou dobu, byly by neprenosit
jejích cena by se urcovala analogicky, jako se již pres rok vy
pohyblivá prírážka ke clu; když úrad dovede vypocísti tuto
rážku, dovedl by vypocísti také pohyblivou cenu postupného
Dokud by domácí cena pšeníce byla nižší než cena smerná,ni
dovozních listú nekupoval, ponevadž by na dovozu prodelal.11

až by cena stoupla, vznikla by po nich poptávka a v rámcidov
kontingentú, ujednaných v obchodních smlouvách s agrárními
vznikla by soutež, jež by jak zabezpecovala potrebnou kvalita
vezeného zboži, tak umožnila vývoj ceny aspon ve smerných
cích. Celý obnos, vybraný za postupné Jísty, by plynul do stá
kladny. Pokud je to vúbec možno, dosáhlo by se jak ochrany
cího zemedelstvi pred dovozem za ztrátové ceny, tak ochrany
sulenta pred výkyvy nahoru a stát by nemel vubec finan
sika. Bittermann ovšem pripouští zrizení spolecnosti, jež by
musila zaplatiti za postupné Jísty stejný obnos jako každý jin
vozce, takže by nemela žádných výhod a financních výsad.

Návrh druhý má na mysJí privilegovanou monopolnispol
Zrizení takové spolecnosti, jež by mela bud monopol nebo
proti ostatnim dovozcúm, by však nejen neprospclo, nýbd
by velmi nebezpecno. Predne je otázka, zda by také tato spol
celý obnos, jenž by se jinak vybiral za postupný Jíst nad svet
cenu, odvedla nebo mohla odvésti státu, kdyby musíla krýti
svou vlastni režíi. A zde je hlavní predmet naší kritiky. Tato
nost by proste rozdíl mezi svetovou cenou se clem a smernou
prijala pro sebe, a vyúctovala by teprve konecný zisk, kt
plynul také z techto verejných penez, jež po právu by
státu, a tyto peníze by jí také dávaly možnost, aby z nich
nejen režíi, nýbrž aby z nich po pripade poskytovala také v
pri nákupu a prodeji zboží. Mimo to by se spolecnost, jakml
mela monopol a byla zbavena souteže ostatních dovozcu, vždy
žila cenu priblížiti horní hraníci, tedy aspon v mezich smerné
zdražovati chléb.

o vede a inteligenci.

"Nová Svoboda" povšimla si exposice na hospodárské
a uznala smysl agrárni strany pro inteligenci, který jí vynesl
že dnes agrárníci disponují dobre školenými, odbornými
"Nová Svoboda" otevrene uznala tento kladný pomcr agrární
k vede a inteligenci, kterou potrebuje, ba noticka "Nové Svo
je psána s urcitou závistí. - je dobre k tomuto postrehu
menat z projevu dr. E. Reicha - v techto dnech - o m
mezinárodní organisace zemedelských intelektuálu pasus, ve
zdúrazií.uje, že je treba usilovati o založeni vice vedeckých sti
zemedelských, aby bylo poskytováno více prostredku na p
vedecké práce a Jíteratury zemedelské, že mely by býti udel
vetší národní ceny za tuto cinnost. je tu uveden na pr. návrh,
zemedelství melo mezinárodní 'ceny, které by byly pendantem
belovy ceny. Melo by se usilovati o ziskání prostredku nebo
formu, jak by mohla býti vyplácena rocne aspon jedna mezi
cena zemedelská za nejlepší vedeckou práci, která by o
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AKI.TILop
Dr. Altred Fuchs:

Mladí katolíci.

Kolem vyšetrovacího výboru. "Causa Stríbrného, jež byla
po radu týdnu predmetem duverného šetrení predsedy a zpravodaje
vyšetrovacího výboru, má ji~ príšti týden býti projednána v plénu
výboru. Vyšetrování je skonceno a zpráva zpravodaje byla již pred
ložena clenum vyšetrovacího výboru a poslancum, kterí podepsali
príslušný návrh na zrízení vyšetrovacího výboru. Nicméne doposud
celý prubeh vyšetrování a jeho výsledky vázány jsou dúverností.
Verejnost právem je velmi zvedava, jak na obsah 150stránkového
elaborátu, tak zejména na návrh referentuv a výsledek jednání
plena výboru. jest však príznacné, že nekterým koalicním klubúm
neni pravdepodobne ješte dobre jasno stanovisko, jaké ve vecí samé
mají zaujmouti, nebot již se radily o postupu v této veci. Zdá se, že
nechce se jim, aby prípad Stríbrného posuzován byl pouze s hlediska
mravního a právního, nýbrž v první rade politického. Samozrejme
pripad sám již osobností pos\. Stríbrného a vším, co jeho prípad
provázelo, jest vysoce politícký. Domníváme se však, že muže býti
použito jediného merítka, a to toho, jež má míti každý peclivý pro
kurátor - meritka úsili o mravní ocistu. K tomu není treba mnoha

porad. Lépe je ponechati veci volný pruchod. Nejvetší chybou by
bylo, kdyby již jednou namocené prádlo nemelo býti dopráno, nebo
když by nekteré veci, které kolem tohoto prípadu snad vyvstaly,
mely býti pardonovány a precházeny mlcením nebo dokonce ututlá-

vány. ("Demokratický s/red".)

Jak je ctenárum "Prítomnosti" známo, protestovaljsem nedávno proti tvrzení Peroutkovu, že kato
Hcism nemá u nás mladých tvurcích lidí a že proto patrí
na výmenek. Náhodou se mi dostává do ruky argument,
kterým mohu podeprít, co jsem tvrdil. Práve v posled
ním císle brnenského" Indexu" jest anketa o katolictví
v mladé ceské literature, jež dokazuje, že katolictví není
nijak opušteno mladými tvurcími duchy, ci lépe receno,
~e mladí tvurcí duchové nejsou opušteni katolickou
verou. Ale nejde mi o to, abych dokazoval seznamem
znamých jmen, že katolicism není opušten. Nejde mi
nikterak o to, abych rozmnožoval stálou rubriku, kte
rou si kdysi ve své "Arše" zavedl Dostál-Lutinov pod
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Sport a obecenstvo. "Rakouský daviscupový hrác Matejka
vyjádril se nedávno, že jsou jen dve obecenstva v Evrope, pred
kterými se špatne hraje: Milán a Praha, a Milán že je jen o poznání
horší. Zdá se, že Praha chce i v tomto smeru za každou cenu dosáh

nout primátu a nepochybne se jí to již tentokráte zdarilo. Pri matchi
de Stefani-Hecht dovedl jíti rozvášnený dav tak daleko, že nejen
bouril potleskem pri chybném prvním servicu Italove, ale nechybelo
výkríku, s nimiž bychom se nesmírili ani na nejdivocejším foot
ballovém zápase. je veru žalostným poznatkem, že tuto atmosféru
z arény býcích zápasú dovedlo pražské footballové publikúm zanésti
do prostredí jemného a slušného sportu." ("Lidové noviny".)

treby, ale že zároven v politickém rešení této otázky uplatnuje se
pest. Tento trapný stav není pri projednávání návrhu na zrízení minis

terstva spotreby výjimkou. Casto se prichází a jednou z hlavních
prícin je pasivita odborniku. Pro ozdravení politických pomeru je
predevším zapotrebí vetší, lepší, statecnejší a vytrvalejší publicístické
cinnosti odborníku. Síla intelektuální práce spocívá v její nadosobní
i nadskupinové povznesenosti a ve statecne oddané lásce k pravde,
kráse a spravedlnosti. Intelektuál, který se zproneveruje tomuto
principu, je slabochem, který nikdy nespatrí velké realisace svého
myšlenkového díla." ("Právo Udu".)

Ionl(c. Aspon I milion Kc! Tu je videt, že agrárníci maji
vede,pokud jí potrebují, a že ji nechtejí odbývat nekolika-
I cenami, ale že jsou ochotni ji vyvažovat hned statisíci

nemysliteoreticky, je videt z toho, že agrární vede se u nás
fe darí. Zemedelská akademie vypisuje ceny, proti nimž
y Socíálnihoústavu, Masarykovy Akademie práce, nehle-
k cenám Akademií jsou velmi malické. Agrární veda má
publikacní cinnost, agrárnici dovedou porizovat ruzné
ústavy, dóm Selské osvety na Vinohradech ukazuje, že

a má zdravý a nesentimentální pomer k použité, ap Ii
ktteligenci.Mohli bychom se zabývat otázkou, není-Ii tato
wda podporována na úkor jiných oboru vedních. Mohli

také zabývati otázkou, není-Ii stavba agrární vedy pre
, t. j. jsou-li praktícké výsledky této vedy úmerny ná
agrární strana dovede opatriti pro tuto vedu z verejných

• Nutno tu ovšem doznat, že velmi težko je zjištovat, kdy
je pro praxi, ponevadž i tehdy, když se laikovi zdá, že
zažral do svých problému bez ohledu na jejich praktické

I se pozdejiukáže, že to byly experimenty, které záhy našly
zcela konkretni praxi. je možno se také zabývat otázkou,
predimensovanáagrární veda je v celku správne dirigována
mela na mysli, že musí vycházeti z problému zemedelské
zase se musí vracet k praktickým otázkám, aby na pr.

lid své slovo v zcela konkretní situaci. To je konec koncu
kli, aby zrevidovali tento pomer k agrární vede, je-Ii

tabilní. Ale i ten, kdo nejde pod praporem zeleným, musí
to zdravý pomer agrárni strany k vede a inteligenci pra
ecky. Je to vztah prostý veškeré sentimentality; jde tu

to, aby agrárni strana dostala do své sféry velkou cást inte
cujici vedecky. Možno míti celou radu námitek. Tento
zdravý, nesentimentálni, syrový. Ale veda, inteligence

pracující z tohoto pomeru profituje. Nelze se divit agrární-
podporuji práve svoji vedu tak, že nekdy možno o ní ríci,

a. Ale pohled na agrárni výzkumné ústavy, zkušebni
hloupublikacni cinnost, velké ceny pri soutežích ukazuji,

tento vztah agrární strany k inteligenci prospívá více než
tlmentálni vztah k inteligenci, který se zabývá neustále

• je-Ii nebo není-li inteligence v krisi, který inteligenci
možnostvedecké práce, který se nestará o to, že inteligence
po oblacích,ale má své velmi trpké bolesti a starosti hospo

v.a.
S cím souhlasíme.

vltezi v politice pest nad argumenty. "ješte pred
ci, po novinárské a casopisecké rozprave o Bechynove

prebudování ministerstva pro zásobování lidu v minister
bního hospodárství, byla prevážná cást verejného mínení
,že návrh, jsa zduvodnen praktickou potrebou hospodár-
rovou orientací žívé teorie hospodárské, bude realisován.

v dubnu návrh na vytvorení ministerstva spotreby z vlád
u, zvítezil mocenský tlak politický nad odborne vec

enty. l(olikráte již skupinové zájmy politické zatlacily
é potreby politické! Kolikráte mocenská síla prízemního

í znásílnila pravdu a spravedlnost! Cím casteji se tyto
ují, tím více se posíluje lhostejnost verejného mínení

Alenejvetší vina na techto zjevech nespocívá v politicích,
mících, kterí nekonají v dostatecné míre a v dostatecné

ch povinnosti. Nejsou dosti silní, dukladní, odvážní,
a dlirazní. l(dyby nevykazovali techto nedostatku, musil
viti v meštanských vrstvách politických stud z uplatno
proti odborne podeprené pravde a proti obecne prospeš

ktivismu socialistícké vrstvy politické. Intelektuál musi
, ale nemá býti opatrnický, má-li jeho práce projevovati
konstruktivní úcinnosti. Chabá aktivnost odborníku

lémumínisterstva spotreby nejen zpusobuje, že leckterý
Ý zájemce nedobrého svedomí troufá si pokoušeti se

slávu "kritikou" návrhu na zrizení mínisterstva spo-
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titulkem "Na vrcholcích svítá". Chci k ankete" Indexu"
pripojit nekolik poznámek, jejichž úcel nebude v první
rade apologetický, nýbrž charakterisacní. Nejdríve však
musím reprodukovat alespon v hlavních rysech anketu
"Indexu". Redakce" Indexu" požádala tedy Jana Cepa,
Bedricha Fucíka, A. Skoumala, Vladislava Vancuru,
F. Halase a Pavla Fraenkla o odpoved na tyto otázky:

1. V posledních letech se v mladé literature ceské
uplatnil znacne vliv katolicismu. Které jsou príciny
tohoto zjevu?

2. Co dává katolicism umelci v jeho umelecké tvorbe?
3. Mladí katolictí spi~ovatelé se casto sešli k spolupráci

(v casopisech a pod.)' s radikální mladou umeleckou
modernou. Byly prícinou toho stejné cíle nebo stejní od
purcové, nebo jiné duvody?

Jan Cep velmi správne ríká, že katolictví není lite
rárním smerem, nýbrž ústrední normou celého života,
je~li brán vážne. Jde o život a o smrt. Tyto otázky se
nereší v literature, nýbrž ve zpovednici. Rozumejí-li
si pres to dobre katolíci s temi, kdož víru ztratili nebo jí
nikdy nemeli, je to proto, že i clovek nenáboženský,
je-li básníkem, vidí tajemnost sveta a dramaticnost
lidského života. Všichni lidé skutecne tvurcí, cítí nebez
pecí indiferentismu, pýchy a tupé sobestacnosti a tato
úzkost sbližuje básníky. Vím, že jsem krásný dopis
Cepuv strucností své reprodukce porušil, ale myslím,
že hlavní jeho myšlenky jsem reprodukoval pres to
správne. Bedrich Fucík podobne jako kdysi Durych
prohlašuje, že není katolických básníku jako není bá
sníku proletárských. Durych to rekl slovy, že není kato
lickým básníkem, nýbrž katolíkem a básníkem. Z díla
básníku, kterí jsou katolíky, je videt, kde jejich tvorba
nalezla pevný bod a co jim katolictví dalo. Programové
a priori je tu nemožno. Záleží na tom, je-li kdo básní
kem, nebo není-li jím.

Proc se našli katolíci s radikální modernou? Fucík

ríká, že "radikální moderna" jsou slova. Stejní odpurci
jsou jen dusledkem. Stejným cílem je dobré umení.
Skoumal vidí v ceské literature utajený konflikt (F. X.
Šalda kdysi nan upozornil pri rozboru zjevu Nerudova):
Katolické srdce a osvícenský rozum. Katolicism netvorí
umelce, nýbrž doceluje jej. Nikdy nesmí být ztotožií.ován
akt víry s aktem tvurcím. Spolupráce nekdy vyplývá
ze spolecného prostredí a spolecným odpurcem muže
být leda zabednenost. Vancura prohlašuje, že vliv ka
tolických básníku lze vysvetlit tím, že byli básníky
dobrými. Domnívá se, že katolicism skýtá básníkum
klid i vášnivost. (Klid víry a vášnivost apoštolátu?)
Ocenuje katolický universalism a jednotné videní sveta
i krásnou a bohatou tradici. Katolické básníky svádí
s mladými spisovateli spolecný odpor k liberalismu a
stejný zájem o slovesnost. Halas ríká, že si se svými
katolickými kamarády rozumí jenom, pokud jde o vní
mání krásy. Styk s nimi je umožnen tím, že jejich ka
tolictví nemá nic spolecného s politikou. Také není jejich
katolicism literátský. Jejich víra není pohodlím, nýbrž
zápasem. Fraenkl vykládá vliv katolicismu touhou po
duchovní bezpecnosti uprostred zmatku prechodné doby
a také smyslem pro tvar. Spolupráce je diktována od
porem proti stredocestnému joviálnímu liberalismu 
jako jeho representant je Fraenklem oznacen výslovne
Peroutka. To jest asi obsah ankety, jejž redakce ke
konci shrnuje ve strucné resumé. Nyní budiž mi dovo
leno, abych se vrátil k Peroutkovu clánku "Vysvetl~ní
smeru". Redaktor této revue vysvetluje v nem svuj
kacerovaný liberalism jako návrat k rozumu v dobe,
kdy se intelektem pohrdalo. Pri tom se dotkl také otázky
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poválecného komunismu a katolictví. V obou sp
práve také hruzu pred rozumem. Myslí, že mladf
kterí nalezli po válce prázdná nebesa a prázdnou
nejprve se spokojovali bud útekem do podv
(eroticky zbarvená psychoanalysa) nebo dadai
Výrazem tohoto rozumového zoufalství jest Pero
i salonní komunism a katolicism. Nedivím se, že P
ka byl zlákán takto soudit: kdo si vzpomnel na
rázu Scheinostova s jejich sacrifizio del intelletto
vanému ne Církvi, ale jednou radikální levici, pak
lektu Gajdovu a nakonec oddavšího se poslušnému
zení tretí generace podle organisacního rádu pal
strany, musí se divit, že soud nedopadl ješte p
Pres to nemyslím, že mel Peroutka pravdu. K
chtel utéci pred rozumem a jeho prací do katoli
vybral by si útocište jiste špatne. Mohl bych pou
na francouzský príklad Maritainuv a celé jeho šk
neothomism to práve byl, jenž zachránil celé rade
lektuálu duveru v rozumovou methodu.

Proti novokantovské skepsi, jež vedla k tom
rozum popíral sama sebe, scholastická filosofie
hájila objektivní pravdivost universalit. Buh je roz
poznatelný. - Tak zní církví definovaná pravda.
tický útek z rozumu jest neco katolicismu nap
protichudného. I v mystické extasi se požaduje roz
kontrola - to jest práve podstatou katolické my
že její základ je intelektuální. (V tom se metoda
zinova blížila katolické tradici.) Víra není nic mi
losního, nic fantastického, nic blouznivého. Uml
realism thomistický, jenž neutone ani v solipsi
ani ve skepsi,. ani v racionalismu, byl celé rade d
záchranou životní umerenosti a rozumové strízliv

Je pravda, že byla celá rada básníku, kterí v katol
videli jenom kult. Peroutka sám o nich kdysi n
že se podobají strakám, kterým se líbí na oltári I
veci. Ale tímto estétstvím nebyla církev nikdy na
a existuj e o tom i nekolik veroucných výnosu, týkaj
se nekterých francouzských dekadentu. Liturgie
výrazem subjektivního pobožnustkárství, nýbrf
jektivní formou objektivní normy. Odpovídá spíše
hám kolektivním než individualistickým. Ani v ni
nic libovolného ani fantastického. Je zákon sám.
orandi, lex credendi. I já mám odpor k liberalismu
routkovu a nikdy jsem se tímto odporem netajil.
ocenuji na Peroutkovi - práve jako katolík - j
rozumnost, jeho vedomou snahu po rozumovém aj
výkladu jevu. V tom se asi znacne rozcházím s úcast
ankety v "Indexu". Myslím však, že tato sympa
antipatie je více mene akcidentální. Je pravda, že m
generace representovaná jmény uvedenými v aD
nesdílí intelektualismu naší generace. Katolík z
race starší by byl asi neopomnel zduraznit logickou
nost katolictví, s címž se v ankete nesetkávám. Vn'
dramata mladých básníku a myslitelu se patrne n
hrávají do té míry v ríši intelektu, jak tomu bylo U

kterí jsme vyšli postupne z liberalismu a positivism
pak z krajního filosofického subjektivismu. S odp6
je pak clovek vždy spojen stejnou platformou, na
bojuje. To spojuje katolíky a levé radikály z m
generace a to spojuje i nás ctyricátníky. Pres vše, co
delí, pojí nás metoda, a to je velmi silné pouto.

Zajímavo jest, jak mladší generace reaguje na
lické politické stranictvL Nejmladší vubec negat
Mladší, ale prece jenom pred válkou vyrostlí (ml
skupinu kolem "Života") spokojují se kritikou n
šího stranictví, ale nezavrhují ho. Vytýkají mu je
hlavne nedostatek smyslu pro kulturní hodnoty,
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t. zv. myšlenkovou synthesu jedné doby. Dnes si tuto
operaci z pochopitelných duvodu dovoliti nemohu, a
proto mi nezbývá, než podat nutne neúplnou tríšt postre
hu, která se muže vykázati jen tím kladem, že nese pecet
jisté casové bezprostrednosti. Jak ješte pOZdeji uvidíme,
bylo by velmi nesnadné a i marné chtít trídit filosofy
podle toho, který smer zastupují, do jednotlivých poli
tických skupin. Skutecnost je nejen tak pestrá, are i tak
na hlavou obrácená, že by to Znamenalo její znásilnování.
Musíme tedy k otázce pristoupiti s jiné strany. Nezbývá
než vybrati nekolik typických otázek, spolecných filo
sofii i politice a zachytiti postoj, jaký k nim mladí ceští
filosofové zaujímají.

Celá tato úvaha stojí na predpokladu, že naši pová
lecní filosofové na politiku našeho státu pusobí, nebo že
myšlenky nekterých z nich jsou alespon takového rázu,
že by za urcitých okolností pusobiti mohly. Myslím, že
takto formulovaný predpoklad mužeme prijmouti.

Vymezuji svuj nástin casove slovem poválecná. A sle
duji tím i urcitý cíl: podívat se na nosnost a prubojnost
myšlenek, at již nových, ci Znovu vzpomenutých, které
v poválecním prostredí byly dobrodružstvím více než
kdy jindy. Zachovali-li si již osvedcení filosofové svuj
smer a svuj klid, mnoho to neznamenalo, nebot celek se
dostal do víru: filosofovali literáti, studenti, adepti advo
kacie i filosofové z profese a všichni filosofovali se zá
palem a opravdovostí, jež by byla jiste udivila, ne-Ii
polekala jejich ucitele. Po deseti letech dostavilo se
znacné uklidnení. Jde o to stanovit, co obstálo. Uplat
není myšlenek v politice je ovšem jen jednou možností,
ale možností typickou.

V politice se pracuje již s jistými pevnými predpo
klady, jež pro filosofii zustávají otevrenými otázkami.
Filosofický problém ú cel n o s t i d e n í, ci jeho m e
c han i c k é z á v i s los t i, postupující od náhody
k náhode, není naprosto problémem politiky, která již
tím, že uskutecnuje zamýšlené zmeny, je nadána vírou
v úcel; tato otázka tvorí však do znacné míry hranicní
pojem politických smeru, budujících na Marxovi a jeho
následovnících.

Bylo by snad zbytecno vykládati o závislosti historic
kého materialismu na mechanickém pojímání sveta, jež
v biologii vyvrcholilo v minulém století v darvinismu
a ovlivnilo odtud i ostatní vedy, predevším sociologii.

Poválecná ceská filosofie, až na rídké výjimky se
staví záporne k mechanickému chápání sveta a tím
i k positivismu a materialismu, v nichž jsme se naucili
videti nerozlucné pruvodce socialistické politiky. Tento
odpor jeví se nejen k jádru tohoto názoru, ale i k jeho
metode. Pochopiti urcitý fakt neznamená jako pro
mechanismus vyložiti historicky jeho vznik, vypátrat
genealogii, ale daleko spíše postihnouti jeho smysl, úcel,
použitelnost.

Je nesporn'e zajímavé, že strany soc. demokratická a
komunistická, o než nám nyní konkretne jde, upevnily
v celku po pocátecních výkyvech nahoru i dolu politicky
své posice,' zatím co jeden z jejich nejvlastnejších ideo
vých základu je brán velmi vážne v pochybnost.

Hledáme-li príklady pro toto odmítání mechanismu,
bude nejlépe obrátiti se prímo do socialistického tábora.
Tak zvaný revisionismus nalezl u nás po válce z kruhu
fílosofických typického zástupce v prof. E. Rádlovi.
Prof. RádI neopomíná ve vetšine svých prací zduraz
novati vitalismus proti darvinismu, prípadne "praktický
idealismus" proti materialismu. Je pochopitelné, že se
musel vyrovnati za techto okolností s konkretní politikou
sociálne demokratickou, k jejímuž programu se hlásí.

EI

Prítomnost,

FosoL

problémy, demagogickou žurnalistiku. A osobní
Jde tedy spíš o úroven než o program. Jsou si
vedomi, že strana, Ueb aže byla nutná, není na
ejnovejší prípad italský ukázal, oc cennejší je
ev rádne vybudovaná "Katolická Akce" než
strana. Že ostatne bohatý kulturní život kato

dovedly ani tak zvané kulturní instituce lidové
zachytit, jest již samo o sobe jejím vysvedcením.
vo nakladatelství, jež je pro ceský katolický

ejvýznamnejší, bylo vybudováno mimo lidovou
kdežto její nakladatelství tiskne pílne - Vlastu
kou. O nejmladší generaci jež se projevila
e "Indexu", ani nemluvím - tu delí od lidové
celé propasti. Nelze vše vykládat jenom osobní
'vosU vudcu - jde patrne vubec o postupné
vání forem dnešního stranictví. Tento zjev se
I i u jiných myšlenkových smeru. Tvorí se nad
é kroužky a slévají se ve hnutí stále mohutnejší.
e jsou i v jiných státech a myslím, že v budouc

nezustaneme ušetreni zkušeností, které již jinde
nictvím meli.

edálek:

e poválecná filosofie a politika.
I.

filosofové, ale myslící lidé vubec dopouštejí se
oricky jedné zásadní chyby: verí v logicnost dení

ocitatelnost dusledku urcitého jednání, ci myš-
sou udiveni a dokonce i uraženi, když jejich oce
se nesplní. Do omrzení jsme slyšeli obvinování,
vo zkazilo a znemožnílo vznešené ideje Kristovy.
však mohla býti vada v techto idejích samých,
projeví až pri jejich aplikaci, kdy nesnesou žár
osU- to se odváží priznati málokdo. Vynálezce,

y nepocítal se vztahem myšlenky ke skutecnosti a
y vinil mechanika za to, že jeho stroj, bezvadne

flcl na asfaItované silnici, skrípe a vybuchuje na
lté ceste a v brode že selže docela, bychom ironicky

iIi na to, že dokonalé silnice jsou stále ješte na
svete rídkým prepychem. Tím bychom s ním byli
• Daleko ohleduplneji se chováme k jedincum,
myšlenky nejsou tak bezprostredne aplikovány.
e v obdobném prípade ochot ni priznati nepo

ou genialitu, zajímavý rys nadsvetskosti, bez
é rozpetí krídel a buhvíco ješte.
lost psychického prvku na prvku hmotném a

k není vyjadritelná prostým mechanickým vzta
odemí filosofie i sociologie si toho je z velké cásti
doma, ale to nevadí, abychom stále nezapadali

rých omylu. Nikde snad nejsou tyto omyly tak
Jako pri prímé konfrontaci myšlení s jeho praktic
dusledky. V dnešním clánku o ceské filosofii a po
udeme s tohoto hlediska muset hodne revidovat.

ám v úmyslu polemisovati, ale jednu poznámku
e nemohu odepríti: Lad. Klíma napsal jednou
elnou vetu, která by si pri nejmenším zasloužíla
I kuse: Odkud filosofie vyjde, je lhostejno. Její

by mel zníti: Kam filosofie dojde, by nemelo býti
no.

e 2031 by se mi muj nácrt psal daleko lehceji
es. Nikoho by nebolelo, kdybych ve snaze vyho
ké potrebe logicnosti si vmyslil do minulých sku
nekolik vudcích idejí a kdybych tak provedl



Prítomnost,

RádI, obdobne jako Masaryk, dostává se k socialistic
kému programu jinou cestou než jakou k nemu dospeli
jeho budovatelé. Clovek a lidská spolecnost mu není
pouhým "prírodním jevem", náhodným dílem okol
ností. "Nejsme jen dílem prírody, ani jen kolecky stroje,
ani jen herci na tomto svete, nýbrž sami i prírodu i okol
nosti, ve kterých žijeme, tvoríme -" píše v dílku "So
ciální demokracie a komunismus". Voluntarismus 
víra v sílu lidské myšlenky a lidského chtení, naprosto
neznámá dobovému prostredí, v nemž žil Marx a Engels,
proniká u prof. Rádia v celém jeho díle. "Chceme jíti za
tím, co být i má", píše na jiném míste zmíneného
spisku; "k tomu potrebujeme hmotných prostredku. 
To, c o být i m á, hýbe svetem, nikoli peníze a hlad, ale
o hladu a bez penez není boje za žádný ideál. To je rozdíl
mezi materialismem a praktickým idealismem."

To vše, co zde prof. Rádi konkretne postuluje vzhle
dem k programu sociální demokracie a co se táhne celým
jeho filosofickým dílem, nalezneme ve všeobecné forme
ve spise býv. ministra financí prof. K. Engliše:" Tel'eologie,
jako forma vedeckého poznání". Zhruba by šlo asi o toto:
na skutecnost mužeme nazírati bud kausálne, t. j. vzhle
dem k prícinám, nebo teleologicky, vzhledem k za
mýšlenému úcelu. Oba zpusoby jsou myslitelné v nazí
rání na dílo lidské. "Otázka jest, které nazírání a pocho
pování nás ve vyšší míre uspokojuje" - praví Engliš.
Teleologický zpusob myšlení je zvlášte duležitý pro vedy
sociální, ponevadž spocívá v hodnocení, které pripravuje
jednání. A podobné názory a odpovedi v otázce mechanis
mu ci teleologie nalezli bychom i u vetšiny ostatních mo
derních ceských filosofu, témer bez ohledu na politické
presvedcení. Vzpomenme jen, jaký duraz s hlediska
skoro'náboženského klade na vuli a víru prof. B. Kozák.
Všimneme si, jak pragmatismus zcela jinak hledí na nad
hozený problém, než cinil positivismus. Dílo, jež zapocal
u nás Masaryk a jež krácelo spolecne se svetovým vývo-
jem filosofie, nese své ovoce. .

Sociální demokracie dovedla se prizpusobiti tomuto
novému názoru na mechanismus. Stivínuv úvod k pro
gramu strany z r. 1930 je v tomto ohledu velmi charak
teristický. Autor píše, že sociální demokracie opírá se
ve své politické práci o vedu. Veda se však mení a~za
rucuje tedy dostatecnou pružnost programu. "Rekl
jsem na sjezdu, že se nebudeme prít o to, je-Ii ci není-Ii
to marxistické, ale že se budeme ptát, je-Ii ci není-Ii to
pravda", píše Stivín dále. A na útoky proti historickému
materialismu má odpoved naprosto nematerialistickou,
ale pragmatickou: "My víme dobre z ve r e j n é ci n
n o s t i, že tato Marxova nauka byla a je správná."

Uvidíme pozdeji, že marxismus naráží i na jiné obtíže,
jež plynou z prekonání stanoviska materialistického.
V tomto bode, o nemž jsme promluvili, otresen nebyl,
nebot k svým požadavkum se muže dostati jinou
cestou než pres materialismus, cestou,' již naznacil
i Masaryk i RádI.

V horší posici je komunismus, který stále trvá na
zásadach "komunistického manifestu" a který se utápí
v materialistickém ovzduší tehdejší doby. Pokud jde
o teorii, znamená to zkostnatení a isolaci; v praksi pak
staré materialistické agitacní prostredky budou stále
méne a méne úcinné.

jedna obtíž však prece vyvstává: sociální demo
kracie ztrácí a komunismus jiste v dohledné dobe ztratí
pevnou ideovou základnu, jež tvorila jejich sílu. je
otázka, podarí-li se vybudovati basi novou, jež by je
stejne ostre oddelovala ode stran ostatních, ci postací-Ii
na delší doM nabízená base revisionistická.
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Odklon od mechanistického pojímání sveta je
obecný, není treba zduraznovati, že myslitelé, st
na pravici, jsou jím v tím vetší míre zachváceni.
zde otvírají dvírka romantismu a nekontrolovateln
"idealismu", je pochopitelné. V tomto ohledu je ty
projev F. X. Šaldy v r. 1926, týkající se vzrustajl
ceskoslovenského fašismu, projev, který v tehdejšl
vyvolal velmi bourlivé polemiky. V podstate u
Šalda na to, že fašismus dovedl využíti k svému ro
vule, víry a enthusiasmu, trí složek, jež pokroká
chybejí. Pochopili-li jsme predchozí rádky, poch
i meze platnosti a oprávnenosti Šaldovy výtky.* **

Snad ješte vetší ohlas než filosofický spor o
chanismus má v politice otázka individnalismu ci

lektivismu, nebo chcete-Ii subjektivismu, ci humani
Rozdíl mezi obema smery je v podstate rozdilem
etickým: jsme bud presvedceni o výlucnosti su
tivního poznání, nebo pripouštíme i platnost po
individuí, jejichž souhrn prípadne i výše hodno
pripisujíce mu vlastnost objektivity. Preneseni t
rozdílu do etiky i do politiky je snadno pochopit

Individualismu je jedinec sobestacnou a samo
nou jednotkou, humanismu pak více méne podl
nou složkou užší, ci širší spolecnosti. Dnes, kdy se
mníváme rozpoznávati prícinné spojení minulosti,
se nám prirozeným, že positivismus vyústil poli
v demokracii. Metodické snaze po poznání, ne
absolutním, ale objektivním, t. j. pro všechny
ným a všemi za urcitých predpokladu uznáv
odpovídá na politické platforme zduraznení lid
objektu, stojících mimo mé já a priznání jejich
a potreb.

je pochopitelné, že pro vyhranený indivíduali
není v politice místa. Individualismus je však i
cenování urcitých jedincu na úkor jedincu jiných,
zvedování hrdinu, víra v silného jedince (= t
a pod. Hledali-Ii bychom teoretické opodstatneni
šismu mezi našimi poválecnými filosofy, stacilo
jen sáhnouti k Lad. Klímovi. Neríkám, že KU
spisy byly fašistickou biblí - vztah tento však
velmi možný a pravdepodobný. Nenávist k luze,
je Klímovi synonymem témer pro celé lidstvo, t
se všemi jeho spisy. Klíma nezná objektivity v no
a nezná jí ani v etice - soucit je mu slabostí, prlp
urážkou, spolupráce s prostredními lidmi a pocho
jejich starostí a potreb, ponížením. "Obycejný" clo
t. j. devetadevadesát lidí ze sta, vzbuzuje v nem
a odpor.

"A nestál by. život clOveka za malé pochrou
reflexí? - ptám se. - Mým základním pocitem
vždy, že myšlení mé je duležitejší než všechny li
životy. A nemel jsi nikdy pozdeji výcitky svedoml
Nevím, o cem to mluvíš ... " Tak zní typický KI
dialog ve Vterine a vecnosti, z nehož jasne vypl
jeho pomer ke spolecnosti.

Náš civilismus, jehož posledním cílem je konec k
prece jen clovek, mení se v idealismus, jenž je
fanaticky podrizuje, prípadne i obetuje té ci oné
lence. V poslední instanci šlo by o to, jaká tato idea
jaká je její hodnota:v pomeru k hodnote lidského fi
- tak asi by usuzoval i hodne umírnený humanis

Šalda mel pravdu, když vycítal pokrokárum
dostatek enthusiasmu. Nemel však pravdu, když O

voval enthusiasmus fašistický. Rádi vtipne vytkl,
snadno lze zneužíti "ideálu" príliš "zreálnených"
záminky k reakcnosti: - "dosud nevymrela m
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chápáním celé sovetské situace. V SSSR zásady vlády
bývají urcovány docela jinde než v ministerské rade,
i když má honosný revolucní název "Sovet lidových
komisaru". Zásady tyto stanoveny jsou jedine a vý
hradne v lune komunistické strany a v jejím štábu,
to jest politické kancelári. Molotov je clenem této in
stituce a odedávna v ní uplatnuje svuj hlas. Tím, že
se stal šéfem vlády, hlas ten se nezmení, a proto také
v sovnarkomu nezaveje jiný vítr, než vál dosud. Ko
munistická strana vede dnes stalinskou politiku, sme
rující k rychlé industrialisaci státu a kolektivisaci jeho
zemedelství, tato politika musí býti provádena kaž
dým, kdo je postaven na nejaké odpovedné místo
ve státe, tedy i predsedou sovnarkomu. Zmen v ní tedy
ocekávati nelze žádných.

Známými osobnostmi z dnešního sovetu lidových
komisaru, a to i na foru mezinárodním, jsou další dve
jeho význacné hlavy: Litvinov a Vorošilov.

Litvinov, Maxim Maximovic,

dlouholetý námestek Cicerinuv, jeho rival a nakonec od
cervence 1930 i formálne jeho nástupce, náleží ke skupine
nejvzdelanejších bolševiku. Ve strane komunistické ne
hraje nejaké vetší role, je také stále mimo Ústrední vý
bor, jehož Cicerin prec jen byl clenem, ale je pevným
stoupencem politiky Stalinovy, a to dnes znamená
témer všechno. Když v cervenci 1930 uvádel se do
svého úradu pred zahranicními korespondenty, prohlásil
rovnou a docela správne: "Zmenou v zahranicním
úrade sovetském nic se nemení na zahranicní politice
naší. Ta je- urcována docela jinými faktory než zmenou
osoby jejího provadece, totiž - a zde rekl obvyklou
sovetskou frázi - potrebami nejširších vrstev pra
cujícího lidu." My bychom k tomu dodali "jak je chápou
a interpretují ti, kdož v dusledku diktátorského re
žimu hrají v sovetském státe první housle". Nebot
jedine tak je to úplné a správné. Litvinov ovšem ke
tvorení smernic zahranicní politiky sovetské prispívá
svým hlasem, svým rozhledem a svými zkušenostmi
velmi silne, a pri síle jeho vule snad dokonce více, než
kdysi to mohl ciniti Cicerin. Ale ani on není v tomto
oboru všemocný a rozhodující je jen tehdy, když se
opírá o Stalina. To on dosud cinil a ciní, a proto také
jeho posice bude tak dlouho pevná, pokud se nezmení
celá situace v politbureau. A na zmenu zatím velkých
vyhlídek není. Litvinov je asi 54 let stár, jeho žena je
Anglicanka s literárními sklony a s dobrými postrehy
sovetského miIieu. Rodina bydlí v nove vystaveném
družstevním dome úredníku komisariátu zahranicí

ve skromném, trípokojovém byte a má dve deti okolo
ctrnácti let. Pracovním odevem Litvinovovým v pro
stredí diplomatickém je frak, v prostredí proletár
ském cerná košile a obnošený kabát, v jehož knoflí
kové dírce je odznak clena C IK. Litvinov je ducha
plný debatteur, rád má žerty a sarkasmy, ovládá do
konale zejména anglictinu, mluví však také dobre fran··
couzsky a nemecky.

Vo r o šilo v,

lidový komisar vojenství a námornictví, predseda revo
lucního vojenského sovetu, je stár padesát let a náleží
k intimním spolupracovníkum Stalinovým ješte z doby,
kdy spolecne hájili na Volze Caricyn, dnešní Stalingrad,
proti útokum bílých armád. Tehdy jim Trockij vytkl
radu chyb a vlastne zpusobil jejich odvolání z tohoto
horkého úseku fronty. To ovšem mu oba nezapomneli
a odplatili mu, až cas prišel, jak náleží, nebot videli
v pripomínkách této události z roku 1919 úmy~lné
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ti o ideálech, o mravnosti, nezištnosti, vlas-
zbožnosti, jako by tyto veci samy v sobe
a jako by naší povinností bylo se jim klaneti
lidé nejedli a nepili a byli živi jen z idea
'm úkolem jest prý býti nadšenu; cím máme
ni a proc, o tam neslušno nám samotným
ovati. .. a dokonce prý by bylo neprístojné

je·1i praktickou ta vec, pro kterou máme ho
nim."

fmavé, jak individualismus viditelnými ci ne
i nitkami ve vetšine prípadu souvisí s ro

m a absolutismem a jak se obává kriticnosti
ného pohledu.
ud jsme jednali o typickém individualismu

politicky nejostre jší forme.
1i·1i bychom však opet puvodní humanis

Ý z více méne jasného materialismu, s dneš
em ceské filosofie, vidíme znatelný sklon k zdu
I jedince. Pokud se tak cleje na úkor celku,

jeho prospechu, je dnes ješte težko ríci.
cejte vec jakkoli, konec koncu dojdete toho,

vaše svedomí, které prikázalo vaši volbu 
oml, které jest svobodné ode všeho vnejšího

, konec koncu stojíme každý sám a sám proti
svetu ... ", píše RádI v Sociální demokracii
ismu.

e positivismus prestrelil podcenováním indi
jeho subjektivních stavu. Dostavila se_ reakce,

u nás patrna stejne v Kozákovi, jako v Capkovi,
herovi, Pelikánu, ci Vorovkovi. Jako v pred

kapitolce i zde mužeme pozorovati formální
ideových základu t. zv. levého bloku. Bude-li
benl levici na prospech ci na škodu, nedá se

te llci.

li jsme ve strucnosti dve základní otázky,
é filosofii i politice, jež pomohou k pochopení

nekolika konkretních otázek politického ži
jejich vztahu k filosofii.

oví lidé V cele petiletky.
II.

cinnost jako šéf vlády zahájil celou plejadou
'ch dekretu a vnejších reform ve svém nejbližším

Hned v prvních mesících jeho práce bylo patrno,
fedsednické místo prišel nový clovek a do sov
u nové košte. Ovšem podstatu vecí v SSSR

jeho nové kroky ješte nezmenily. Pri všech
ormách zatím jedná se jen o vnejší veci a o orga
zmeny, rozumí se, že také o zmeny osobní. Ze

nejbližšího okolí odstranil lidi, kterí spolupra
Rykovem, zejména kanclére sovetu lidových

fti - funkcionáre to v sovetské hierarchii velmi

ého, Gorbunova a nahradil jej sovetským ucen-
národohospodárem a cástecne i diplomatem

cevem. Také jinde provedl urcitá preskupení

vati ovšem od Molotova, který se podle vzoru
va podpisuje na oficielních aktech a dekretech
ov(Skrjabin)", jako Lenin se podpisoval "Ul
Lenin)", že snad projeví se odlesk jeho osob

celé politice sovetské vlády, jak tomu bývá
erských predsedu jiných státu, bylo by ne-
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kydání hany na svou slávu vojenskou. A hrdinnost vo
jenská je pro tyto dva nynejší vudce SSSR vec velmi
vážená a cenná, nebot vojensky nedovedný bolševický
vudce nesmí býti, tím méne ovšem vudce sovetské
armády.

Vorošilov je puvodu delnického, býval zámecníkem
v jedné z továren v Donecké pánvi, ve meste Lugansk.
Dnes je "cestným delníkem" této továrny, podle jed
nomyslného usnesení jejího dnešního delnictva, jež
Vorošilovovi bylo tlumoceno nedávno, v den jeho pa
desátin. Vojenské své nadání doplnil Vorošilov sou
kromým studiem a praktickou cinností. Mela prý jej
k tomu jeho ctižádostivá žena, prý dcera bývalého
generála, jak se po Moskve vypravovalo. Vorošilov
je z hlavních sloupu politbureau, stojí se Stalinem na
jedné linii a všechny povesti o konfliktech mezi nimi
jsou pouhými povídackami. Zejména se ukázala jejich
soli.darita v dobe konfliktu s ruznými oposicemi, Vo
rošllov nebyl ani na chvilku nerozhodný, když Bu
charin zahájil svuj pravicácký kurs a tím vlastne ta
žení proti Stalinovi. Rovnež jednotni do nejzazších
dusledku byli v dobe okupace východocínské dráhy
cínskými vojsky. Stalin i Vorošilov hájili thesi, že Cí
nanum se musí ukázati silná pest, a dusledek toho byl,
že sovetská armáda na Dálném východe podnikla na
jednou v cervenci 1929 výpad proti vojskum cínským,
s delostreleckým ohnein vkrocila do pohranicního
l!1esta Mandžurie, zajala po krátkém boji asi 15.000
Cínanu, vzala jim množství výzbroje a donútila je
bojem bez války k zahájení jednání o východocínské
dráze na konferenci v Chabarovsku.

Ale i ve vnitrní politice je Vorošilov stoupencem a
obhájcem techže smernic, které vypracovává a na
vrhuje Stalin. Spolu s Molotovem a Kalininem tvorí
všichni prvoradé kvarteto, které udává v sovetském
svazu hlavní tón.

Zástupci Molotovovi Rudzutak a Kujbyšev

jsou rovnež cleny politbureau. Rudzutak byl' dlouhá
léta lidovým komisarem dopravy, ale loni vzdal se této
funkce a je pouze námestkem predsedy vlády. Byl
oblíbencem Leninovým, který v neho kladl velké na
deje. je samouk, Estonec, puvodne vesnický pasák
dobytka. Carský režim jej svého casu odsoudil na
deset let žaláre a z tech si odsedel všechno až na trináct

dní, kdy jej revoluce osvobodila z moskevského ve
zení. Patrí k rozšafným sice, ale obcas hodne radikál
ním bolševikum. Svou konduitní listinu nemá po
skvrnenu žádným oposicnictvím, je proto u Stalina
persona grata.

Stejne tak
Kujbyšev.

Byl puvodne ucitel, jako bolševik pracoval hlavne v pru
myslu, až se stal predsedou Nejvyššího sovetu lidového
hospodárství, to jest ministerstva prumyslu, které je
provádením petiletky nejvíce povereno. Za neho byl
vypracován petiletý plán, on jej také prednášel a odu
vodnoval na zasedáních smerodatných teles zákonodár
ných, to jest nejprve v CIK-u a pak na sjezde sovetu,
Dnes z tohoto úradu odešel a je predsedou Státní pláno
vé komise po inženýru Kržyžanovském, vlastním otci
a tvurci petiletky, jenž nedávno pro stárí a prepracova
nost odešel do ústraní. jako predseda této komise,
sovetsky "Gosplan" zvané, Kujbyšev bude míti nyní
za úkol pokracovati v cinnosti Kržyžanovského a vy
pracovati další plán rekonstrukce Ruska, snad novou
petiletku, ci dokonce desítiletku,
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Po Kujbyševovi prevzal vedení sovetského
myslu osobní prítel Stalinuv, rovnež Gruzín,

O r d ž o n ik id z e.

Byl dríve šéfem komisariátu tak zvané delnicko-sel
inspekce a jako takový zavedl dosti dobrý porádek
veškerého státního aparátu sovetského, a to jak vad
nistrative, tak i v hospodárství prumyslovém a zem~
ském. Býval dríve sekretárem zakavkazské organi
komunistické strany a mel jednu chvili konflikt s
nem k vuli národnostní politice, kterou zamýšlel na
kaze provádet, Po smrti Leninove jej Stal in postu
povyšoval na ruzná vlivná místa, nakonec jej dosta
XV 1. sjezdu strany až do politbureau a nyní do Nej
rady lidového hospodárství, kde je vlastne nácelník
všeho sovetského prumyslu.

Podobnou karieru udelal i dnešní lidový komisar
bování a spotreby, dríve komisar zahranicního obch

M ik o j a n.
V roce 1919 jen zázrakem ušel smrti, když bylo popra
v písecné zakavkazské poušti 26 komisaru z Bakua
neho, cekajícího ve vagone, zapomneli. Byl pak s
tárem severokavkazské organisace komunistické a
dávno povolán Stalinem k rízení zahranicního a vn'
ního obchodu sovetského. Privedl situaci k tomu, žed
je soukromý obchod úplne vytesnen. Mikojan je náh
níkem v politbureau a po rozdelení komisariátu obch
prevzal pouze oblast vnitrní, pri cemž úrad byl reo
nisován na ko]nisariát spotreby. Zahranicní obchod
v SSSR státem monopolisován a má nyní samosta
komisariát, jenž je veden Rosenholzem. Tento b'
dríve v sovetské službe diplomatické, a sice námest
vyslance sovetského v Anglii. Bylo to v dobe pov
prohlídky v obchodní organisaci sovetské v Lond
Arcos zvané, a Rosenholz jako sovetský chargé d
faires vedl veškera jednání, s touto príhodou spoj
Vedl je takovým zpusobem, že došlo k roztržce
obema státy a Rosenholz pak sovetské vyslanectví ti

doval a Londýn opustil. Byl doma rychle povyšo
a po rozdelení lidového komisariátu obchodu pre
jeho zahranicní cást, v dobe provádení petiletky
velkých nákoupí v cizine velmi duležitou.

Zbývající clenové sovnarkomu, Cichon, komisarpr
jakovlev, komisar zemedelství, a Grinko, kom'
financí, jsou osobnostmi celkem novými a málo
mými. Nejzajímavejší z nich je Grinko, bývalý
vlády ukrajinské a pak námestek Kržyžanovského
Státní plánové komisi. Zúcastnil se aktivne vypr
vání petiletky a napsal o ní výborné, soustavné
které bylo preloženo i do nekolika západoevrops
jazyku. Prirozene, že tam své dílo chválí a vykl
o nem ciste se stanoviska pravoverného komunisty,
pres to ciní je zajímavým hlavne soustavnou ilust
císelnou.

již delší dobu jsou v sovetské vláde nynejší

komisar železnicní dopravy Ruchimov
a komisar vodní dopravy Janson.

Ruchimovic, který je inženýrem, pracoval dlouhá léta
boku Kujbyševove v Nejvyšším sovete lidového ho
dárství, kde mel na starosti hlavne organisaci tež
prumyslu. K doprave železnicní prešel po Rudzuta
a má nyní velmi težký oríšek, jak ji privésti do porá4
Zvýšená tempa provádení petiletky bylo totiž t
prenésti i na železnicní .dopravu a nastoupila zde
pred rokem silná diskrepance mezi celkovou pru
lovou výstavbou státu a kapacitou sovetských žele
Také osobní doprava není v porádku a osobní po
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I službe jsou hrozné. Není proste kvalifiko
covnlku. Ruchimovic teprve nedávno zacal

své reorganisacní plány, výsledky jeho cin
ou dosud zjevne patrny.
byl drlve komisarem spravedlnosti. Prišel do
o Ruska z Dálného východu již v roce 1922,
vetským delegátem na janovské konferenci.

celou dobu v sovetském soudnictví, ale asi
ma mesíci byl najednou vyhlédnut za nácel

utvoreného komisariátu vodní dopravy. Pa
o, že každý bolševik musí všechno dovésti.
vodní doprava je ve stejne svízelné situaci

rava železnicnÍ. Pri tom nároky na ni stoupají,
se stále vetší a obsáhlejší exploatací sovetských
to vytvorení speciálního komisariátu bylo
nebot je treba ríditi nejen dopravu samu, nai na morích, nýbrž postarati se i o doplnení
O obchodního lodstva. janson ovšem nemel

flležitosti dokázati svou zpusobilost.
n byl komisarem spravedlnosti nikoliv celého

o svazu, nýbrž pouze jeho cásti, totiž vše
erace. Na toto jeho místo nyní prišla osobnost

V celém svete, dosavadní

yBí státní návladní Krylenko.

osobnost vskutku velmi zajímavá, v první rade
jako verejný žal obce ve všech velkých poli
procesech sovetských. Pocínajíc procesem proti
V roce 1922, kde byl obhájcem Vanderwelde,
sacní proces Savinkova v roce 1924 až k pro-
chtinskému 1928 a nakonec k procesu Ramzi

930, všude vystupoval Krylenko se svými sta
ými obžalovacími spisy, vášnivými výpady
ovetskému svetu a návrhy na nejvyšší výmer

Krylenko je tvurcem trestního zákoníka sovet-
je stoupencem trestu smrti za každý projev
oluce, je sofistik a kasuistik sovetského práva,
. mec bolševické revoluce, který by nejradeji
na hlavu každého, kdož si dovolí nesovetsky

ednat, nýbrž i myslit. je zajímavo, že Krylenko
ým lovcem medvedu a vlku - lovecký úbor,

átké kalhoty a zavinovacky, je jeho obvyklý
nem chodi i na nejduležitejší monstreprocesy -,
Ikým alpinistou a horolezcem a že náleží k nej
ovetským šachistum. Britký padesátník nízké,

postavy a holé lebky, výborný recník a nemilokrvavý žalobce! * **
asi zhruba obraz dnešních lidí, sedících v ústrední
sovetské. Jsou to vesmes mužové pevných nervu,

I a otužilí bedami 14 let sovetské revoluce,'lidé,
rošli vetšinou tvrdým životem, kterí nemeli príi k soustavnému vzdelávání se a kterí teprve
I našli umístení pro svou sílu a tvrdost. Zpusob
'vota je docela jiný, než jsme zvyklí videti nebo
kládati u vládnoucích lidí na západe. jsou to jenIpostavy velkého stáda, vedou však jen potud,
o úcelnosti a užitku jejich vedení je presvedcena

kolektivní síla, která je emanací revolucní, roz
eI vule v sovetském svazu. jakmile dojde toto
ujlcí jádro sovetské, representované jen nekolika
znacnými jmény, k jistému presvedcení, že daná
t v ústrední vláde se na své místo nehodí, nebo

JI potreba jinde, pak nikdo nemá možnosti ji na
mlste udržeti. Proto také sovetská vláda nezná
h krisí v našem smyslu. Kontinuita vládní poli
tam úplná, sama vláda nemá moci politiku svoji

nejak meniti. Musí pouze vykonávati to, na cem se usne
sou smerodatné instituce, existující mimo ni, vedle ní,
nad ní.

K tomuto provádecímu úkolu hodí se vláda, jak nyní
je sestavena, velmi dobre. jsou v ní lidé rázní, rozhodní,
verí v sílu i proveditelnost myšlenky, jež je vede, a nemají
jiného cíle, než provésti to, co velký plán petiletky vy
tycil. Takových lidí petiletka potrebuje, ona si je našla,
a proto bude provedena. Ovšem petiletka to znamená,
jak již bylo vpredu receno, pouze kovový základ vý
stavby nového, moderního státu v Rusku, a proto sama
o sobe neprivede ani sovetské obyvatelstvo po nekolika
letém strádání do ráje blahobytu, ani neohrozí blahobyt
jiných zemí a státu svojí nadprodukcí, neb prílišným
zesílením SSSR. Ovšem bude-li pak na základne, petilet
kou zbudované, staveno s úsilím a trpelivou soustavností,
jakou podarilo se vykresati z unavených sovetských ná
rodu v první petiletce, i v petiletce a desítiletce další,
pak situace sovetského svazu oproti Evrope a ostatnímu
svetu podstatne se zmení, zrejme v neprospech tohoto
ostatního sveta. je úkolem všech odpovedných sil pri
speti ke kolaboraci obou rádu, není-li dosud pozde a je-Ii
tato kolaborace vubec možná.

Franta Kocourek:

O klepetárovské generaci.
x.

Pod por t ret j e dno h o z gen e r a c e.

Ti, kdo jana Klepetáre znali nebo o nem slyšeli, poznali jiste, že "Portret mladého muže", nakreslený
v minulé kapitole, je jeho portret. Pokoušel jsem se pri
blížit vám jeho povahu hned v prvním clánku, shrnutím
nekolika rysu a snad se to i tehdy tro.chu podarilo. Ale
sám jsem našel jana plne teprve pri psaní záverecného
portretu, teprve, když jsem si na neho vzpomínal ve
zcela urcitých situacích, jaký skutecne byl. Teprve, když
jsem pred sebou videl jeho usmevavou tvár, velká ústa,
pohotová v každém case k atletickým výkonum, teprve,
když jsem slyšel jeho hlas, když se mi vybavily z pameti
docela presne celé jeho vety, doslovné obraty v jeho reci
po jejich puvodní intonaci, rytmisaci a prízvuku, teprve,
když jsem si zrekonstruoval do nejmenších podrobností
dva nebo tri dny jeho pražského života, teprve tehdy
stál prede mnou živý, ve svých skutecných rozmerech.
Takový, jaký byl, se všemi chybami i polehcujícími
okolnostmi, lépe v oné podobe, kdy zmizí profesorské
a soudcovské hodnocení dobrého a zlého, bílého a cer
ného, nebo jak je to v prírodopise uvedeno na konci po
pisu živocichu: hodnocení "užitecného" kura domácího,
který lidem dává vejce a maso a lišky "škodlivé" proto,
že si na drubeži pochutná stejne ráda jako clovek. Stál
prede mnou jako jedinec, který má radost ze svého místa
na slunci a uvolnuje svobodne svou velkou zásobu ener
gie s pocitem pýchy ze své samostatnosti a širokých
možností pohybu. Pokusil jsem se ukázat vám ho tak,
jak jsem ho sám videl. Odhodlal jsem se k tomu teprve
po dvou mesících váhání a jenom proto, abyste se na
neho mohli podívat spravedlive. Protože pravdivé vylí
ceni, i když jsou v nem hácky, které by mohly pritížit,
znamená obycejne ospravedlnení nejvetší, nebo aspon
orientuje, neutápí posuzování v theoretických vodách.

Kdo si dal práci s procítáním devíti dosavadních
clánku, našel bez námahy souvislost Klepetáre s jeho
dobou a jejími lidmi. Komu nestacilo podtržení pred
pokladu pro rust takového cloveka, jak jsme je našli
v dobe predprevratové na strední škole, v dobe nadšené
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anarchie prevratové a poprevratové, privítal asi s neta
jeným zadostiucinením kapitoly o rozvratném zásahu
nekterých, málo štastných proroku komunistických.
Ale schází ješte jedna významná generální položka do
charakterového úctu smutne proslulého hrdiny generace
a z té vzejde zadostiucinení zas na nejlevejší levici:
písen o vzorech ctnosti, kterou jsme objevili mezi otci,
strýcky i vzdálenejšími príbuznými v pravicovém, urci
teji Í"eceno nekomunistickém tábore našeho verejného
života. Bohatýrský ten zpev najdete v druhé polovine
dnešního clánku.

Do jeho první poloviny patrí nezbytné poznámky
ješte o Klepetárovi. Nemužeme odstoupit od portretu
mladého muže docela mlcky. Vyvolal v nás nekolik myš
lenek, nápadu, otázek. Dívali jsme se nan dlouho jako
na osamoceného jedince, na speciální prípad, ale v jedné
chvíli, jak jsme se mu zahledeli do tváre a zaposlouchali
do jeho hlasu, se nám zdálo, že zacal prerustat svuj rám
a vystupoval z neho. V nekterých okamžicích se stávala
tvár na hubeném vytáhlém tele nejasnou a na její místo
strídave nastupovaly jiné známé tváre.

Klepetár, krtený tím vším, o cem tu bylo psáno, a pro
žívající všechno to aktivne jako abnormálne hybný typ
mladého cloveka, který v tesne poprevratových do
bách nebyl výjimkou jako dnes, je prípad dokumen
tární daleko více, než kdy bude pripušteno, pro tu cást
generace, která rostla v,e stejných nebo podobných pod
mínkách. Rysy uvedené ve spojení s jeho jménem jsou
rozházeny po príslušnících generace v nejruznejších
složkách a proporcích. To záleželo na povaze, tempera
mentu, individualite a nejbližším okolí jednotlivcu. Roz
díly v rysech byly pomerne malé, vetší rozdíly se pro
jevily ve vyústení techto generacních rysu, v jejich za
koncenÍ.

Byl clenem své generace a nikdo si ho nevšímal víc
než rady jiných jeho vrstevníku, kolegu, kamarádu. Byl
jednim Z tech lidí, které jste potkávali denne mezi Praš
nou branou a Národním divadlem, v jedné z kaváren,
kde prevraceli listy žurnálu tak zoufale prázdných. Mel
jako desítky a sta jiných své zpusoby a nezpusoby, svoje
ideály, plány a nezaplacené úcty, své starosti zjevné
i tajné, svá bolavá místa a cerné kouty, kam nikoho
nepouštíme, v nichž se ani sami dobre nevyznáme.
jednoho dne se dal svést ve své naivnosti a nezodpo
vednosti k surové mystifikaci, známé pod heslem "fingo
vaný snatek". Vystupuje jako úrední oddavatel Margit
Vorosmartyové a spojuje ji manželským poutem s mu
žem, který se o neco pozdeji stane jejím vrahem a který
od svého zatcení až do dnešního dne neprestal ujištovat,
že on, doktor Klepetár, se vraždy nezúcastnil, že s nimi
vubec na Štrbe nebyl ... Stojí v zasedací místnosti spolku
ceských spisovatelu "Máj" jako hodnostár, nechápe
dosah svého cinu, o kterém asi bude vyprávet dnes nebo
zítra v kavárne. Myslí-li na neco, myslí asi na mystifi
kace kolegu literátu a je pravdepodobne mile vzrušen
pocitem, že uskutecnuje také jednu takovou mystifikaci.

jako trebas Alfred jarry, tvurce figury krále Ubu,
nebo René Arcos, potulující se po boulevardech v Pa
ríži 'l autentickém prestrojení divokého apace a pobu
rujícího drsnou hantýrkou meštáky v kavárnách, nebo
jako jules Romains, který zorganisoval jednou celé
falešné volby strany, která neexistovala a po druhé ješte
rozsáhlejší mystifikaci - volbu "krále myslitelu", které
sedly na lep i nejlepší parížské noviny. Nestýkal jsem se
v té dobe s janem, byl jsem v zahranicí, ale dovedu si
žive predstavit, že se na svuj snatkový podvod díval
s podobným literárním merítkem, neschopen videt rozdíl
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mezi Romainsovou mystifikací, která patrí do dejinpf
nietví, a mystifikací svou, která patrila pred trestní so

Episoda s fingovaným snatkem je nejtežší bezpe
prokázané provinení Klepetáre. Proto jsme se u ní za
vili a nemužeme jít dál bez vyslovení otázky, která
neodbytne vrací: jak by verejnost, v to pocítaje babi
nebo dedecka, na jejichž slova vždycky dojde, dáleint
genti všech odstínu pokrokovosti, právníci, kriminali
novinári a soudci posuzovali fingovaný snatek uzavr
pod rukama Klepetáre, kdyby Klepetár nebyl obvin
ze spoluúcasti na vražde té, kterou oddával. Kdo do
pozorovat ty dve veci oddelene a má vuli ke sprav
nosti, musí uznat, že by v tom prípade vyznel posud
snatkového podvodu hodne mírneji.

To se zdá samozrejmé v této formulaci. Daleko m
samozrejmá je skutecnost vlastne tatáž, ale mnoh
rozšírenejší a prodloužená nejen dopredu, k vražde,
i do zadu, zpet až do terciánských dob obvineného. R

o kterých jsme už mluvili, ale i mnohé jiné, k nimž js
se nedostali,' jsou v okamžiku podezrení z vraždy v
ženy z minulosti podezrelého na svetlo denní, pred zra
verejnosti vychovávané soustavne tiskem ke chtiv
po sensaci. Všechno je dobré, každé polínko na hran!
každé sousto našim milým ctenárum. A všechny úda'
velké i drobné, záznamy, povídání osob vážený
neverohodných i docela problematických se sb!
všechny dopisy bývalým láskám, upomínajícím krejcí
všechny dohady, náhodnosti, klepy i zlé pomluvy
shrnují a skládají za urcitým úcelem, v konkretním p
pade: aby se prokázalo, že jan Klepetár zavraždil.

Hrozná je mechanika lidské spravedlnosti, jak to bu
osvetleno možná i na prípade Klepetáre a jak to jas
ukázal prípad Pavla Radkovského, který šel dosved
podle pravdy pred porotu Klepetárovo alibi, acko
vedel, co se mu muže stát jako cloveku již jednou ods
zenému. Drtivá je zdánlive správná logika lidské sp
vedlnosti, mužete se o jejím povážlivém vynecháv
presvedcit i na menších prípadech projednávaných p
soudem. Nebezpecný stroj, který nekdy i spravedlivé
kosti semele a vinníkovi prsty skrípnout neumí! Stej
jako o lék proti rakovine by se zasloužil ten, kdo by zd

konalil chod tohoto stroje a znemožnil justicní vraž
at páchané na popravišti nebo v doživotním žalári.

Vratme se ke Klepetárovi. je-li dána perspekti
vraždy, jako v jeho prípade, nabývá každý kdysi ud

laný pohyb a každá vlastnost jiného osvetlení. V

v dopise, vtip v kavárne, obálka knížky, jména auto
od tercie ctených, všechno padá s výšky na váhu, je

druhá miska prudce vyskakuje. jednotlivé události
to se docela zapomíná - jsou razeny huste za se
trebas ve skutecnosti se staly v dlouhém casovém r
peti. Tak mravní portret obvineného v ústech státn
zástupce vypadá jako nepretržitý retez precinu, pocát
zlocinu, zlých úmyslu a príprav k hrdelnímu zlocinu. T
sugesce, jíž verejnost a predevším porota casto podl
a již je v nejednom prípade možno kvalifikovat ja

nezodpovednou, nemravnou a zákernou, patrí k b
ným zbraním spravedlnosti, žaloby i obhajoby.

A zatím tato fakta pracne shromáždená, umne
razená, pristrižená, po prípade zvelicená nebo i doc
na ruby obrácená, nejsou nic jiného, než bourlive'
(nekdy jen o málo) a trochu výjimecnejší život p
mnohých z nás. Vmyslete se tu v situaci, že by nek
z vašich známých byl obvinen z vraždy: jak by ná
každé, i sebe nevinnejší slovo nebo trebas nepekná,
nedokonaná vlastnost hned vypadala jako usvedce

Dr~hý extrém, rub této líce, ilustruje obhajoba, kt
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oustavne promenuje medvedí tlapu v milou
a ze spádu nepochybne záludných vyrábí úmysly
lidumilné.

nevznikly pochybnosti o mém zásadním stan 0
ke Klepetárove vine: tvrdím, že Klepetár ne
dil, pri nejmenším o tom duvodne pochybuji,

ze všech složek jeho povahy žádná k vražde
• V druhé rade ukazuji na mnoho prícin vážných,

musí jeho prípad chápat do znacné míry jako
dobový, jako výslednice urcitých sil. A zase:
lm o vražde, která mu nebyla prokázána, ml u
k o všem tom ostatním, o vlastnostech a cinech
ch nespocetnými Klepetárovými soudci a ža-
podeprení hypothesy, že zavraždil Margit Voros

ovou. V príštím záverecném clánku venovaném
neraci se pokusím podle slibu odlišit ty rysy

áfe, které patrí jenom jemu nebo které jsou
u výjimecné ti nevyznacují tolik jeho vrstevníku,

váme právo mluvit o rysech generacních. Na
této kapitolky, v níž se loucíme s mladým mužem
eft'astným a tak málo vedome zlým, s clovekem,
byl pri své povestné obratnosti tak nešikovný
nebezpecný, ale nejvíc sám sobe, pripojuji nekolik
hrabaných z arsenálu trestního práva.
O literatura, již bude málokdo podezrívat z nad

I viny a premrštené shovívavosti k tomu, kdo
hfešil. Tím více vynikne složitost Klepetárova
u v jeho hlavní, mravní stránce, priložíme-li ke
ostem z krivánského procesu dostatecne známým

eky a zkušenostmi vybroušené zrcadlo trestního

jektem trestního cinu muže být jen osoba fysická
as delinquere non potest) a aby mohla spáchat
musí u ní být splneny dve podmínky: prícetnost

Prícetností se rozumí psychický stav, který
uje cloveku, aby chápal bezprávnost svého
I, jeho asociálnost. Prícetnost predpokládá podle
o práva jednak zralost rozumovou, intelektuální,
ená takový stupen intelektu, aby clovek mohl
sociální význam svých cinu, aby dovedl roze
dobré od zlého, tak zvaná zpusobilost rozpo
• A na druhé predpokládá prícetnost zralost

~ což znamená schopnost klást úcinný odpor
kám pudícim jej k cinum, jejichž asociálnost

rávnost je mu známa, aby tedy mohl urcovat
nání podle poznání, ,,,zpusobilost urcovací".
ece byl Klepetár subjektem trestního cinu ve

zde presne vyznaceném, si pripomene každý, kdo
ne znal nebo kdo se zamyslil nad portrétem
muže, verným portrétem, jak se ríká. Když má
t zjevnou telesnou vadu, nemá-Ii ruku, nevidí-li
·li amputovanou nohu, trpí-li zjistitelnou cho

vnitrní, lékarsky se to zkonstatuje a pokládá se
rokázáno a v rozhodujících bodech vyšetrované

tlm pocítá. Jde-li o obtížneji kontrolovatelné po
duševní, není už vec tak jednoduchá a delikvent
vdepodobnejší nadeji na menší porozumení. To
á být podezrelé, protože kdo pak by si nezahrál
ra, když se muže dostat z bryndy ven! U Kle

ale nešlo o takový extrém, který konec koncu
stupni musí být uznán, u neho šlo o abnorma

u evní vychýlení jen nižšího stupne, v prumeru
v generacním prumeru nepríliš nápadné, ale

docela systematické a proto nebezpecné. Uvedl
se rozumí prícetností v trestním právu (chápání
sti = bezprávnosti vlastního jednání) i oba
ady prícetnosti, zralost intelektuální (chápání

sociálního významu cinu) a zralost mravní (odolnost
svodum k bezprávným cinum, zpusobilost urcovací).
Ve všech tech bodech muže Klepetár být uveden jako
negativní školský príklad, protože se vyznacoval práve
tím, že naprosto nechápal asociálnost svého jednání,
že vubec nedovedl merit sociální jeho význam a dosah,
neumel rozeznat dobré od zlého a ta schopnost, jež je
nazvána "zpusobilost urcovací" a predpokládá sílu
odolávat pokušení, u neho nebyla vyvinuta vubec. Ne
omlouvám Klepetáre, konstatuji jen fakta, ne s gestem
obhájcu, ale se snahou cloveka, který verí, že jisté pro
kázané skutecnosti by mely platit. Jde tu o neco po
dobného jako o dukaz, že obžalovaný za katastrofu plne
nemuže, protože trpí daltonismem a nerozeznává
správne barvy na signalisacních prístrojích. Jde o to,
abyste se na Klepetáre umeli podívat jako na cloveka
postiženého zlou nemocí, amorálností. Abyste si umeli
vyvolat dnes trochu ty doby, kdy se ješte o vražde nic
nevedelo, kdy sedával vedle nás, kdy vám prokazoval
výmenou nebo bez výmeny služby a službicky, kdy byl
jedním z vás a nejak nápadne vám nevadil, trebaže jste
o nem ríkali, že je hochštapler se stejným presvedcením
a bez zvláštního rozhorcení, jako jste to ríkali o nekolika
jiných, jejichž jméno se neproslavilo. Jde o to, abyste
se dívali na neho spravedlive, prísne, ale lidsky.

O první podmínce trestního deliktu, prícetnosti, bylo
psáno. Zbývá druhá podmínka, vina. Navazuje na prí
cetnost: vinou se rozumí nedostatek sociálního smýšlení
projevený cinem prícetného cloveka. Jsou dve základní
formy viny: úmysl (dolus) a nedbalost (culpa). Zlý
úmysl, jehož konstatování hraje tak velikou úlohu pri
posuzování precinu a výmere trestu, to je v Klepetárove
prípade otázka, na kterou by znalci dali asi zápornou
odpoved. Priklonili by se jiste k druhé forme viny,
k "nedbalosti", povrchnosti, nezodpovednosti, k tomu,
co Klepetáre charakterisovalo nejvíc i v nejtežším jeho
prokázaném provinení, fingovaném snatku.

Jsou prípady, kdy se na cin hodí všechny pojmové
znaky zákonné definice a prece muže být beztrestný
nebo se posuzuje s krajní shovívavostí:(obrana, nouze),
a probíráte-li všechny ty argumenty s ruznými uzly,
smyckami i subtilními klickami a hácky, muže se vám
stát, že dostanete závrat z toho labyrintu možností,
odkud nalezne východisko nikoliv nejspravedlivejšl, ale
nejmazanejší clovek.

A na konec konstatování, které dává Klepetárovu
prípadu nejlepší pozadí. Má-li proti škole antropologické,
která tvrdí, že se clovek zlocincem rodí, vetší nebo
aspon stejne velkou pravdu škola sociologická, podle
níž zlocince vychovává prostredí, budeme nuceni ubrat
ze zlocinných sklonu smutného hrdiny generace po
rádnou cást tíže s jeho beder. (Krome toho je tu relati
vismus dobového posuzování protizákonných cinu.
Které ciny se za trestné prohlašují, závisí totiž - jak
je prokázáno - na historickém vývoji, na politických,
kulturních a hospodárských a vubec sociálních pome
rech státu.) Ani nejvetší neprítel podobných sociolo
gických asociací nemuže tvrdit, že prostredí, ve kterém
vyrustal Klepetár a jeho generace, bylo ideální. Kdo
mel rozhýbanejší pudu pod nohama, než my, které
desetiletí v živote jiných generací bylo prosáklejší
anarchií všeho druhu, než desetiletí, v nemž naše gene
race zrála, 19I4-1924, kdo zažil víc historických, poli
tických, kulturních, hospodárských a "vubec sociál
ních" obratu a kotrmelcu, než my, kdo mel názornejší
vyucování nejruznejším defektum od nevinných chy
bicek do vyložených zlocinu, která generace kdy prišla
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do rotstrílenejšího a zborenejšího stavení, než bylo to,
které nám zanechali ti pred námi?

Klepetár si už vypil své až na dno a také ostatní si
vypijí svuj díl sami, bez pomoci. Pokud se vina bezpecne
prokáže a vina se posoudí spravedlive, je to v porádku.
Ale nezapomente pri tom na svuj lví podíl, drazí pred
kové, at je vám ctyricet nebo osmdesát, nezapomente
na sebe, až se prudké rozhorcení bude pokoušet zdvih
nout vás na svých krídlech. Nezapomente, že my jsme
válku nevyvolali, jak napsal Živan Vodsed'álek v dobe
procesu do této revue. Verejnost i soud potrestal v Kle
petárovi své díte a nás, kterí mohou ríci s klidným sve
domím a jistou hrdostí, že jsme vlastne rmnohem lepší,
Klepetáre v to pocítaje, než by se dalo predpokládat po
všech tech príkladech, nauceních, s tím dedictvím, kte
rým jste nás vyzbrojili na cestu do života.

A Vy jste nás nyni tak opustil! jednak máte vojenské správf
že není dost pacifístická, a jednak ji zazlíváte, že tim vlastnek
fismu vychovává. Týmíž ústy ve Vás promlouvá vášnívý
který neuznává ani nutností príprav k obrane, a soucasnera
militarista, který volá po šikovnejším, prípadne diskretnejším
má takovýchto leteckých vecírkú, aby se jimi obcanstvo po
val o a nikolív zkrušovalo ve svém pomeru k válce.

To je tedy obraz naší logické trýzne, do níž jste nás uvrbL

dete nás z ní umet vysvobodít? A bez žertu, jimiž jste tak bohat
takto Vám píšu podle svého vzrušení, bohatší v záveru o nov
rost. Což, když budete mít málo mista pro uverejnení mého
anebo když jej shledáte nevhodným pro oci ctenáru Pritomn

* * * Jaroslav

Vážený pane,

verím, že jsem neopustil ani Vás ani sebe. Dobre, pokusme
nítí zrejmou logiku mých poznámek o leteckých manévrecb
Prahou a nalézti pouto souvislostí mezi ními a mými úvahamI
cifismu, který, uprimne jsa pacifismem, prece jen odmitá neživ
skoro maniakálni myšlenku, nebránit se a nebránit se nikdy,za
ných okolností, tu myšlenku, která vydává heslo: ihned ruce
národe múj, jestliže nckoho napadne na tebe útocit! Myslím,že
bujete v jedné vecí: máte na pameti jen tu neblahou chvíli
blahost té chvile níkdy nehodlám zastíratí - kdyby se n
letadla dostavila nad Prahu. Souvislost a logíka, po nichž
se Vám však objeví, jakmile si uvedomíte, že by nebyla jen n
letadla nad Prahou, nýbrž také naše letadla nad Dráždany, U
nebo Berlinem. Že by byla neblahá chvile zde i onde, nebof,co
pro naše mesto, plat i nepochybne i pro mesta nemecká. Nastali
výmena tragicnosti: jsme rozbíti, tož rozbíjeme. Naše poho
k obrane znamená: bude nám zle, to není možno popírat; aleani

kteri nám púsobíte zlo, nebudete žádného zla ušetreni, a dali

chom peklo za peklo. Práve proto verím v morálni význam
vosti k obrane: útocník musí vedet, že by to nebyla jen jednos

hra, nýbrž oko za oko, bomba za bombu, mesto za mesto. Ve

níkdo se lehkomyslne nerozhodne k útoku, bude-li vedet, že
opravdu nebyla jen jednostranná hra. jsem proto presvedáD,
vedomí o naši pohotovosti k obrane pusobi jako silná mírová
Naši radikální pacifisté však, kteri volají: nikdy se nebránít
vypisuji prémíe na útocného ducha v sousedství.

Volám-lí: už nikdy válku - nedá se v té vecí se mnou nic
a i naše obranná pohotovost, po níž také volám, má preceprávf

smysl, aby už válka nikdy neprišla. Zásada "už nikdy válku"
mená pro mne více než zásada války obranné; tato druhá zásada
jen pokorne sloužit zásade první. Už nikdy válku - tof nái
válka obranná muže býti jen príležitostnou životni nutností na

za tímto cílem. Pravíte: "Týmiž ústy ve Vás promlouvá vášnivý

fista, který ani neuznává nutnost príprav k obrane, a soucasne
novaný militarista, který volá po šikovnejším, po pripade d
nejším aranžmá takových leteckých vecírkú, aby se jimi o
povzbuzovalo a nikoliv zkrušovalo ve svém pomeru k válce."
žim do svého nitra a musím se priznati, že zhola nechápu, jak

došel k obrazu mé osobnosti s temito dvema oblíceji. Poslednl

na svete, která by mne napadla, by bylo žádati si diskretnosti v
stavováni hruz války. Naopak, necht obraz této bestie pr
pred nás bez jakýchkoli diskretností. Necht každý vidi poklid
celou hruzu, již by prinesla válka. Karl Kraus velmí správne
že svetová válka vypukla jen proto, že lidstvo nemelo v roz
cím okamžiku dosti fantasie, aby sí dovedlo ji predstavi!. Také
doucí válka vypukne jen tentokrát, nebude-Ii lidstvo míti dosti
zové mohutnosti, aby sí predem vymalovalo v duši její strašil
všechnu beznadejnost pro individuum. Obecná, šíroká, daleko
šírená známost válecných hruz je nejlepši, nejúcinnejší zárukou
válce. jen tehdy válka neprijde, budou-Ii lidé všech národu dosti
ticky vedet, co by znamenala - a sice, co by znamenala n
pro napadeného, nýbrž také pro útocníka. (Odtud moje stan
obranné války, které prátelé radikálni pacifisté bohužel jaksi
neschopni pochopit.) Nekonecne dalek tedy toho, abych po vo

ODPOVEDIOTÁZ KV A

Letecké manévry a pacifismus.
Vážený pane redaktore,

utíkám se pod krov Vaší shovívavostí s rozpaky, které se mne
zmocnily prí cteni mínulého císla Prítomností, protože vím, jak
shovívave rád poskytujete útechy lidem, kterí bloudí.

jsem mladý muž, který obcas tápe a který lacne píje z každého
pramene, poskytujícího nejakou jistotu a nejaké stanovisko. Pred
nekolika mesíci jste, pane redaktore, vedl dlouhý a težký boj, který
Vám poskytl príležítost objasnit a zaujmouti pomer k válce, k paci
fismu a k militarismu. Dlouho Vám nemohli Vaši pacífístíctí od
purci porozumet, ac Vaše stanovísko bylo mužne jasné a jednoznacné:
jste zásadne proti válce i proti válecnému štvani, ale nejste pri tom
tak krestansky pošetilý, abyste sedel se založenýma rukama, až ne
prátelské hordy vtrhnou pres hranice, aby plenily na hmotných i ne
hmotných statcích našeho území. A se zápalem jste tehdy volal po
statecností, nikoliv pro výboj, ale k obrane. Dobre, rekl jsem sí tedy,
nebudeme válce prát, ale vnucené se nelekneme. jsme pacifisty, ale
když treba, tak i železem ... To je prece také stanovisko, a mne se
v nem zalíbilo.

Lec moje víra a dúvera ve Vás byla otresena v minulé Pritom
ností clánkem, který jste napsal pod dojmem leteckých manévrú
nad Prahou. Tato hra na letecký útok na Prahu a hra na jeji obranu
Vás urazila predevším pro nešikovnost a naívnost, s jakou byla re
žírována, a Vy trpce vycitáte vojenské správe, jak si vlastne pred
stavuje ten' útok neprátelských letcú na Prahu, a sugestívne lícite
onu historickou hromádku kamení, která by z Prahy zbyla po útoku
rekneme letadel berlinských. Tento obraz Vás však tak vzrušil, že
vojenské správe dále rozhorcene vytýkáte, proc obyvatelstvu pri
pravila tuto podívanou plnou hrúzných perspektiva proc je tak úcin
ným zpusobem vychovává k pacífísmu, nebot "slézalí jsme se strechy,
dekujíce v duchu za poucení, které tak neocekávane prišlo z vojenské
strany, a v mysli všech bylo nevyhladitelne vryto: už nikdy válku."

Pane redaktore, náš smysl pro logíku byl touto Vaši úvahou vážne
otresen. I my jsme se dívali oné zamracené sobotni noci na bzucici
a vrcicí nebe, i my jsme v duchu videli onu hromádku kameni místo
krásné Prahy, ale to vše jsme pozorovali nesentimentálnim zrakem,
jemuž jste svou nedávnou epištolou k prátelúm pacifístLtm propújcil
schopnost vídet souvislostí. Ríkalí jsme si, ovšem je válka neco hroz
ného, ovšem je válecné štvaní neco nemravného, ale nechceme-Ii
sedet se založenýma rukama, až neprátelské aeroplány vtrhnou pres
hranice, aby plenily na hmotných i nehmotných statcích našeho
území, pak musíme již nyní vedet, jak se proti tomu máme jednou
umet bránít. Tím prece nedeláme náladu, vždyt jsme pacífísté, ale
dáváme jen výraz zásade nedat se prekvapít a když treba, tak i le
teckými bombami... To je prece logické a vybudováno na Vašem
nedávném kredu rozumného pacifisty.
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Tak jsme se dostalí k dnešku. Spravedlnost prý kulhá. Ono je
kolikrát div, že ješte dovede i to kulhání.

Jak to? Soudce, jehož sily jsou stejné jako byly soudce pred válkou,
má prl'unerne dvakrát tolik práce co dríve, je nucen ovládnout množ
stvi nových zákonu, nemá dostatecne vybavených kníhoven, není
nutných místností, kancelárského úredníctva, zejména zapracova
ného, je nedostatek. Tím je receno vše. Premíra práce vycerpává.
Soudce se nemuže casto spolehnout na kancelár a musí lecco vyrídít
za ni. Chce-li ovládat predpísy, musí, zejména u okresních soudu,
škrtit na svém platu, aby si mohl koupit dosti pomucek a komentáru.
Nedostatecné místnosti úrední jednáni znesnadnují. Krome toho má
jít soudce s duchem doby, aby mu porozumel a jeho rozhodnutí ne
zavánela anachronismem a nevedomosti. K tomu se pridružují sta
rosti rodinné, zájem o politiku, otázky postupu. Aby byl více zamest
nán, musí soudce po delší nebo kratší cást roku zastupovat nemocného
kolegu nebo pracovat za referenta, který bude nekdy v budoucnosti
ustanoven.

Kdo nezkusil být soudcem, neví, o kolik hodín den by musel být
nastaven, aby soudce mohl za dnešních pomeru svým všem povínno
stem dokonale dostát. Znám prípady, kdy soudce, aby v záplave práce
neutonul, vynášel mesicne 25 až 30 kontradiktorních rozsudku, a po
nevadž nemel dosti obsazenu kancelár, musel všechny rozsudky psát
rukou. A daly by se vyprávet veci neuveritelné o pracovních výkonech
soudcu. Nebýt takového entusiasmu, na nejž soudci ovšem doplá
ceji svým zdravím, spravedlnost mela už dávno dokulhat.

Nebo ne? Vetšina soudcu chce mit cistý stul. Vedí dobre, že za
dnešních pomeru zpusobí obcanstvu nejvíce škod prutah. Chtejí vy
hovet castým urgencím stran a vyrizují veci co možná nejrychleji.
Z toho vzníkaji zjevy, které dr. Drábek justici vytkl. Je samozrejmé,
že pri rychlém tempu nemuže být práce taková jako pri práci n:>r
málni. Nekdo to odnese. Soudci však vedi, že škoda je nejvetši na

jejich zdraví. Kdyby pracovali jen tolik, kolik staci jim sveží síly,
prišly by prípady, dnes u soudu napadající, na radu - až na ne
které výjimky - tak za dva tri roky. A tím by nebyla zpusobena ob
canstvu škoda? Byla a to škoda daleko prevyšující škodu dnes vzni
kajicí. Jak by to bylo s právní bezpecností, zejména ve vecech civil
ních, mužete snadno posoudit, reknu-li, že by došlo k vyrizení sporu,
které by prošry všemi instancemí, tak za 5 i více let od napadnuti.
Snad by byla taktika rádného vyrizování agendy a opuštení spechu a
štvani se pro soudy lepši, nebot by už dávno muselo dojít k náprave.
Lze tedy vytknout soudcum, že se dosud nesjednotili na pokuse úra
dovat tak, aby jim dr. Drábek nemohl nic vytýkat.

Nutno podotknout, že ostatni obcané se nesnaži nijak zvlášt, aby
soudcum jejich práci usnadnili. Platí to predevším o advokátech.
Závislost na klientech, jak ríká dr. Drábek, je vetší. Z toho plyne, že
advokát se stává méne právníkem. Uvádi se vše možné ve sporu,
má-li klient peníze a lze-Ii se nadít delšího trváni procesu. Bohudíky,
že se tento zpusob "souzení" ješte mezi advokáty mnoho nerozmohl.
Obcanstvo samo podává nekonecné stížnosti na soudce, který pak
je zbytecne zamestnáván ruznými zprávamí, jež musi podávat nad
rizeným úradúm. Prohraje-Ii obcan a advokát rekne, že vec je bez
nadejná, obrátí se obcan na pokoutníka a tam píše hned stižnost na
ministerstvo nebo nekterému poslancí nebo do novin. Soudcí jsou
na to, aby jejích rozhodování mohla posoudit verejnost, není však
správné, aby se museli zpovídat ze svého jednáni na výzvu každého
obcana, byt i byl v právech naprostým ignorantem. Také stát se
o soudce málo stará. Že je to pravda, reknou všichni, kdož znaji naše
soudy a úradovny v nich. Pak jsou tu platové pomery. Otázka rád
ného obsazeni kanceláre soudni je problémem sama o sobe. Je také
otázka úredních knihoven. A je mnoho vecí jiných.

A tak se nedivte, že soudce, který cítí po mnoho let, že musi na
pnout veškeré síly, aby ho pomery nezdolaly, je nemílostiv k stra
nám a že jim nekdy ukrivdi. Až bude moci rádne soudit, dockaji se
obcané spravedlnosti nekulhající. Co chcete od dnešních soudctl víc?
Beztoho, neprijde-li pomoc, se jich vetšina udre.

J. T., okresní soudce.

y
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Na obranu soudcu.
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Vážená redakce!

nost" prinesla v 21. císle letošního rocniku clánek, nade
autorem "Spravedlnost kulhající". Podnetem k clánku byl

bne obraz, který dr. Drábek vidívá u pražských ci u jiných
udu. Totéž lze však videtí, jak vám potvrdi advokáti a
eni, ve vetšim ci menším merit ku u velké vetšiny soudu

ce. I ti, jímž dr. Drábek "vytýkal", museji uznat, že výtky
vne odpozorovány. Ale soudci nesou na "kulhání spravedl
ne viny, než se jím pricítá. Pokusím se ujasnit psychologické
, v nemž dnešní soudce žíje.

&vekem. Vnimal ve vetšine pripadu názory pred válecného
I, jemuž byly znacne cízí pojmy demokracie. Tehdy považo
ost úredníka ve styku se stranami obycejne za prednost.

válka. Pak chaos. Pak poprevratová léta. Svet se vyvíjel

rychlostí. Duševní vypetí mas bylo ohromné. Práce se
o lavina. Bylo však nadšení. Prece nutno vybudovat stát!

práce zmáhala. A na obcana, í nejprostšího, jsme se ucí li hle
na sobc rovného, jako na neco, co má být dle našich ídeálu
trem. Zkrátka, byl-li úredník, který nevyrízoval jen prí

soudil s plným vedomím své mravni odpovednosti,
kou, mel býti nyní pravidlem.
však ubývalo tím tempem, jak se pomery ustalovaly.
li uvažovat o svém postavení. Srovnávali je s jínýmí do

jinými úrady. Pocali premýšlet, co je to spravedlnost.

Udal šikovnost a diskretnost, preji si naopak, aby k certu
diskretnost v tak velké veci, jako jSQu miliony smrtí!

ndetrte a dejte nám ucítit hnusný dech této budoucnosti 
lehni priciníme, aby prišla nikoliv tato, nýbrž jiná, lepši,
budoucnost.

Itl, odkud jste vzal, že neuznávám ani nutnosti priprav

, jest nad muj vynalézací talent. Velmi pochybuji~ že by
referátu o leteckých manévrech nad Prahou bylo obsaženo

ého. Pravda možná jest, že jsem jednal vubec trochu
, pokud se týká obrany mest proti vzdušným útokum,

jimi specielne skepticky, pokud se týká vybudováni naší
v tomto smeru. Rozvádeti tento druhý bod zabránil mi ohled

utou moc censorovu a pokyny, které jsou mu v té veci
el jsem v úmyslu ríci tolik: chtela-li vojenská správa do

le Praha je dostatecne chránena proti leteckým útokl'tm,
JI to rozhodne nepodarilo, jednak proto, že pokud se boju

u týká, útok pravdepodobne vubec je silnejši než obrana,
proto, že nejsme ani s budovánim obrany ješte hotovi. Ale

tak težko, jako chráníti naše mesta pred nemeckými letadly,
hájiti ncmecká mesta pred letadly našimi a našich spojencu.
.wi obranou byl by útok. Byl by tedy obraz budoucí války

I te by se odehrávaly tragedie v Cechách i v Nemecku. Ne
hom asi možnost zabrániti tragediím u nás, meli bychom
k moci, abychom vyvolali podobné tragedíe v zemi útocni

pohotovost k obrane znamená, že útocník musí vedet, že
neho bylo by to tragícké. To znamenite nabádá k mírnosti.

by tedy obraz budoucí války nesporne takový: neslýchané,
é pustošeni obou zemi. Mohu verit, že se mi podarilo Vám

ti, že v tomto obrazu je místo i pro muj realistický názor
t války, i pro mou zásadu války obranné? Presvedceni
I války je treba, abychom o ní nesmýšleli lehkomyslne

poctive vycerpali všechny jiné prostredky; aby v nás i v ji
tlo mírové presvedcení; známosti o tom, že jsme odhodláni
I je pak treba, aby naši sousedé nesmýšleli o válce lehko

Je treba jim vedet, že by nemeli o nic menší hruzu ve své
my. tim lépe to budou vedet, tim lépe. -jp-
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veci, vyslovil bych jméno Nietzschovo, i když se Vám to snad
bude zdáti málo proti Marguerittovi. Domniváte se, že nethcl
s dobou z duvodu tak zvané ctnosti. Máte možná pravdu, ale
na tom, co rozumime pod pojmem ctnost. Nemám na mysli ím
tní a zpocenou ctnost obrýlených prímusu ve škole, ani pan
ctnost plavovlasých Markétek, ale onu statecnou, výkonnou,
nou ctnost, pro niž práve Nietzsche rehabilitoval staré slovovlr
tu ctnost, která z vousatých bytostí delá muže a z ženušekženy;
udržuje silné a drahocenné vlastnosti lidského pokolení.Tojest
všeobecná cást naší polemiky. Hlavní vec je trampíng a se
svoboda nedospelých. Veríte, že jen amour propre, cili ješitnost
ního míneni, u mne pusobi, že se nedám Vámi presvedcít; kdyby
bylo této neblahé mé vlastnosti, musil bych podle Vašeho
souhlasit s tím, že i sexuelní život nedospelých, byt v jakkoliši
rámci, nesmi níkým býti obtežován, a že nedutklívé božstvosv
právem se uráží, jestliže se nekdo o tento sexuelni žívot ned
stará a snaži se omezit výstrelky. Tady ovšem nejde o žádnou
propre, nýbrž o to, aby se správne a spolecností prospešnem
Ostatne se mi zdá, že amour propre daleko více u toho je vyv
kdo, jako Vy, neváhá napsat, že se "stydí za to, že je obcanem
operetni republiky". Toto práve je velmí nehorázná amour p
založená na tak pevném presvedcení o vlastní výtecností, že pak
skvelé osobnosti majitele tohoto presvedceni celý jeden stát se
úkoly a strastmi vypadá jako žert a opereta. - Z Vašehod
dopisu pochopil jsem teprve Vaše stanovisko. je nerealistickéa
sionistické, dokonce je trochu stydlivé. Ptáte se mne prísne, zda
se také v ctrnácti nebo patnácti letech nelíbal s devcaty ste'
veku, a pravíte, že co já jsem delával, nyní delají jiní, a že"
pri hubicce, která už znamená nejvyšši štesti lásky. Ovšemse
prihází," pravíte dále, "že ctrnácti nebo patnáctiletá dívka
ale z toho se nedá delat žádné pravidlo, to jsou výjímky." A ko
"Nechte mládež obojího pohlaví klidne spolu táborit, nebotjep
techto deti, uživat vzduchu a svetla, všechno ostatní jsou
taktni domnenky." Gratuluji Vám k Vašemu morálnímu
mísmu. Ale dovolte, abych Vám rekl: co vite o živote! Abyste
udržet své stanovisko, malujete si pilne svet na ružovo. P

otázky je práve v tom, že to "všechno ostatní" nejsou jen bez
domnenky, nýbrž že je to pravda, možná ovšem, že beztaktni p
Drahý pane, s principem taktu v této veci sotva vystacíme. ObA
se velmi, že neznáte pomery. Hubícka už dávno prestala být ne
ším štestím lásky, a dívky sotva škole odrostlé, které padnou,
už také prestaly být výjimkami. Skutecná pravda je trochu bru
jsou dívky, které za noc poslouží trem nebo ctyrem hochum;
nyní hledá dcera jednoho státního úredníka otce svého dítete; n
ho, nebot prošla za jednu noc dvema stany. A jdete ráno koletll
kterého stanu, kde jsou hoši tak svedomití, že užívají ochr
prostredku: puda kolem vypadá jako bojište po sexuální bitve.
musím-li mluvit tak, že hrozi nebezpeci, že se zacervenáte,
mohu dopustit, aby Váš ilusíonismus byl východiskem. Vytedy
tim máte lehké srdce, ponevadž popírátefakta. Ale zajímaloby
det, jak byste asi soudil, kdybyste se presvedcil, žefakta jsouf

ne beztaktní domnenky. Na Váš ilusionismus spoléhati senem
Mají-Jí mladí lidé nesporné právo na to, aby spolu užívalisl
vzduchu (kdo jim v tom brání, je škudcem lídského plemene),
vyplývá z toho ješte nesporné právo, aby spolu v noci užívalii
lože. Nemysleme o této veci abstraktne, nebot clovek je pochop!
shovivavý, jedná-Jí s abstraktními stíny; z abstrakt krev
ale predstavme si konkretne, že jde o naše sestry, naše dcery,o
budoucí ženy, a teprve pak se rozhodujme. A zejména si nep
hlavu a neríkejme si, že neni pravda to, co je pravda. 
ješte slovo. Dnešek vubec protežuje sexus na úkor lásky. S '
omezuje celou erotiku na sexuální úkony, což je patrno i z

vykricené domy nazývá domy lásky a prostitutky knežkami
Ale sexuelni život a erotika nejsou dve stejné veci ruzných
Vy, mysJím, stojíte na stanovisku sexu, a já na stanovisku e
To je hlavní rozdil mezi námi - rozdil nepreklenutelný, jak se
vám a jak zároven i doufám.

REDAKCE

ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce, výbor
ného materiálu a dokonalého dflenského zpracování
automobilu Š K ODA. Jen dlouhá nepretržitá služba
zdurazní Vám mechanickou spolehlivost vozu ŠK O DA

a presvedcí Vás o jeho úspornosti v provozu i v udržo
vání. S plynoucími mesící a lety poroste Váš respekt
pred jeho kvalitou a zameníte-Ii jej jednou za

jiný, bude to opet ŠKODA.

AKC. SROLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL (ASAP)

Praha II., Vodickova 38. Telefon 286·47 až 49.

H. Scotti. Váš druhý dopis vyznacuje se týmiž charakteristickými
vlastnostmi jako první: jste presvedcen, že Vy, vyslanec budouc
nosti a akredítovaný 1ástupce svobody, máte co delati se šosákem,
který je doživotne zavren v kobce minulosti, a odvozujete z toho pro
sebe právo, pojednávati se mnou satiricky. Váš sarkasmus dosahuje
vrcholu patrne na onom míste, kde mi navrhujete, abych chodil
v kroji; soudíte, že teprve potom muj exteriér by se pripodobnil
mému interiéru. Milý pane, zvykl jsem už tak všem druhum anar
chistického sarkasmu, že neni možno ocekávati, že by specielne
Váš ironický zpusob na mne udelal dojem; jste približne stý a prvý
prípad, a máte všichni trochu uniformni ironii. Cetl jsem to všechno
tolikrát, že bych Vám mohl napovídat. Nejsem takový duchovni
zbabelec, abych bral do zajecích z toho duvodu, že se anarchisté uš kle
bují. Dopouštíte se jednoho zásadního omylu, pokud se mého duchov
ního interiéru týká: myslite, že pri každém mém pohybu strašne ra
choti retezy, které mne poutaji k minulosti; myslite, že mel jsem tak
málo duševního štestí, že mimo zaprášený sklad minulosti nic
jiného jsem nepoznal. Ale pravda jest, že bych mohl spíše ríci neco
podobného tomu, co napsal Heine v predmluve k "Romanzeru": také
já jsem pásl s hegeliány vepre - a už nechci pásti. Z Vašeho stano
viska mi není nic tajemstvím a nepotrebujete mi je tak dukladne ob
jasnovat: sám jsem prošel tímto stadiem do posledního detailu, a ty
vichry, na které jste tak pyšný, ošlehávaly také moji tvár. jsem 
doufám - nikoliv ten, kdo se z toho stadia vrací zpet, nýbrž ten, kdo
z neho vykrocil kupredu. Nikoliv laudator temporis acti, nýbrž ne
kdo, kdo si preje, aby v budoucnosti rostli zdravi, silni, vnitrne i vnej
šne svobodní lidé, a jen z toho hlediska posuzuji také sexuálni
otázku a zavrhuji moderní anarchismus, v podstate založený na
rostouci shovivavosti k svrbení nervu a žláz. Vy nosíte rozháranou Iiv
rej dneška a sloužíte roztomilé sociologické pohodlnosti, která pri
náší nejmenší výsledky pri nejmenši námaze. Mám aktivistictejši
stanovisko: zajímám se o to, co by se dalo z cloveka udelat. Ani
byste neveril, jak i pání šosáci jsou anarchistictí v této dobe, a ke

:~s.~vé usporádali mnohý bakchanál, odpovidajíci všem pravidlum nej
SlrSl svobodomyslnosti. Myslím skoro, že šosáci jsou bližší Vám než
mne, ponevadž i jejich hlavní zájem je pohodlnost. Tuším, že byste
mohl mítí chanci u prumerných tloustnoucich panicek v pražské
spolecností; rekly by sí: hle, muž, který mluvi, jak se nám to hodí.

~~ádíte ja.ko svou autoritu Margueritta, tohoto beznadejného ký
care na poh sexuelniho anarchismu, a naznacujete, že já jsem así Zil

stal státí u Goetha. Není mi známo, co víte o Goethovi, ale tušim, že
toho bude skutecne katastrofálne málo.jinak byste nemohl proti nemu
stavet ubohého Margueritta jako neco, co se vubec dá srovnávat.

Tot.o j~ úplne ménecenné místo Vaši polemiky a dukaz, že opravdu
noslte Jen rozháranou lívrej dneška. já bych tedy opravdu byl radeji
vzadu s Goethem než vpredu s Marguerittem. Ale kdybych mel jme
novati autoritu, která jest mi bližši pro posuzování spolecenských

-LISTÁRNA



, Remarque v zrcadle csl. tisku.
( Listy (vecerní vydání), Praha:

· .. tato kniha práve pro své básnické vise a formulaci urcí Re
marquovi místo ve svetové literature. Málo kde jsme cetli ve zkratce
taková hutná vyjádrení duševních stavu a citových vztahu.

Osvobozen~ Praha:
· .. Remarque nicméne vypracoval si styl, jenž vecne zrcadlí, aniž

metá kletby a obžaloby. Tomu se ríká umelecký cin. - Remarquovi
pribylo ješte citovosti a plastické síly. Jeho kniha je plná postav,
tvaru, osudové plastiky. Rozhodne je to knížka, kterou nutno císti.

Lidu (vecerní vydání):
· .. Mnohem výše stojí nová kniha Remarquova, která z tro

jice Glaeser, Remarque, Renn dosahuje nesporne primátu. - Jsou
tu místy sic partie, jež prozrazují úsilí o efekt, ale valná vetšina Re
marquovy knihy teží svuj úcin z dramatické reálnosti podání, z pro
nikavosti psychologického postrehu a hlavne vroucí, hluboké lids
kosti autorova pohledu, jenž místy nabývá až horecného prísvitu
a apokalyptické desivosti. Dílo, které tak pravdive a úcinne lící tra
gickou žen války, melo by se státi povinnou cetbou všech.

Listy, Praha:
· .. Byla-li první kniha pouhá reportáž, rozvinul se v "Ceste

zpátky" Remarque i umelecky. Jeho psychologické postrehy, jeho
pohledy na prírodu i do lidské duše, jsou ozáreny básnickým vide
ním, o kterém jsme dosud nevedeli a jimiž se v duši nemeckého soudce
války objevil nový, bohatý pramen. V techto pasážích je básník
cudný, vroucí a cistý - jako sveží lesní pramen, jenž mu ukázal
z válecného pekla cestu zpátky.

· .. Erich Maria Remarque uderil však ješte na jednu tragiku a
dovedl ji nejen odvážne domysliti, ale dokonce uciniti cervenou nití
své celé románové kroniky. Jeto základní poznání, že si totiž bývalí
vojáci musí uvedomiti, jak marná a hluchá byla jejich válecná obet.
Zabili mnoho lidí, ale nezabili válku.

Idemokrat, Praha:
· .. Auch dieses neue Werk Remarques ist kiinstlerisch von

hohem Rang, es enhiilt in den vielen Szenen, aus denen es sich so wie
"lm Westen nichts neues" zusammen setzt, manche, die ergreifend,
andere, die von bitterem Hohn, andere, die von zartestern Poesie
ist, und keine, kein einzige, die gleichgiiltig liiBt.

r Presse, Praha:
· .. Wenn ich sage, daB ich den "Weg zuriick" im Laufe einer

einzigen Nacht, ohne Pause erregt und traurig ausgelesen habe, so
beweist dies zuniichst nur eben die Anziehungskraft des StofI'lichen.
Wenn ich aber erwiige, daB ich die Lektiire von Kriegsromanen in
die letzten Monaten scheinbar um des Stoffes willen oft genug wieder
abgebrochen habe, so muB ich die Griinde fiir das diesmal erfahrene
eherne Gebanntsein nicht allein im schmerzlichen Reiz der Stofflich
keit an sich vermuten.



Svet Anatola France. hlavne ta jeho cást.
do níž nás uvádejí jeho kulturne-historické
a kulturne-satirické romány - obsahuje
všecko, ceho si esteticky založený duch
muže žádat.

ANATOLE
FRA N C E
V edici Pantheon dosud vyšlo:

f. Pod jilmem.
Román. Stran 240. Brož. za Kc 12'50.

II. Proutená panna.
Román. 216 stran. Brož. Kc 12·50

Ul. Ametystový prsten.
Román. 256 stran. Brož. Kc 12·50.

IV. Pan Bergeret v Paríži.
Román. 244 stran. Brož. Kc 12'50.
Váz. v plátne L-II.-III.-IV. v jednom svazku
Kc 60'-, polokož. Kc 85·-.

V. Baltazar a jiné povídky.
Stran 192. Brož. Kc 12'50.

VI. Studne sv. Kláry.
Povídky. 240 stran. Brož. Kc 12·50.

vn. Sedm žen Modrovousových.
Stran 200. Brož. Kc 12·50.
VIII. Perletová schránka.

Stran 256. Brož. Kc 12'50.
Váz. v plátne V.-VL-VII.-VIII. v jedno svazku
Kc 60'-, polokož. Kc 85'-

IX. -Bohové žíznejí.
Stran 300. - Brož. Kc 15'-.

X. Touhy Jana Serviena.
Stran 138. Brož. Kc 10'50.

XI. Zlocin Sylvesira Bonnarda.
268 stran. Brož. Kc 15'-.

XII. Komická historie.
Stran 208. Brož. Kc 12'50. Váz. v plátne IX.-X.
XL-.XII. v 1 svaz. Kc 63'-, polokož. Kc 88'-.
XIII. Ostrov tucnáku

Stran 274. Brož. Kc 17'50.

XIV. Vzpoura andelu.
Stran 298. Brož. Kc 15·-. Váz. v plátne: XIII.
až XIV. v 1 svaz. Kc 42'50, v kuži Kc 67'50.

XV. Zahrada Epikurova.
Stran 168. Brož. Kc 15·-.
XVI. Na bílé skále.

Stran 204. Brož. Kc 15·-.
XVII. Thais.
Str. 224. Brož. Kc 15'-. Váz. vplátne: XV.-XVI.
až XVII. v 1 svaz. Kc 55'-, polokož. Kc 70'-.

U knihkupcu a v nakladatelství
FR. BOROVÝ V PRAZE

Nejvetij uddlost v historickém romJ

od dob Durychova »Bloudenl«

Josef Miihlberger

HUS V KOSTNI
První skutecný román

o .Husovi

Knihu napsal nemeckj lilerát Z Cech pro knih

Pyramidu. VycháZí jako originál nejprve v ceskJ

Jaký zvlištní prípad: Náš historický román

se vyhýbá postave Mistra Jana Husa. Anynf

prichází trutnovský Nemec MUhlberger s
rozsáhlou historickou freskou a v jejím stre-

du cní postava Husoval Podarilo se tomuto
ceskému Nemci zachytit v její celé plnosti

postavu, které se naši historictí romanciéri
vyhýbají, ne snad neprávem? Podarilo semu

zachytit v ní a v ostatních ceských postavách,

vyskytujících se v jejím prisluní, jeden pod

statný a nesmrtelný rys ceské národní po-
vahy - touhu a vuli po absolutnu.

V této práci, jejíž inteligence, filosofická
hloubka a plastika slova se rovná nejlepším

evropským literárním dílum tohoto druhu,

je užito této ceské vlastnosti jako slly, která
se staví proti tendenci ostatní Evropy, proti

tendenci smírit protivy i za cenu mravních
kompromisu, proti relativnímu chápání ži

vota. Hus nestojí pouze proti forme a dog

matu katolické církve, ale proti nálade ce
lého západního sveta, asi tak, jako stoji v hi
storickém okamžiku vždy silná osobnost

proti zemdleným a unaveným. - Tato kni-
ha má všechny predpoklady nejen silného,

ale i trvalého úspechu.

Román HUS V KOSTNICI vyjdejiŽ I. cervencev",.,

kladatelství SFINX, B. jANDY,jako sedm}svazej
druhéhoporadí k.nihovny P Y BAM IDY za redalea
EMILA VA CHKA , v úprave jINDRICHA

STY B S KE H O a ve vazbe podle návrhuprofesorll
LADISLAVA SUTNARA. Cena 35 Kc. P"

odberateleIOti svazku PYRAMIDY jen 29 Kc. Emil

na sklade u všechknihkupcu. Zcgistete si MiihlbergerOVll
Husa naprCd.

Nakladatelství SFINX, 8. JANDA, PRAHAII

- KARLOVO NAM. 15.


