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Politika

Jaroslav Stránský: •

Korupce a politika.
Snemovna se sešla k jarnímu zasedání v nedobrém

ovzduší. Hlavní zájem verejnosti míjí dusažné otázky
mezinárodní a domácí politiky a utkvívá svéhlave na
»aférách«. Stará ceská Kocourkovština? Lhali bychO'm
si do vlastních kapes, kdybycham ta chteli svádet na ni.
Tentokráte beží a zdravý instinkt a razumné uvažavání.
Ko~li~edostala a N avém roce zlou lekci, verejnast sym
patIsuJící s vládau stejne jakO' verejnast sympatisující
s oposicí nadšene pritakávala uciteli, který lekci uštedril
a vidí nerada, že kaalice se z ní dast nenaucila. K na:

šemu.,p:esi~entu r;;ají prístup všichni ~lušní li~é, pej
ehuds! ! neJbahatsl. Jednaha z takovych ktere Sl dO'
stavení nepauští, pasílala mu koalice s nav~racním vin
šem, musila si dát líbit zavrené dvére, ale admítnut)"
gratulant zustal jejím clenem-paslancem. Ukázala se,
že když naše ministerská rada jedná a cenách lihu ceká
v predsíni (doslova, ne abrazne) paradníha sálu hlavní
in~eresent, aby se za tepla davedel, jak vec dapadla,
a jak se vyplatila milianavá investice, kterau lihavarníci
pod~preli politicky svaje haspadárské padnikání. Clen
kabmetu z astudy O'dpavedný pa delším váhání apO'uští,
to se ví že ze zdravatních duvadu, ministerskau lavici,
aby se posadil - rekl bych s klidem Anglicana, kdyby
nešlo o tak arientální marálku - na své paslanecké
místo mezi kolegy ze strany a z kaalice. Far Brutus is
an honourable man, sa are they all, all honaurable men ~
Verejnost je ahlušena krikem hádek, kdO' cO' dal a vzal
z lihovarnickéha disposicníha fandu, ale jehO' zúctování
se nedocká. Verejnost ví, že pozemkové reformy zne
užívá stranickost a hrabivost, i prívrženci vetšiny na to
ukazují. Verejnast se davedela z nemeckéhO' tisku a po
kusu bezmála zdarilém, aby se skupina bank nezákan
ným rozhodnutím ministerstva financí abahatila a de
sítky milionu státních penez. Verejnast vidí, že kaalicní
strany k tomu mlcí jakO' zarezány, když se dahadly, že
také jiné hospodárské skupiny budau abdaravány. Ve
~ejnost~ivšímá, že se ve státní správe pres kategarický
ImperatIvdeflace státních výdaju nešetrí, že však úspar
ná komise, zvolená z abau snemaven, prestala fungavat
když její predseda byl pripušten k v ý k a n n é maci
podléhající její kantrale. Verejnast zásabavaná O'd let
zprávami o nesprávnastech a nerádech v tiskavé službe
ministerskéhO'presidia jest amrácena zjištením, že šéf
redaktor úredníhO' listu republiky arganis'aval razvet
~enoll korupci v ministerstvu náradní obrany, kde ne
Jeden,n)'brž celá skupina referentu mahla akrádati stát
a ohrožovati jehO' bezpecí. Ke všemu tomu dakumen
tární doklady a nespalehlivé, stranickým vlivum padlé
hající justici. (Práve se nave davídám a prípadu 0'10'

mOl1cl~éhoadvakátníha kancipienta Tamáše Cížka, který
byl disciplinární. radou advokátní komory škrtnut ze
seznamu kandidátu advakacie, a kteréhO' ministr spra
vedlnosti, jiste na prímluvu klerikálníhO' advakáta,
u kterého byl napasled zamestnán, jmenaval saudcem

v Ceské Lípe.) Tedy žádné legrace, celkem vzata a du
vadu ke znepakajení na všech stranách dast. KdyŽ se za
ta~avé .si~uace schází snemavna, nata bene pa delších
pra:d?mac.h, nutnO' predvídati politické dusledky ka
rupc11lch Zjevu. Jak se s nimi vyparádá razumná vláda
a jak nerazumná? '

At jsau karupcní zjevy typickým poválecným zlem
nebO' ne, at jsau príznacny jen našemu státu nebo všem
jest docela prirazené, že aposice prO' ne útací na vládu:
Op~sice nepredstírá, že karupcními zjevy jest její sta
navlska k státu a vláde urcavána a hlásí se k motivum
palitickým. Nemci valají pa úze~l11í autanamii a snad
i pa státní suverenite bývalého uzavrenéhO' území ko-.1, , ,

m~;l1ste tauŽ! pa ceské republice savetll, ludáci dama-
h.aJ.!.se autanomníha Slavenska. Byli by všichni v apo
SlCl 1 kdyby karupce nebyla, a jejich vítezná mac byla
by pravdepadabne mažnastmi korupce ahražena stej
nau merau jakO' moc, která vládne dnes. Karupce car
skéhO' Ruska se dO' savetskéha prestehavala a maskev
ská vláda s ní úparne zápasí, - i dr. Kramár priznává
v~ své knize a Rusku (str. 285.), že balševici své úred
11l,kyvza nep?ctivast strílejí. Jest však, apakuji, priraze
ne, ze apaSlce k adpovednosti z kankrétních prípadu
korupce valá kankrétní vládu a vládní saustavu. Jí jest
lehkO', ale pres ta davalena, ujištavat, že její systém by
takavých zjevu neznal. Jest vecí vlády presvedcit verej
~ast, že útaky na prítamný režim a na platný systém
Jsau neaduvodneny, a že v boji s karupcí apasice vláde
není apasicí, nýbrž vítanÝm pamacníkem a dvakrát vÍ
taný~ dazorcem a svedkem. Palitická inteligence, sve
damltast, píle a abratnost by tutO' zbran vyrazila apasici
z rukau bez zvláštní námahy. Nikdy by neprohlašO'vaia
tak emfaticky, jakO' se stala 6. brezna v naší snemovne,
že »kaalice, vetšina tétO' snemavny, s p a Ié h á v baji
s korupcí j e d i n e s a m a n a s e b e a jest si plne ve
dama toho, že úkal svuj vykaná.« Ujištuje-li se sou
casne, že »kO'alice nikaha nevylucuje ze spalupráce, na
apak bude pavdecna za každau pomac, za každický pa
kyn, za každické paucení, za každý údaj, který by pri
spel k abjasnení veci,« nutnO' pochybavati a uprímnasti
taha ujištení, vzpameneme-li netecnasti k cetným pa
kynum, paucením a údajum, jichž se kaalici v apasic
ním, v ne~ávislém, ba i ve vládním tisku dastala marne,
netecnastI, kprunavané neslýchanÝm prajevem šéfa vlá
dy, který nevstal ve snemavne, aby klnul korupci, nýbrž
aby abvinil všecky, kdO'ji pranýrují, že jim nebeží a há
jení mravnasti, nýbrž a snahu skandalisavat a teror isa
vat, že vedau kampan namírenau na samu padstatu stá
tu, že jim jde a abchod s marálkau. Útokem na samu
podstatu státu jest práve karupce, abchad s nemrav
nastí, ne abchad s marálkau! S nemeckau abstrukcí
a s komunistickým terarem se stát už vyparádal. Cho
raba, na kterau ješte labaruje, útocí nan z nitra kaalice
a vlády.

První breznavÝ ctvrtek byl cerným dnem kaalice.
Snad nikdy ješte nebyla zmeškána tak skvelá príležitast
k vlastnímu pO'sílení a k zavázání adpurcu. Predseda
vlády mahl snadnO' prekanat apasici abjektivním roz
borem svízelu, také palitických, které se staví v cestu
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ocistným snahám, mohl apelovat ve spolecném zajmu
na oposici, aby prispela k odklizení onech poEtick)Tch
svízelL!, obema rukama mel prijati návrhy na komisio
nelní vyšetrení hlavních prípacW korupce, mel oposici
ukázati bezdecn~T'kladný obsah její kampane a mel ji
vzíti za slovo, t. j. primeti ji k domyšlení a dokonání
onoho kladného obsahu. Nikdy nehylo tak nemístno
a nevcasno oposici vyspílat, jako v den, kdy se Antonín
Svehla ve snemovne zvedl, aby jí vyspílal a aby ji za
strašil. Verejnost, která cekala koalicní manifestaci
ocisty a drtivé q u o s e g o na adresu cizopasných prí
živníku národní svobody, verejnost, která se tešila na
výjimecné zákony proti korupci, tedy zákony na ochra
nu republiky, slyšela s úžasem, že vláda chystá zákon,
který zvetší risiko všech, kdo ve verejném zájmu pátrají
po stopách zlých poutníku, 2. že se vláda postará, aby
kupcíci, obchodující s morálkou tak nevítanou Práškum, ,
TucnÝm, AltmannLlm a t. d., byli vyhnáni z chrámu oné
mravností, ve kterém jsou porád ješte vyhražena cestná
sedadla pro individua 110dne nekalá. I pres pozoru
hodnou dresuru koalicního tisku, který· se ve svém
mlcení, nehybnosti a jin}Tch vlastnostech podobá rybe
hezky dlouho leklé, myslím, že verejnost nevyjde z úža
su nad ctvrtecní premiérovou recí brzy.

Máme opravdu takovou nouzi o poctivé argumenty
proti komunistLlm, abychom se musili uchylovat k ne
inteligentnímu tvrzení, že komunism prohlásil krádež
za svúj program? Nedovedeme opravdli odpovedeti nic
lepšího oposici, která nás volá k odpovednosti z korup
cních zjevu, j'ichž nelze zapírat? Jest nás dustojno, ne
víme-li v takové chvíli, kdy jde o cest naši a o cest naší
zeme, nic pilnejšího, než 'Osnovati výjimecné zákony
proti novinám a novinárum, aby se stí žila persekuce
hanby a umOžnila persekuce odvahy a poctivosti? N e
myslím, že mne bude nekdo podezrívat z teroru a proti
státních úmyslú, a prece tvrdím, že zákon, jehož osnovu
ministerský predseda míní predložiti, v této chvíli jest
zákonem na ochranu korupce. Neríkám, že by nemel
také svetlých stránek a dobrých úcinku. Ríkám, že,
bude-li uzákonen v této chvíli, bude uzákonen na ochra
nu korupce. Kdo chce reformovat výzbroj a výstroj
bojujícího vojáka a kdo ho nechce pod záminkou takové
reformy zahubit, nesebere mu zbrai'í a šaty v nejprudší
bitve. Porotní zrízení i tiskovÝ zákon - obojí potre
buje nutné opravy. Vrátím se k veci jindy zevrubneji,
dnes je treba jen akcentovat, že chystaná novela bez
soucasné zmeny materielních predpisu trestního zákona
o ochrane cti, bez zákonného vypracování pojmu'opráv
nené ochrany verejných zájmu, bez jistoty, že novinárúv
dukaz pravdy neztroskotá na úredním tajemství a lJez
zmeny ustanovení, které ukládá novinári striktní dukaz
pravdy a neexkulpuje ho ani když prokázal duvodnost
proneseného podezrení, nutne by vedla k dalšímu zne
cištení verejného živ:ota. Jen krivé úmysly sahají ke kri
vým argumentum, jakých je plno v právnické cásti
ministrpresidentovy reci. N azýv;l111 krivým argumen
tem zmínku o vleklosti porotního rízení, zavinené zú·
konem z prosince 1921, jímž velk}' kus agendy preneSel!
z porotních SOUdLIna sborové, následkem cehož pocet
porotních období znacne poklesl, takže jsou zpravidla
jenom dve do roka. Práve tím zákonem hyly zatížen y
a vleklejšímu rízení propall1y soudy s bor o v é, né
hledíc k tomu, že I)raha m;I do roka šest a Brno nej
méne ctyry porotní období, a že, ohlížíme-li se po kom
petentních forech tisku, musíme se dívati hlavne na
tato dve místa, kam konec koncú by bilo možno i jiné

tiskové spory delegovati. Nazývám kri v~'11JargU11lCIl
'tem tvrzení, že porota SprošLuje ohžalovaného novináre.
protože l)ochyhuje o jeho doznaném autor?tví, nebot jest
neprayclívé: pravda jest, že porota osvobozuje casto
novináre, který ji presvedcil indiciemi žalobcovy viny,
i když striktního dl\kazu podle povahy' veci provésti
nemohl. .

Jak vysvetliti tuto neinteligentní a neuprímnou argu
mentaci v ústech muže pronikavé inteligence a bezúhon
ného, pracovitého života?

Jj.ste tím, že si Antoní 11 Svehla a s ním vedení naší
snemovní koalice neuvedomuje politického významu
veci. Blud, o který tu jde, jest zvlášte povážliv)' u poli
tika a strany, která jest vládou sama o sobe, protože
v dohledné dobe každá ceská vláda, at vetšinová, nebo
menšinová, at národne jednolitá nebo složená, musí se
opírati predevším o ni. Svehla jest mistr kuloárových
a kabinetních kompromisL!, vynucovac dohod a slev,
theoretik menšího zla a nejvetších výhod, slovem, ty
pický positivní politik. Jeho omyl jest v podcenení posí
tivních, naprosto hmatatelných, také materielních škod
a desorganisacních, rozkladných následku kompromisní
methody v rešení otázek ryze ethického rázu. K jejich
rešení žádná koalice není povolána, žádná není výhrad
ne kompetentní a žádná dost široká, Svehlovy cisté ruce
nejsou pražádnou zárukou pri jeho primhouren)'ch
ocích. Precházeti pres mravní neporádek k dennímu po
rádku koalice muže snad dnes a zítra, ale ne vecne,
a pohodlí, které si opatruje odkladem úklidu, se zle vy
mstí jí a všem a všemu celku. Predseda vlády se zby
tecne znepokojuje otázkou, patríme-li svou p o vah o u
k porádkumilovnému západu nebo k zanerádenému V)'

chodu, a marne se konejší, že pokrocilá a cistotná po
vaha premuže u nás nebezpecí korupcního vývoje sama.
Nebot není onoho podstatného rozdílu v povahách,
Anglosaskou a germánskou lze korumpovat stejne jako
románskou nebo slovanskou. Všechno záleží na tpm,
jaká t rad i c e se vyvine ve verejném živote toho kte
rého národa. U nás tato tradice teprve se tvorí, my sami
ji tvoríme. Nevyhráli jsme dosud, jsme na prelomu.
Tvorme radeji pracne tuto tradici, než výjimecné zá
kony, kterým jde O to, aby byl svatý pokoj. Nechtejme
svatý pokoj, není svatý. Jest to shnilý pokoj.

Arnošt H einrich:

Korupce benzinová a - žurnalistická.
Benzinová aféra sama o sobe není nic mimorádného.

Obycejná a prímo typická zlodejna, jaké se provádejí
nbcas všude. Že u nás se takové veci púší nejen obcas
a že musíme bH pripraveni ješte na nekolik takov)Tch
odhalení, není rovnež nic mimorádného. V lavine lidí,
kterú zavalila po prevratu úrady a verejné funkce, ne
byla vetšina tech, kdo se tlacili, aby mohli pom;lhat a
sloužit novému státu, a organisace státní správy ne
hude dlouho ješte tak pevná a pružná, aby se mohla
zbavit všech techto parasitLl. Všecko potrehuje svého
casu, ale casem se vyrídí'také všecko, vyrizuje-Ii se lO.

U nás se to ponenáhlu zacíná vyrizovat a vyrídí se leely
i korupce ve státní správe. Ani žurnalistick;l korl1jlce
není nic mimorádného a meli jsme i pred válkou no"i
n;Ire, jichž všecky prameny' príjmú hy byly nesnesly
svetla verejnosti. V benzinQvé afére by se ani nemusilo
o žurnalistické korupci mluvit, trebaže je hlavním hrdi
nou aféry šéfredaktor. JUDr. a Ph Dr. Svátek je sice
šéfredaktorem I ale není žurnalistou, Je to státní jÍred·
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lehni redaktori úredních a poloúredních ca
n jsou novinári. Jsou služební prísahou za

t kazdé vláde. co píší, jsou jen slohov;l c\'i
ta jim narÍzen;l. a není vecí ani jejich n;l

Jich vedomí ani jejich odpovednosti, píší-li
ho republikánsky, klerikálne nebo komu

m Imi skromné mínení o žnrnalismu, ale
j j pokládat za užitecnou složku lidské prá

tyto. tylis:ltnry ministersk~'ch rozum LI
zurnalisty.

benzinové afére prece musí mluvit
rupci, treba není pan drdr Svátek žur

to, že není a nikdy nebyl žurnalistou,
predsedou syndikátu cs. novináru a byl

JSOvan)'minovinári uznún nejen za žur
povolaného a legitimovaného predsta

lho ceského tisku. Tato funkcé panu
promitovanému za války a pro novou
iklou za prevratu, jiste nekvalifikova

a prístup leckams, kam by se byl jinak ne
ožnila mu nejen spolecenskou kariéru

O kterou byl ostatne predurcen sv)'m vnej
1ma svou absolutní témer duchaprázdností,
ila mu také vliv, kterého bylo potrebí pro ob-

Ikém. když se musil až do té doby omezo
hudky malé a málo v)·nosné. Úplatkár a ko

mi ionár v cele nejvetší novin;'lrské organi,
te - to Už není tak zcela všední prípad, ale

ožno ješte omlouvat: Nikdo do neho nevidel,
emohl znát jeho obchody, i jiným korporacím

ly takové maléry. Je to sice nepríjemn)' ruh
no inárské vševedoucnosti a hystrosti, zvlášte

o cloveka tak uhoze pruhledného, ale hudiž:
priznati k naivnosti a k neznalosti lidí než nést
ost za volhu takového syndika,

rípad elra Svátka jako prípad žurnalistické ko
ení tím, žel, vyrízen. Hlavní jeho stránkou je,
oc byl tento muž syndikem cs. novináru zvolen,
tku války byl s)'ndikem Cyrill Dušek, tehdy re
asu. Cyril! Dušek byl, jak známo, zavren pro

dnou cinnost. Takové prípady, že je predseda
tu zavren pro politické deJikty, jsou castejší,

J takov)' predseda zatcen pro úplatkárství a zlo
žurnalistick),th organisacích na celém svete

inári ruzn)ch stran a Smerll a politický delikt
u mMe mnoha clenum takové organisace h),t
politického stanoviska cinem neprátelským. 1\ le
v takon~m pi"ípac1enevolí nov)' predseda, <10

zavreného predsedy není úplne vyrízena, a or
1 vede zatím úradující místopredseda nebo ta
jaký flmkcion;lr. Nikde - leda v Praze. Cyrill

byl vubec odsouzen, hyl jen (h'c leta trýzncn
ále. až amnestie jeho t)'rúní skoncila. Ale syn

novinúrCt lwl volen ihned, sotva Duška oc1
teajti. :\ na jého místo zvolen nO\'inári bez roz

dr. Svútek, šéfredaktor l)ražsk~ch Novin,
nyní jmenují Ceskoslovenskú Repuhlika. Po

i nt'j\'Íce exponovaném \' odboji proti Ra
OJeli hezprostredne redaktor vl;lc1ního listtl

ho, ktn)' pracoval pro s\.:é chleho<l:'trce i mim!'
ní po"innl)"ti tak horli"e. že nutil dokonce ne
a tUpt' s\"é ptTO do ]o)';'tlních - 1l;'tsní I

I jsem tehdy \' Praze po prícin;lch této vol1n'.
né pro \'šecky ceské "lidi, kterí tehdy pracf)\'~tIi

lem Duške1l1neho aspoií v témž smyslu. protože
httl spoil'll11()lIl11;-[vys\'ctkní, které se podáv:ll0

f3!

sa11lo sehou. Dopátral jsem se jen jediné veci, která
pro mne hyla nová. Potvrdilo se mi, že tu pl'tsohil
strach, aby nebyl snad rozpušten syndikát, když jeho
predseda provedl takovou - nerozumnost. O ríše a ná
rody šlo, o trLll1Ya miliony životl't - jak{l hrLtza, kdyby
byl b~'val rozpušten bezv)'znamn)' spolecek, koketující
SV)'l1Jjménem se syndikalismem a zustávající sv)'m V)'
znamelll za každou drobnou dclnickou organisací!' Ale
tento duvod jsem tušil. Ceho jsem netušil a co jsem se
dovedel teprve v Praze, bylo: Když on nám ten Svátek
opatruje uhlí, brambory ... On všecko sežene, on mú
styky a velké slovo u tech, .. Takové tedy byly dthody.
ze kter)'Ch prišel po Duškovi Svátek. Takové motiv)'
urcovaly v nejdramatictejší chvíli novodobých dejin ce
sk)/ch, kdo má být predsedou, mluvcím a predstavi
telem ceského novinárstva. A novinári, kterí mi to
oznamovali, ani se nezacervenali a podívali se na mne
jaksi útrpne, když jsem trochu vybuchl. Život hyl tež
k)', uhlí nebylo, brambor nebylo ... ,Svržen)' s)'ndik
studoval ve vídenském kriminále, jak se zarídíme v ce
ském státe, nov)' syndik zatím redigoval ve všem po
hodlí 'úrední list a opatroval uhlí a brambory. K ehot
cesty mohou b5"ti rozdílné.

Za republiky zavál ke mne ješte jednou tento svát
kovský duch z novinárského syndikátu. Když se pri
pravoval zákon na ochranu republiky, který krute zasa
huje do svobody tisku a je svým duchem i mnoha svými
ustanoveními nedustojn)'m svobodného národa, pozvali
k jedné porade také zástupce novinárského syndikátu.
Nevím, byl-li mezi nimi také dr. Svátek. Ale nebyl-li,
obstarali to oni delegáti zcela v jeho duchu. Mlceli ke
všemu, nebránili se nicemu a omezili se na jediné pro
hlášení na konec: že cesk)' tisk rád prinese oheti, které
mu nový zákon uloží, ale aby za to páni, až pujde o sta
robní pojištení žurnalistu, ocenili tuto jejich ohetavost ..
Nekterí poslanci žádali, když ministersk), predseda
ohlásil nový zákon, jímž se urážky tiskem spáchané
odejmou porotním soudum, aby byli k poradám o této
veci pribráni také novinári z povolání, Bude tedy snad
mít syndikát zase príležitost se vyslovit. Jde tu o vec
duležitou, ke které by mohli d:lt žurnalisté v zásade
svuj souhlas, ale jen za vážné a dllkladné zmeny také
jin)'ch ustanovení tisl'ového práva, Censurní prakse se
v cs. republice vyvinula hanebne a naprosto neodpo
vedne, ve zpllsobn)'ch novinúch, zejména v novinách
udržovan)'ch ze státních penez, nekonfiskují proti V)'
slovnému ustanovení zákona ani predcasne ll\'ercjn~né
žaloby ve vcce(!h zcela nepolitick)'Ch, nepríjemnému
tisku se pl'tsohí težké škody konfiskacemi, které se pak
treba prohl;lsí s líbezným úsmcvem za - nedopatrení.
aniž se ovšem škody takového nedopatrení jakkoli tn
hradí - - byla by to dlouhú litanie a melo hy se oce
kávat; že tisk pri této príležitosti si režim koalicní
pridrží. jak núleží. u svetla, Melo hy se ocek;lvat, ale pri
vší své hlouposti tak nai \'11í prece nejsem, abych occ
k;lval ncco jiného než zase jen zhahelost a ostudu.

IGtže ~ ted poHd o nut11)ch reformách tisku. »Z\'~'d;l
se úroveií«, jak se u n;ls ríká krásne, a jsou to tak cel
kem skoro naporád obecné ídze a ohecné moralis()v;lllí,
na které je' škoda papíru. :2'Jejhlušeji duní tylo ír;'lZ\',
když je omílají žurnalisté sami, tedy ti. kterí mají
hlavní prostredky),;: n;lpravc v rukou a ktcr.í·111SI ,( \'a
kdo mi'Iže hdlllit. aby uk[lzali na s\' é m liste, jak se
tecly mají noviny deht. .\Je v cem mohou zjedn;~ti 1)(1

rúdek žurnalisté. kterí mají \' takovénl(o por;'l<lku \'1ast
ní organisaci?
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Život a instituce

Jas. Kodícek:

K brn~nskémuprocesu.
Prubeh brnenského procesu potvrdil názor, který si

široké vrstvy vytvorily hned po zatcení obvinených.
Rozsudek poroty je vecne i právnicky bezvadnÝ .. Jan
Veselý dopustil se zjednané úkladné vraždy, Hilda Ha
niková je jeho prímou spolupachatelkou a Františka
Charvátová vzdálenou spoluvinicí na vražde blízkého
príbuzného. V podstate není chybou, nýbrž predností,
že rozsudek shoduje se s verejným mínením a že skutec
nosti, prokázané v lícení, tuto shodu potvrzují.

Prece však jest nutno vytknouti, že zpusob, jímž se
pred lícením a v jeho prubehu psalo v novinách, je hru
bým porušením zákona. Ne vždy jsou skutecnosti tak
výmluvny jako tentokrát; neuškodilo-li se právu dnes,
muže se mu uškoditi zítra. Snad by i nejobjektivnejší
referování nevedlo v tomto prípade k rozsudku odliš
pému; avšak vec je povahy zásadní. Terror, který vy
konává tak zvané verejné mínení dnes na všechny sen·
sacní procesy, je neodpustitelný a bude mu nutno uciniti
prítrž všemi zákonnými prostredky. Cesta demokracie
l;mdiž volna až k zákonu, nikoli však za nej. Jednohlasné
skoro uspokojení z výsledku procesu nemuže zmeniti
faktu, že rozsudek byl v širokých vrstvách hotov již
pred procesem a že nátlak tohoto jednohlasného mínení
prekrocoval hranice zákona.

Porota byla tázána na svuj soud o vine ci nevine
a odpovedela bezvadne podle toho, co vyšlo v procesu
na jevo nad veškeru pochybnost. Jiná jest otázka oce
není polehcujících a pritežujících okolností, podle nehož
byl vymezován rozsudek právníky. Zde již se nemuže
zcela souditi podle skutecností, zde jest již otevreno ši
roké pole osobnímu mínení, psychologickému zvážení
duševních složek a vubec subjektivite, jež, posuzována
v klidu, sotva najde jednohlasného souhlasu ci zavržení.
Správne tedy bylo podotceno, že tu vztah úkolLl poroty
a soudního dvora byl tentokráte opacný. Porote bylo se
držeti skutecností; soudní dVLlr vymezoval trest sub
jel<tivneji. A prece, rozhodla-li porota správne na vinu,
byl výmer trestu podstatné závažnosti. Rozpetí trestu
od trí let do trestu smrti provazem je, ne-li v theorii,
tedy v ptaxi, nejzávažnejší cástí celého rozsudku.

Soudní dvur uznal za dobré priznati Hilde Hanikové
a Františce Charvátové nejvyšší, .zákonem prípustnou
míru, Janu Veselému, jenž vraždu prece vykonal, pri
znal soud podle § 338 trestního zákona výhody zvlášt
ního zmírnení. trestu pod zákonnou sazbu (IO až 20 let),
a urcil mu jen malý trest trí let. A zde jest bod, kde, jak
se domníváme, nebude ocenení rozsudku jednohlasné.

'Úvaha, která vedla soudní dvltr k tomuto rozhodnutí,
je jednak obsažena v duvodech rozsudku, jednak jest
sama sebou pochopitelna. V Janu Veselém vidí se cel
kem nevinná obet, svedená krutou bezohledností raffi
novaných žen. Jan Veselý tohoto obrazu jest cistý,
v jádre nevinnÝ, jen okamžitým poblouznením svedený
jinoch, který se záhy obrátí na lepší cesty. Haniková
a Charvátová jsou chladní, nepolepšitelní zlocinci, kterí
dávali s rozvahou vraždit a pocítali nad to se sebevraž
dou nevinného hocha, címž by se zbavili snadno násled
klt zlocinu. TentJ obraz shoduje se s populárním míne
ním o techto lidech.

A prece budiž dovoleno, abychom poukázali na ne-

kolik okolností, jež mohou se opríti tomuto populární
mu mínení. Janu Veselému, který puvodne chtel vzítl
všechnu vinu na sebe a jhal, nejvíce prospela pred po
rotou a verejností jeho pozdejší pravdomluvnost.
A prece jest snadna pravdomluvnost, jež mu mohla jen
prospeti, a není nikterak zásluhou. Nepochybujeme-li,
že Haniková a Charvátová mely vliv na jeho vražedné
rozhodnutí, zustává prece spor o míru tohoto vlivu.
Všeobecne se prijal predpoklad, že Veselý jest jinoch,
trepetající se v osidlech raffmovaných žen v takové
míre, že mu skoro nezbyla samostatná vltle. Že byl jen
hypnotisovaným nástrojem v ruce Hanikové. Že jednal,
nevinnost v srdci a zamilovaný žár v ocích, neveda
o dosah.u svého skutku. Tot obraz, který zcela odpovídá
kinematografickým dramatltm, na jichž návštevu se
v procesu tolik žehralo. Démonická žena a nevinný Josef
jest literární predstava, jež byla vzata at vedome at ne
vedome za základní míru v ocenování zlocinu. A prece
tato predstava má z literatury ješte znacný krok do ži·
vota. Démonických Putifarek a nevinných Parsifalu
je na svete, kde jde o revolver, mnohem méne než se
všeobecne myslí. Zdá se, že je nutno i z démonie i z ne
vinnosti leccos ubrati, chceme-li najíti pravou skutec
nost vecí. Dále jest nutno podotknouti, že mezi Vese
lým a Hanikovou nebylo vztahu vyslovene erotického.
Jinak by sotva byl nevinný Veselý opouštel nekolikrát

,beze slova výcitky byt, mely-li prijíti návštevy na prí
klad dra Schucka. Není-li však vztahu erotických, kde
se brala ve Veselém ona hypnotisovanost, jež ho zbavo
vala vule? Jen z onoho abstraktního obrazu o Hilc1ine
vznešené a utlacené duši, který si vytvoril z pouhé prí
buzenské lásky? Štvala-li jej k vražde, nemusilo toto
štvaní zeslabiti· v nem praeraffaelitický obraz, který si
o Hilde vytvoril? Veril-li v Hildino utrpení v manžel
ství, nebylo by tu pochopitelnejší jeho vystoupení proti
Hanikovi, treba bourlivé a násilné, jež by však bylo
nutne pretrhlo prátelské styky mezi ním a Hanikou,
které však trvaly až do konce Hanikova života? Zde jest
na nevinnosti mnoho nevyjasneného.

Haniková a Charvátová Veselého do vraždy štvaly
a jsou spoluvinny. Avšak pri úvaze o vzájemné výší
trestu nesmí se zapomínati, jaká veliká cesta vede od
predstavy, podnetp, ba i samotného najatí vraha k re
alisaci. Míra nátlaku zltstala v procesu stejne nevyjas·
nena, jako erotický základ povahy Hanikové. Na pro
past mezi úmyslem a realisací se nemyslilo vubec.
A prece uskutecnení zlocinu prináší momenty, jež casto
z nachystaného vraha tvorí zachovalého cloveka. Impor
derabilia, nekolik centimetru a malé uklouznutí zname
ná hrozné propasti mezi zlocinem a nezlocinem. Na to
se v procesu nemyslilo vltbec a zcela se verejnost pre
nesla .pres ono poslední odhodlání, jež láká na pešinu,
jde pozadu a spouští kohoutek. (Pak ovšem v hlave za
hucí a je v ocích temno jako ve vode, ale tak se darí
i jin:)Tmvrahum.) Toto poslední znamená casto vše. Byl
to Veselý, jenž se k tomuto poslednímu odhodlal. Veselý
je vrahem a dostal tri leta.

Zbývá erotický motiv, který Hanikovou hnal k uchy
stání zlocinu. PLlvodne se soudilo na samici, jíž byl Ha
nika slabý a která si chtela jeho odstrelením uvolniti
cestu k požívacnému a smyslnému životu. Obžaloba
v procesu i verejnost ukazovaly na zhýralost matky
Charvátové, která se dávala vydržovat a tak ukazovala
dceri možnostiy jež se skrývají v její mladosti a kráse.
Za temito možnostmi prý Haniková pri svém zlocitl:u
šla. A prece se v procesu ukázal opak. Nikoliv ovšem
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nevinnost, ale pravdepodobná frigidnost Hanikové!
Tento základní sexuální chlad tvoril z kapitána Haniky
nemužnéhoa nedustojného sluhu, jenž polykal všechny
mravní a spolecenské kopance, které mu Haniková ušte
drovala. Hanikuv žebronící dopis, který byl predcítán,
jest z nejtrapnejších episod procesu a nutno ríci, že Ha
nika, elllstojník a muž, neskýtá tu obrazu úctyhodného.
Jeví se otrokem smyslné a neopetované vášne; nadbíhá
a lepí se na ženu, jíž se hnusí, a všechna vroucnost ne
mi'lžezahladiti obrazu, jejž tu o sobe nakreslil. Mluví
z neho nenasycený chtíc, nebot láska mužova nemuže
zapomínati dllstojnosti v této míre. Jest pochopiti, že
taková cesta lásky musila vyvolati svrchovaný ženin
odpor.IIanika nebyl dobrák, byl více než slaboch, a Hil
dina nenávistná studenost byla zavinena nejen její
fysiologií,za kterou nemá býti trestána, nýbrž i Hani
kou sam)rm.,

Jinak zllstává erotický podklad prípadu nevysvetlen.
CennÝklíc k rešení, zde nad míru duležitému, byl v ru
kou elra Schiicka, jenž mel býti s vyloucením verejnosti
donucen,aby rekl všechny své poznatky s I-lanikovou.
Jeho v)'povecfbyla povrchní a skoro bezcenná pro tent.-)
bod,z velmi 'podstatných pro vysvetlení celého prípadu.

Sexuální podlehlost Hanikova má pruvodní složku
v jeho podlehlosti vnejšne rodinné. Zde jsme u okol
ností, za nimiž se skrývá daleké sociúlní pozadí. Hanika
mel J..1.ooKc mesícne, ze kter)'ch se mu strhoval vojen
k)' dluh. Nemohl býti pánem rodiny ani ve vnejším
myslu, ježto d{'tstojnickú rodina nemuže b)rt za tisíc

korun mesícnc živa. Jsou sporádanejší manželství, než
byloHanikovo. v nichž hy tato okolnost zatlacila všech
na ideální hlediska rodinného štestí. Mezi tisíci žen
byloby málo tech, jež by se prenesly pres skutecnost, že
matka živí muže za eroticky vydelané peníze. Již tato
okolnost,za kterou nemohou zúcastnení, mohla by roz
vrátiti po krajní mez manželsk)' život. Pricteme-li ero
tickésložky, chápeme komplex nenávisti, jež tu narostla
v my lích žen. Je ovšem mnoho prostredkll rešení, aniž
je nutno chápat se vraždy. Ale spolecnost má znáti mož
nosti rozvratll, na kterých spolupusobí a zabrániti jim,
dokudje cas. *

Poukazovalo se na to, že rízení procesu predsedou
prekracovalo místy chladnou objektivitu, predepsanou
zákonem.V),tky, jež mají neco do sebe, ale v celku jsou
prehnány. I objektivita má meze, urcené predevším
zdravým lidski'm úsudkem. Jest známo, jak casto ob
hájcivyrvou prímo predsedovi rízení z rukou a zatemní
skutecnosti zcela jasné. Tomu chtel predseda zabránitii za cenu drsnosti a ztráty theoretické objektivity.
Prípad, který nelze jinak schvalovati, projevoval tento
kráte, hlavne proti zpusobu brnenské obhajoby, dobrý
common sense. Avšak výmera trestu! Nikdo nevylož í
dostatecnecesty, která vede od trí let tomu, jenž strílel,
k provazu té, jež jen navádela!

Dr. Ladislav P. Procházka:

Krise dobrocinnosti.
»Myslím, že težko si pred

staviti socialism bez idealismu.«
Gorkij: »Vlastní životopis«.

Jedním z nejmlhavejších predstav je pojem »sociálne
abých«.Snad by bylo proste mOžno ríci: vrstvy slabé,
bo vrstvy pomoci potrebné. Beztak ten prívesek »so-

•• ne« se vykládá tak, že celá slabost techto vrstev leží

133

v pomerech materielních a že pouze hmotné pomery
treba povznésti. A to není vždy pravda. Vetšina techto
lidí je slaba a pomoci potrebna práve na opacném pólu.
Ten delník, který nedávno - dle zpráv v denních li
stech - vyhrál v loterii nekolik desítek tisíc korun, byl
jiste hmotne vyzbrojen; ale on se dal do hýrení a pri
poslední stovce se zastrelil: on nebyl »sociálne slabý«
pouze proto, že vydelával méne penez, než potreboval,
než kolik si prál - byl sociálne slabý i ve svém charak
teru, ve svém intellektu.

Dríve, dokud slovo »sociální« nebylo tak v mode,
jsme se, temito úvahami p~íliš netrápili. Byli jsme vy
chováni v atmosfére soucitu s bližním a milosrdnosti;
když jsem já ve své službe neb jiní muži a ženy ve svém
zamestnání neb živote narazili na težkou lidskou bítll:,
potrebnou pomoci, a nebylo možno pomoci tou malou
almužnou, která byla v naší soukromé financní možno
sti, založili jsme spolek, jenž sbíral príspevky mezi lid
mi dobré vule, dostali jsme nejakou pomoc od obce,
okresu, snemu zemského, a pracovalo se. Tyto dobro
cinné spolky, žijící z clensk)'ch príspevkll, daru a od
kazll, odstranily své doby mnoho bídy, osušily mnoho
slz a vynesly težké peníze, dobrovolne obetované; shro
máždily hezké shluky lidí, kterí bez ohledu na osobní
prospech a beze vší odmeny obetovali svuj cas, péci,
práci i peníze potrebným pomoci.

Všechny tyto spolky, i nové, po prevratu založené,
prodelávají nyní vážnou krisi, jež zdánlive je pouze
financní, ale ve skutecnosti dalek0 hlubší. Predevším
pojem dob roc i n n o s t i stává se právem nemož
n)'m. Bída chudých lidí, stupnovaná za války v muced
nictví a nemnoho zmenšená po válce, nedá se v celk:l
zmoci dobrocinností, která konec koncu zllstává almuž
nou. Udílejte almužnu, jak šetrne je možno - prece
vždy jste vy dávající, tím, který prijímá více, a obdaro
vaný je pokoren)Tm. Jsou veci na svete, na které každý
clovek bez rozdílu má jisté nepsané, ale dobre cítené
právo: je to prístreší nad hlavou, strava nutná pro neho
a jeho rodinu, a potrebný oblek a obuv. Teprve až do
sáhne tohoto minima, stává se clovekem úcastným civili
sace, eventuelne i kultury. Této base nemllže se mu ni
kdy dostati dobrocinností: on cítí, že má na toto mini
mum hluboké lidské právo, že na stole prírody prostre
no je pro každou myš, každou mouchu, vrabce i lva,
a že jen král tvorstva vytvárí pomery, ve kterých spou
sta lidí-bratrí nemá kde se skrýti, nemá ceho se najísti
a cím se odíti. Vidí, že všech techto nutných vecí nekde
je nadbytek, že se jimi plýtvá, a nemuže videti odpomoc
v tom, že z hromad nakupených u jednotlívcu se cástec
ka obcas venuje jako almužna na utišení bídy tech,
kterí nemají niceho. Nebot, má-li clovek prirozené prá
vo na minimum prostredku k životu, pak jeho stav je
bezprávím; a bezpráví nelze odstranovati almužnou.

Druhá prícina dnešní krise dobrocinnosti je v ne
dostatku lidí. kterí by ji provádeli. Celý pojem práce
dobrocinné absolutne vyžaduje lidí pro vec nadšených,
obetavých a naprosto nezištn)'ch. Lidí takových je stále
méne - jednak proto, že všeobecná nálada myslí po
válce daleko se vzdálila ideálního humanismu a pre
vážne plave na vodách sobeckého materialismu ; ale
i lidé, kterí by rádi a nezištne dále pro dobrocinnost
p1acovali, proste dnes nemohou, protože pomery staly se
tak težkými, že potrebují celé své energie životní, svého
casu i svých penez k tomu, aby uhájili živobytí. N esmí
me zapomínati, že celá tíha nezištné práce dobrocinné
spocívala na bedrech tak zvaného stredního stavu, který
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ve váke i po ní nejtíže utrpel. 'A ty stavy, které po válce
získaly a své životní niveau zvedly tak, že byly zniveli
sovány. se stredním stavem, ba v hmotném ohledu casto
ho i predstihly, nedodávají pracovníku pro dobrocin
nost. Je to težkým omylem a nedostatkem, že nekteré'
politické strany dávají se unášeti pouze proudem ciste
hmotných zájmu svých príslušníku, nechávajíce je utá
peti se v tak zvaném politickém živote, jenž pro ne zna
mená jen otloukání hluchých frásí a pestování trídní
nenávisti - a že p~estaly se starati o duševní povzne
sení svých lidí. A prece Lyly tu pred válkou - specielne,
ve strane sociálne-den,1Okratické - velice slibné nábehy
a zacátky.

Nedostatku lidí hledí celiti jednotlivé spolky bud
zrizováním kancelárí s placeným úrednictvem, neb do
cela honorováním funkcionáru. Prvé - zbyrokratiso
vání agendy dobrocinhé - dalo by se konecne v mnoha
prípadech oduvodniti, ha stává se nezbytným u velikých
celostátních organisací dobrocinn)Tch, kde ústrední práci
dobrovolnými pracovníky zmoci nelze. Ale skrývá
veliké nebezpecí: u nás každá byrokracie trpí rozpína
vostí pretopené páry, a je ku podivu, kolika placených
sil je treba, aby vykonaly úkol, jejž dríve dobre Lastal
jeden dobrovolný pracovník. Vyskytne se potreba kom
plikovan)Tch spisoven, expediti't, odborll a referenti't, po
píše se spousta papíru, a úredníci sedí v kancelári
a píší, píší - místo aby šli mezi lid a pracovali venku;
co se dríve vyrídilo za týden, behá ted pul roku po re
ferentech. Úredníci nemají zájmu na úcelu své práce,
nýbrž pouze na udržení a zlepšení svého hmotného po
stávení. Ve výborech spolkLl pravidelne není lidí, kterí
by administrativní stránku úradování technicky dobre
ovládali a mohli v cas vysloviti své »quo usque tandem«;
a tak stává se, že príliš veliké procento sebraných penez
venuje se na úrednický aparát. Myslím, že by v žádné
organisaci nemely tyto správní náklady prekrocovati
pet až sedm procent prí jmi't: vždyt na príklad v pred
loz-e o sociálním pojištení se navrhuje na celou režii
ústrední sociální pojištovny - ústavu to ohromného 
osm procent z príjmLl.

Tretí kritick)' bod jsou finance. Úkuly dobrocinnosti
se velice zdražily úmerne s poklesem ceny penez a stoup
nutím drahoty. Šesti- až desetinásobné náklady vyžado
valy by šesti- až desetinásobného zvýšení príspevkú
a dartl. Místo toho všeobecná obetavost klesla: jednaj<:
hospodárské pomery staly se tesnými, lidé mají málo
penez i pro sebe, natož na rozdání; jednak nastal presun
hohatství do nových rukou, které dobrocinnosti nejsou
ani tolik otevreny jako ruce boháci't drívejších. Také
obce, okresy, zeme, banky, pri'tmyslové podniky - dríve
štedrí podporovatelé - byly nuceny šetriti a omeziti
svá vydání dohrocinná na minimum neb odepríti vLlbec.

Zbyl tu jediný stát: skoro všecky dobrocinné organ i
sace a spolky jsou dnes živy pouze ze subvencí státních.
Dalo by se o tomto celém hospodárství napsati mnoho
rL1Zl1ýchposudkLI a vznikly by asi ri'tzné pochybnosti
pri dttldadném zkoumání použití udelen)'ch subvencí;
ale nebyla hy to správná cesta, jíti od detailLl, nýbrž vec
posuzovati jest treba ze širšího stanoviska.

Je jisto, že vývoj tak zvané sociální péce smeruje
k tomu ideálu, aby každý obcan, i nejslabší hmotne neb
morálne, mel zabezpecenoiisté minimum prostredkLl
životních a pomoc v nouzi. Úkol tento je tak ohromný,
že ho l1lL1Žezmoci pouze jec1in~'spolek. ten nejvetší spo
lek. kter,' mflme, spolek. jehož cleny jsou všichni ohcané
bez rozc1í1l1: stát. Rylo hy však prímo neštcstím,

kdyby ~t;lt se Jl~tlllcvehnal [Jlll.\'lllspechem na tyto úkuly,
a hledl:l je honem vyrešiti a na sebe strhnouti: jakmile
Ly se sociální péce provádela dnešním úredním apará
tem, zbyrokratisl1jc se a jiste selže. Jedná se tu o celou
radu úkolt\ kter)'Ch proste nelze zmoci byrokraticky,
li kterých je napr()sto nutna soucinnost obcanstva, sou
cinnost lidí znal.' ch místních pomeru, a hlavne lidí,
prawjících nejen hlavou, ale i srdcem. Kádr takovýchto
lidí je v dnešních dobrocinných organisacích spolko
vých; jedná se tedy pouze o to, aby ministerstva sub
vence udclující znenáhla hledela prebírati organisacní
a administracní agendu techto spolki't, aby stala se sama
ústredím a organisacní hlavou. Postupem casu a priro
zeným vývojem upraví se pravdepodobne sociální péce
tak, že stane se všeobecnou, rozvetvenou do posledních
vesnic, ale byrokracie omezí se pouze na ústrední sprá
vu, myšlenkové a organisacní vedení a dozor meritorní
i úcetní; vlastní práce mezi lidem pripadne obcanstvu
samotnému, jež nesmí ani príliš cítiti, že je z centrál
ních úradu 'vedeno a kontrolováno. Systém tento vyža
duje pomalého vÝvoje, sbírání zkušeností, veliké zna
losti lidí, opatrného, psychologicko-diplomatického po
stupu. Musí vyjíti od dosavadních organisací dobro
cinn)Tch a je podchytiti v jich dnešní financní krisi, aby
'se bez pohromy uchovaly; jinak vzniknou mezery témer
nenahraditelné. Z techto di'tvodi't považuji dnešní sub
vencní systém - jakožto první stupen príštího vývoje
- za správný.

Ba musím priznati, že i postup ministerstva sociální
péce v techto záležitostech zdá se mi býti cílevedomým
a v celku správným - ac mu mám velice za zlé odmí
tání spolupusobení lékarstva v príští sociální péci. Pll
sobí tu zle kompetencní spory mezi ministerstvem zdra
votnictví a sociální péce, jimiž tme trpí veliká vcc
sama: vždyt konec konell všecka opatrení na ochranu
slab)'ch mají cíl' zdravotní, a bez spolupráce lékaru cíle
toho dosíci nelze. Spolupráce lékarll pak mttže býti
dvojí:' bud tak, jak si ji predstavují nekterí bojovní ci
nitelé v ministerstvu sociální péce: v pomeru služebním.
Nebo tak, jak si ji predstavují nekterí lékari: spolupráce
z presvedcení jako spolupráce rovnocenných pra00vníh\
na podklade humanitním. Je na snade, která práce pujde
veci spíše k duhu. Kompetencní spory mezi ministerstvy
jsou casto nešvar. ba prímo chlapecká umínenost; roz
hodne konec koncu jen a jen práce uchopená za správn.\'
konec. Ale zvítezí-li okamžite jedno ministerstvo proto,
že je politicky více favorisováno a že ve veci energicky
a .iniciativne pracuje, kdežto druhé v práci organisacní •
a iniciativní trpí obrnou nervLl - pak to nesmí býti
heslem ku potlacení a zotrocení lékarstva, jehož inten
sivní spolupráce pri sociální péci je nezbytne treba.

Za naprosto pochybený a zavržitelný prostredek ku
napravení .financí spolkových považuji premenu dobro
cinn)'ch instituci ve výdelecné podniky. Na príklad
útulek pro rodicky v Praze vznikl takto: když jsem za
stupoval - je tomu už asi šestnáct nebo osmnáct let 
okresního lékare v Holešovicích, byl jsem volán k dve
ma porodLuTI. Jedna žena chystala se k porodu ve svet
nici, kde spalo šestnáct noclehárll ve dvou »šichtách«;
žería mela už dve malé deti. Pred porodem natáhla Šntl
ru pres jeden kout, povesila na ni sukni, a na zemi
v koute pracovala k porodu. Jedno díte ctyrleté spalo
vedle ní, druhé jí leželo na briše a kricelo. Abych se k ní
dostal, musil jsem prekrociti osm Spácll , vesmes nadá
vajících. že jsou rušeni v klidu. - Druhý prípad byl
težk)' poroel v komediantském voze \' treskuté zime, kde
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Život nekterých clenu anglické vlády.
II.

.Pan G. J. R. Cly nes, kanclér státní pecete (Lord Prívy Seal).
V posledním císle mluvilí jsme o Sirotoví, jenž z nejskrom

nejšího okolí a pocátku vyšinul Selk nejvyššímu politickému po
stavení v brítském císarství. Pojednáme nyní o jiné vyníkající
po~tave, jež práve jako pan Macdonald je typíckým dokladem
své rac;;y, a dnes zaujímá duležité postavení, co do moci hned po
predsedovi mínísterstva.

RodiG(j J. R. Clynesa prišli z Irska se sed!mi detmí, a nynejší
predstavitel dolní snemovny je starší ze dvou synu. Jeho otec

yl delníkem Oldhamské spolecností, jehož mzda obnášela 2-1

šilinku týdne, nrtm, ·v nemž bydleli, byl ubohý, ponorený do
vecného stínu tesné ulice. dal'eiko stredu mesta.

Ve veku deseti let zacal pracovatí v prádelne, a jeho mladá
léta neplynula v neštestí, ac musil konati težkou práeí. Témer
všíchni irští hoši jsou od pr'írozenosti snílky, a Jan Robert rí

kával pozdej í, že v bzukotu továrny bylo cosi velice pritažlívého:
krása a síla tajuplných stroju, mezí nimiž pracoval.

Svému príteli kdysi rekl: »Byl jsem tenkrát velmi mlád, a
hluk a rt,lch a taj~lplnost stroju tvorila nejjasnejší bod v mém
Žívote.« Ucíl se s vášnivým enthusiasmem, a jeho touha po
cetbe pocala láskou k »pouhým slovum« a jejích krásným zvu
kum. »AckoEv vlív hudby stroju na mne byl úžasný, byl tu ješte
j'iný, jehož kouzlo na mne pusobilo daleka více. Poznal jsem,
že mílují dlouhá slova - sladká jako plynoucí med - slova,
jež jako krásný rythmus vyznívala jedno v druhém. A snad tato

oblíba dá se vysvetliti faktem, že jsem byl rozeným ctenárem.
J edínou vecí, kterou ze l111lie1nevypudíl strach pred holí ve škole

u sv. Patrícka a sv. Anny, byla schopnost císti, rychle cístí, takže
samodek dával jsem správnou punktuaci a vyhovoval kráse prí
zvuku. V malé ulící, kde žíLo 9 clenu naši rodiny. stal jsem se
brzy slavným touto svou schopností, a starci a stareny pr'icházeíi

ke mne po mých l10citacích a poklepalí mi 110. hlavu pres to, že
aní stín smyslu slov, jež j sem cetl, nebyl mnou pochop~n. Jej ich
krásný zvuk bylo vše, co jsem miloval!«

N ej vetší vlív na charakter malého lJ-cana me! jeho styk s tre 11i
slepci. Doslechh se o nápadné schopností hochove pw ctení, a od
tech trí starCll obdržel první literární zamestnání. »Za medácek

nebo za dva«, vypravuje, >>najali me, abych jim cetl sobotní no
víny; za tohoto týdenního predcítání pocítí I j sem první zá
chvaty hladu po vedení. Prí techto predcítáních uvedomíl jsem
si, že slova obsahují daleko více než krásu zV\lk~l, a že zmocnítí
se toho znamená zmocnítí se nejvyššího pokladu, jehož život mltže
poskytnoutí.«

Príležitostnými koupemi v antíkvaríáte Clynes rozmnožil po
klad svých v'e/domostí, a pak prí§la touha nejprve psátí a potom
í recnití. První pocátek lítlelrární stal se ve forme dopísu místním
noví nám ; V' recníctví utkával se s jínými kraj any prí dískusích

o dejinách Irska a o otázce Home Rule, která vždy vzbuzovala
živý zájem.

Setkání s \iVilliam Thornem, touto mocnou a obhroublou po
stavou Labour Party, j.ej11žtenkrát propagoval Unii všech del

niku, mclo daleký význam pro (Ialší žívot Clynesuv. Clynes stal
se pozdeji presidentem National Uníon of Gcneral \iVorkers
a predsedou jejich federrace.

R, 1918 nastoupil po lordu Rhonddovi na místo komisare pro
vÝŽívu.

J eelním ze základních slov pana Clynesa' je: »Ucení sociali
stícké není nic jiného, než kreStanství, pOtlžité v národohospo
c1árském živote«, Toto slovo hylo mnoho pr~krl1c{)vállo od všed,.
klerí ne"ouhlasí Itplt~c s Labour.

i ta isolace špagátem a sukní hyla nemožna pro pre
plnení teplého vozu detmi a muži, a prevezení do porod-
nicenemožno pro okamžit.ou nut.nost pomoci. '

Takové prípady - bylo jich jiste hodne, a jsou dnes
jtŠte cetnejší - vedly k založení útulku pro chudé ro
dicky, jichž byt.ové pomery vyžadují umožnení porodu
v dobrých pomerech. Dnes v tomto útulku -' krom
jistého poctu míst bezplatn)'Ch - platí se za den a osobu
dvacet až sto Kc; jsou poradny, kde se od návštevníkti
vybírá príspevek »na úcely ústavu«; jsou detské útulky,
kde se od chudých matek žádá deset až dvacet Kc denne
za umístení dítete; místo nemocnic, tolik potrebných,
zakládají nemocenské pokladny neb rúzná gremia -
sanatoria. To je proste útek od humanity a naprosté
neporozumení úcelu instituce; systém tento je nemožný.
a musí ztroskotati také proto, že zažene ze spolupúso
bení lékare, jimž sahá na poslední koreny jejich existen
ce. Vymlouvají-li se instituce, že by jinak financne ne
vyšly - necht zredukují pocet lt'ižek a rozsah svých
ústavu na tolik, aby stacily se subvencemi, príspevky
a dary a mohly poskytovati tem nejubožejším pomoci
zdarma. Vymlouvají-li se, že celá rada lidí ráda zaplatí
mím)' poplatek, protože jinak je jim nemožno, opatriti
si pomoc-podobnou, jakou mají ti nejchudší - pak necht
pováží, že musí býti jistý systém: napred má se dóstati
pomoci tem, kterí jsou úplne bezbranni, všeho zbaveni

a niceh,pzaplatiti nemohou; ti lépe situovaní --.::..trebaspomoci\aké potrební - musí pockat, a mohou také po
ckat. Jakmile se zavede platební systém, nemúže' se
nikdy nahoru presne omeziti, a lidé majetnejší nutne
zaberou místo zcela nemajetným a pomoci nejpotreb
nejším.

Konecná prícina krise dobrocinnosti Je její roztríšte
nost. Ve velkém meste se shledají jakž takž cinovníci
pro ruzné dobrocinné spolky a organisace. Ale založíte
li v malém venkovském meste odbor Cerveného kríže,
Masarykovy Ligy protituberkulosní, Ochrany matek
a detí, prázdninové péce, ()kresní komisi sociální -'na
jdete pro všecky tyto a jiné odbocky jen stále týchž ne
kolik lidí, kterí proste np.mohou pochopiti, proc mají
míti tolik rllzných schúzí a proc by nemohli všecky tyto
príbuzné veci projednati jednou mesícne nebo i casteji
na jedné spolecné scMzi. VÝsledek tohoto tríštení
a i prenášení osobních afér a nevraživostí z Prahy na
venek je sploštení této práce na venkove; vetšina tak
zvanýchodboru a odbocek je proste na papíre, a tápe ve
své cinnosti - vlastne necinnosti, pokud se neobjeví
asponjediný cilý, obetavý clovek, na nemž pak celá tíha
cinnosti zúplna leží; clenstvo i výbor je vetšinou pouhi
misera contribuens plebs. A v Praze pak se docela ne
právempocítají odbocky do set, ac by se nemel uvádeti
tak durazne jejich pocet, jako spíše jejich práce a její
výsledky.

Na konec budiž mi dovoleno jedno polopolitické ex
tempore.Všecky naše politické strany mají krásné pro
gramy - specielne obsáhlé programy, celé monografie
o sociální práci. Pracovali je vetšinou dobrí lidé. a ty
veci, o kter)'Ch jsem tady psal, jsou tam obsaženy 
spolu s celou radou jiných dltležitých a krásný'Ch vecí.
Prosím pekne: K cemu jsou tyto programy.? Cte je ne
kdo oel té dohy, kdy byly zhotoveny? A proc politické
strany si techto programú vecn)'ch a hlubokých nevší~
mají a nesnaží se je plniti? Proc specielne socialistické
strany ta-kpeclive vyhýbají se vší kulture srdce, soucitu
a pomocinhohým. proc nenaz\'vají tuto a podohnou cin
nost p o 1 i ! i c k o 11 ?
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R. B. IIa I d,a n e, narodil se r. 1856 a byl vychován na uni- .
versite edinbourrgské a gottingerské. Do stavu šlechtického byl
povýšen r. 19II a od r. 1885 až do' tohoto roku zastupoval v par
lamente Ha;ddingtonshi're.

V drívejších let~ch ná\iežel k imperialistickým krídlum libe

rálll1i strany. Pocátkem r. 1912, 00 žádost ~. Asquitha, odešel se
zvláštním posláním do Berlína, alby sondoval pudu u nemecké
,"Iády, zoo bylo by lze zmírnit oboustranné zbrojení. Pokus se

nezdaril, ale reorganisacní práoe\, kterou Haldane provedl ve vo
jenství, umožnila armáde postaviti se nepríteli, když Nemci
napadli Spojence r. 1914.

Pan J. H. T h o m a s, sekretár p'ro kolonie, narodil se v N ew
portu. Mon., roku 1873 a Vlil veku 9 let zacal pracovati jako po
slícek. Potom byl zamestnán pri Velké Západní dráze jako ci
stic lokomotiv a postoupil na strojvudce rychlovlaku. Byl po

rade organisátorem, pomocn!ým sekretárem, generálním sekre
tárem a konecne preiSi.dentem Národní Dnie železnicáru. Byl

clenem parl'amentu za Derby od! roku 1910. Za války staly se
známými jeho sympatie pro Spojence; roku 1917 doprb\'ázel p.
BaIfoura na jeho oficiálním poslání do Spojených Státu.

V i com t C h e I m s for d, první lord 'admirality, pln!ým
jménem Frederic Jan N apier Thesiger, tretí baron a první vi

comt z Chelmsfordu, narodil se roku 1868 a byl vychován ve
'Vinchestru a Oxforda; stal se guvernérem v QU1censlande rokU'
1905 a roku 1909 gu\'ernérem v Novém Jižním Valesu. Od r.
1916-1921 byl místokrálem v Indii a zpusoh, jak si pocínal
v obtížné a spletené situaci, dokázal jeho klidl a prozíravost.

Když byl dotázán, 'kdy poprvé se dolslechl, že mu bude na

bídnuta adlmiralíta, rekl, že bylo s ním jednáno poprvé pred
10 dny ve jménu pana Macdonalda.

»Pred tím nemel jsem ani tušení, co se chystá. Bylo to pro mne
úplllJým piíeikvapením: nesúcastnil jsem se politiky už asp011 20

let, a vlastne - vyjímaje dva poslední roky - byl jsem stále
.mima vlast od roku 1905. Mé znalosti záležitostí admirality ne
jsou zatím vetší než muže z ulice. Nemohu o tom ríci, dokud
jsem se nes,ea;námil s problémy vnitrními. Setkal jsem se s p.
Macdonaldem toliko j,eidnou a sice pred více než dvaceti léty,

když jsem byl clenem ókresní rady. Samoziíeljme,' jsem se dota
zoval, když mi byla ucinena nabídka" jaká bude politika Del

nické strany v blízké budoucností, a velmi jsem o tom uvažoval.
Dríve, než jsem prijal mIsto, musil jsem se ujistiti, že budu moci
se ctí býti pomocen této politice.«

.*

Pan Sl dne y W e b b, ministr obchodu, narodil se v Londýne
roku 1859, a lze jej nazvati »otcem socialistické strany«. Byl
hlavnim zakladatelem Fabiánské spolecnosti roku 1884, sociali
stické to organisace, která vykonala mnoho propagan,dy. Pan S.
'Vl,'ebb byl vychován v Londýne, ve Svýcarsku a v M.ecklenburg
Schwerinu, byl úredníkem v koloniál:ním závode od roku 1875
1878 a ve státní službe r. 1878-1891. Od roku 1892-1910 byl

clenem londýnské okresní rady ..
Rohu 1892 pan Webb oženil se sl. Beatricí Potterovou, která

mu pomáhala pri zakládání fabiánské spolecnosti, a spolupraco
vala s ním pri psaní mnohých ucených knih o hospodárských
a sociálních problémech. Pan Webb je jedním z hlavních zakla
dat(lu londýnské školy ekonomické.

Pan No e I B u x t o n, ministr zemedelství, zasvetil svuj ži
vot pomoci balkánským národum a svržení tureckého jha. Na

pocátku války se svým brratrem Rodenem Buxtonem navštívili
hlavní mesta balkánských státu v zájmu Spojencu. Fanatický
mladý Turek pokusil se zavražditi bratry, když jeli automobilem
Bukureští. Pan 'Buxton byl strelen do dásne, jeho bratr do plic.

Pan Buxton narodil se roku 1869, byl vychován v Harrowu

a Cambridge; napsal mnoho knih o problémech blizkého vý
chodu. Vzdal se za války svého parlamentního príjmu z duvodú
osobní a národní šetrnosti.

Horthy.
HistoTiko'lé príštích casu budou jednou moci srovnávat Hor

thyho vládu v Madarsku ,(trvající ted už déle než 4 leta), s ob·
dobím teroru Haynauova, tohoto kata Madarska. Toto srov
nání j,c:st velmi lákavé. Horthy i Haynau byli generálové Habs
burku; oba se mohou vykázati v dobe pred vlastní s,vou politic
kou cinností na poli ciste vojenské minulosti takovými ciny, které
ukazují na podobný zpusob myšlení a na shodné karakterové
vlastnosti. Význacným rysem obou jest' bezohledná krutost.
Haynau byl pro krvavou lázen, do níž p011lOrilitalské patrioty,
nazván »hyenou z Bresóe:«; Horthy, který ke konci války dal na
základe rakouského, z dob Marie Terezie pocházejícího vojen
ského zákona popraviti podle stanného p'ráva 200 námorníku

a nabyl tak slavného titulu »kata cattorského«, ucinil se v celém
Prímorí tak nenávideným, že se s ním chteli námorní vojáci ve
dnech srícení fronty dukladne v Pole vyporádati. Jedine vlivu,
u mužstva velmi ob\líbeného lodního lékare aI potolmního madar
ského lidového komisare zdravotnictví za proletárské diktatury,

dr. Gutha, lze pricítat zásluhu za jeho záchranu. Oba, Haynau
i Horthy, byli sllClPe zurivými výkonnými orgány pomsty za ne
zdarené trídní revoluce. Haynau mstíl se na revoluci venkovské
šlechty proti Habsburkum a proti vysoké šlechte; Horthy se

mstil na nezdarené trídní revoluci prumyslového prol'etariátu,
Po piíeJvratu nabídl HOIrthy své služby vláde Károlyiho. Mužové
ríjnové ~evoluce však nedovedli jeho tak zvané vojenské ciny za

vl;fudly Habsburku dostatecne oceniti a také tehdej ší program,
týkající se odzbrojení a od\'ojenmení Z1etrne,neskytal bývalému
rakouskému admiráltl dosti široké pole cinnosti. Nabídka byla
odimítnuta!, a Horthy zmizeli na nekolik mesícu z verejnosti. Když

Rumuni vtáhli do Madarska a když v Segedine, hlavnim meste
madarské nížiny, zavedl! pod ochranou svých bajonetu proza
timní proilivládu, ob j ev;il se Horthy. Madarská sociálne delrno

kratická vláda, jež byla po pádu proletárské diktatury uznán.!
C I a r ke m, který byl zprrostredlkovatelem Dohody ve Vídni,

a jíž stál v cele dr. S e i d I, byla odstmn'elna dustojnickým spIk
nutím v BudapreŠti. Tento akt vyvola.l na scénu madarskou proti

revolucí a jejího vudce Fr i d r i c h a, takto továrníka, který však
byl v p.redchozích letech k nalezení všude, kde politické šplhání
slibovalo úspech. Všechny ony živly, které byly za 9mesícní n~
voluce zahnány do temných der, objevily se na denním svetle.

V první rade arcivévoda Josef, který ve svetové válce, co gene
rální plukovník, se mohl vykázart:i tím, že dlabyl pomocí stroj
ních pušek, postavených za svými vojenskými oddíly, nejvetšidt
vítezství na vlastních vojácích. Okolo Josefa Habsburka se sro
tili všichni' politikové staré éry:, ti, ktelrí pripravovali a prodlužo
vali válku a kterí zavini1'i bídu v Madarsku. Josef se jmenoval
guvernérem a Fridrich ministerským predsedou.

A v dobe tohoto vývoje v Madarsku nastoupil svou' cinnost
náš zahranicní ministr B e n e š. V memorandu, datovaném 12.
srpna 1919 a: zaslaném mírové konnerenci, poukázal Beneš na
to, že guvernerováni Josefovo by mohlo vésti lehce k znovuzbu
dování hábsburské dynastie a uvádel dukazy krajního nebezpecí,
které by z toho 'mohlo vyvstati pro Ceskoslovenskou republiku.
Habsburk musel v l1~kolika dnech (21. srpna) opustiti pole.
Fádrich dovedl oddáliti tak zvané »liberály« i predválecné poli
tiky z povolání, politické kO'ristníky a magnáty. V jeho. mini
sterstvu nebylo pro vysokou šlechtu místa. Vystoupil jako ob
hájce malého stredního stavu. Odpovídaje vk1l1su drobného lidu,
proklamoval madarskou ochranu rasy, aby bylo ocldáleno od
madarského národního telesa vše cizí; zaV1e1dlkrestanský kurs,
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prohlásil jej za nejvyšší státní princip a. nezmenitelný vládní

program budoucnosti. Nová slova k oznacení starých pojmu.
llMadarská ochrana rasy« znamenala antisemitismus a tím }}cizím«
byli židé, kterí prirozene musí být biti i v Madarsku. Fridrich
upevnil svou vládu svým po celé zemi cestujícím spolk<e.m llPro
bouzející se Madarsko«, který, jak nás poucuje zkušenost, do
dával znamenité civilní vojsko k teroristickým podnikum. Po
úspešném zasažení Benešove se musea ovšem Fridrich poohléd
nouti po guvernérovi, a tu nalezl vhodného muže v Horthym.
Jednak byl Horthy z malé venkovské šlechty, s vysokou šlech
tou nebyl ani zpríznen aní se s ní spolecensky nestýkal, a z techto
duvodu se obzvlášte hodil do stáL'1í konstrukce, Fridrichem roz
vržené, - jednak mel vlastnosti, které jej cinily schopným re
presentovat protirevoluci po ZJelVnístránce. Po delším vyjednávání
prohlásili ctyri v této dobe v Budapešti dlící generálové dohodo
výeh státi':!, že jsou srozurrtelllli s Horthyho kandidaturou. An
glický admirál Troubridge uvítal rakouského a-dmirála s uspoko
jením a ostatním trem generállllTI byl kolega. z válecného l1eJ
mesla také po chutí. Ani italský generál necinil námitek - ac
koliv byl Horthy na liste vál'ecn\ých zllOcinclt, jejichž vydání ltalie
na Rakousku vyžadovala. V dobe tohoto vyj·ednávání shromáž··
dil Horthy kolem sebe nekolik set propuštených dustojníku, takže
se mohl, jako nejvyšš~ velitel madarské národní armády, vydati
v druhé polovine zárí ze Segedína na velké trestní taže:ní; prošel
územím mezi Tisou a Dunajem, prekrocil jej a táhl pres zá
padní Madarsko, hlavne p,res Kras, kolem Blatenského jezera.
Pri tomto lupicském tažení svedli Horthy a jeho soudruzi, nad

porucík Hejjas, setník Prónay a porucík Bibó, silácký kousek
práce. Fridrichuv program byl uskutecnen. Od Orgovány až
k Siófoku vyznacovaly cestu Horthyho hord nespocetné kupy
mrtvol. Na základe prostých udání, která nebyla vubec zkou

mána, byli profesori, advokáti, úredníci, studenti, sedláci, del
níci, civilisti a židé vyvlékáni za noci a mlhy z domu Pf') prí
vrženectví k diktature. prinuceni, aby vzali s sebou peníze a aby
se ustrojili v dobré šaty nebo kožichy. Co následovalo, bylo vždy
stejné. Zajatci meli být - jak byl'i ujišfováni - dopraveni
k nejbližšímu soudu. Cestou byli však nekde v houští nebo na
pustém míste bez vyšetrování a rozsudku zastreleni a zahrabáni;
vetšinou si museli odsouzenci pred popravou sami vykopati l\rob.
Konecne po dlouhých týdnech teroru vrátil se Horthy 16. ríjna

1919 z venkova cOC> Budapešti.

V odpovedi na uvítání starostovo nl.luvil Ho'rthy llO meste,
které mnoho zhrešilo, a které musí mooho odpykávat«. Zlá slova,
která neveštila nic dobrého. Po návr<lJtu národní armády, která

'byla pozdeji ješte! sesílena a rOJzcleJnena v ruzné oddíly pod ve

lením Héjjase, Prónayho, Bibóa a jiných, zapocala pomsta na

hlavním meste. Predpokládáme, že podrobnosti, týkající se
mucení, nescetných vražd, vydírání a zlocinu, kterých se surová

soldauClSkapod záminkou zavedení llporádku« dopouštela, jsou
všeobecne známy. Všechny tyto prípady byly vyšetrovány policií,
která také casto škudce dopadla; ale následkem neviditelných
vlivu byla veškerá snaha i energie policie ochrornována, Ro

diny nekterých zavr~ždených obetí docílily však prece jen zji

štení pachatelu, když však t!emto hrozilo odsouzení, prohlásil
Horthy amnestii. Tato se týkala celé rady zlocinných cinu, které

byly spáchány llV oduvodneném patriotickém rozhorcení«. Hor
thyho arnne;stie se omezovala na lidi Horthyho. Podle tohoto
motivování pracovaly pak i rádné soudy v prípadech, které ne
spadaly d'o amnestie, nebo byly spáchány v dobe po prohlášení
amnestie, takže zarucovaly tímto zpusobem nositelum bílého
teroru beztrestnost.

V následující dabe bílý teror achaboval tou merou, jakou pri
vádel madarské stá-tní finance na pokraj propasti; tentO' system
obohatil bankovní a prumyslový kapitál nikdy netušeným zpu

sobem, který následkem znehodnoOelní valuty privodil drahotu
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a ruinu malých soukromníku, drobných existencí a prumyslo
vých a zemedelských proletáru.

Zajímavý jest baj haspodárských s,il, které v Madarsku hý
bitjí spolecností.

Šlechta, která jest spiata s episkapátem a representuje maje
tek latifundia, nemohla vydržeti v posledních trech desítiletích
silne vzrustající nápor prumyslu a obchadu. Její vliv byl oslaben
a vlastne vzal dokonale za své už pri prevratu. Ale pres to nechce

šlechta odstoupiti s cinného politickéhO' jevište, naopak, vymáhá
si práva, protože se na základe svého politického vyškolení
a rutiny cítí jedine oprávnenou a povolanou vésti státní
machinace, v prípade potrieby i pod demokratickou vlaj kou.
Šlechta stune však na vnitrní., rozpal' mezi feudálností a 20. sto
letím. Vysoká šlechta nechce a nemuže v d1ltsledku svého tríd

ního zájmu uspokojiti potreby moderniho meštanského státu.
HraDe Szécsényi prosiI úpenlive v tricátých l'e'tech minulého sto

letí vysokou šlechtu, spro~tenou verejných dávek, aby upustila
od svých výsad, aby vzaJ1a na sebe daií. alespon voe výši dvou
grašu a promenila tak Madarsko v ráj; byl však s posmechem
odmršten. Ale tato poucení si neVi~zme vysoká šlechta dneška
Jt srdci. Dnešní šlechta rovnež nechce na sebe vzít pozemkovou
dalí, odpovídající výtežku 'pazcmku, nemá smyslu prO' zvýšení
produkoe, jež jest nejvyšší nutností pro hospodárský život Ma
darska a jež jest v zájmu zlepšení jeho obchodu, platební bi
lance atd., atd!. Obchodem a prumyslem vzrostlá a zbohatlá a té
mer výlucne židovská buržoasie - ostatne' dosti necetná 

nalezla svuj vliv na státní moc nejenam svou hospodárskou
silou, nýbrž i koncesemi (umístení šlechticu do správních rad,
atd.) a jinými kompromisy s vysokou šlechtou. Tato trída pod
nikatelu, která se sklá<}.á z bankovních lidí, prumyslníku a ob

chodníku, nemá žádné samostatné pÓlitické cinné schopnosti,
pres to, že se madarský svaz továrníku nekolikráte pokoušel
o kompromisní politiku. Buržoasie financuje volby, národní shro
máždení a ocekává za to obchody od, státu a nerušenost v hro
madení penez; vyžaduj e protežování prumyslu, odmítá sociální

reformy, protože tyto musí mít z,," následek }>ruinu« prumyslu,
a vyžaduje, práve v ~ájmu prosperity prllmyslu, nejúpln'éjší svo
bodu k vykoristení delnictva, t. j. chce být úplným pánem ve
svém dame.

,Drobný strední stav nemel nikdy pred válkou samostatného

politického názoru a organisace; videl puvodce všeho zla, jež
ho postihovalo, v židech a až (110 nejposlednejší doby byl vždy
bezmyšlenkovitým nohsledem práve panující kliky. Pro~irevoluce
zvítezila ve znamletJí kresfanského drobného lidu; kresfanský kurs

nedodJržel však svých velkých slibu; naopak, existencní pomery
drobného lidu se neobycejne zhoršily; všeobecné zklamání a vy
strízlivení jest velmi znatJ~lné. Kresfanský kurs ukazuje svou
potmešilou tvár.

Prumyslový proletarIát, kterému se dosudi nepodarilo probuditi

velikou massu zemedelských delníku k uvedomení a k organisaci,
jest príliš slabý, aby mohl vhodít na váhu mec. Pomer sil

li techtO' ctyr skupin jest takový, že se navzáj.em ochromují.
Žádný z techto ctyr faktaru není tak siIný, aby prosadil svoji
vuli jako nejvyšší vládní princip. Vojáci, kterí se navrátili z vy
bojované ríjnové revoluce, nemohli se uplatnit pres to, že sel

k nim pripojili radikálOivé, pokrakoví intelektuálové i sociální de
moktaté, nebof koalicní vláda, sestávaj ící z radikálu a sociál

ních demokratu, nemohb se vzchopiti k jednotnému cinu. Po
demisi ríjnového ministerstva mel následbvati ciste saciálne de

mokratický režim; spojení sociálních demokratu s komunisty
prineslo dik!taturll, která následkem inueJrvence dbhody a v du

sledJku vlastních slabostí a chyb za~la.
V krestanském, na diktaturu následujícím kursu, to praská

na všech stranách; ministerský predseda, hrabe Bethlell', apírá
se sice j,elŠte o svou jednotnou stranu, jejíž vetšinu tvorí malí
zemedeki; ale soudiruzi ze strany ve vysokých botách jsou mu
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velmi protivní a to tím více, že jsou mezi nimi nespolehliví
místni vládci, jejichž casté vzpoury mu zpusobují mnoho sta
rostí. Hrabc Bethletl plujt1 se svým státním clunem opatrne sem
a tam a pokouší se svými mtrikami o vyvolání nového stra
nického seskupení, aby tak našel spo'jence, s nimiž by mohl

hodit krestanský kurs pres palubu. Za této všeobecné politické
nejistoty není posice Horthyho príliš pohodlná. Zvolen národním
shromáždením, vtáhl Horthy, jako legitimista a místodržitel
Karla Habsburka, do BudÍnského dvora. Legacní tajemník 13oro
vicsinyi, který pati"ival k duvernému kruhu hertensteinského
dvora a který se stal pozdeji sprostredkovacÍm c1ltstojníkem mezi
madarskou vládou a uprchlým Karlem, obrátil se (jak vypráví
ve svých vzpomínkách) z rozkazu chorvatských politikll a šlech

tiell v Iistopadn 1919 11:1.Horthyho s dotazem, jaké zaujímá sta
novisko k obsazení madarského trunu. Horthy se vyjádril v tom
.smyslu, že až do uzavrení mírové smlouvy s 1ladarskem zustane
otázka trunu nc'rozrešena; že však; ,doufá pro Madarsko v prí
znivcjší podminky míru, budou-li souseJní státy posíleny ve
víre, že madarský tr11n nebude obsazen Habsburkem, a že nc
ohsazení tdmu mMe být Madarsku prospešno i tím, že je snad
vdmoci budou podpOr9v:lti v nadeji, že rovnaji cestu svému
pretendentu na madarský trun. Dále pravil, že vážnejší aspirace
projevují predevším Anglie a Italie, že však podepsáním mírové
smlouvy tato dvojaká hl-a skoncí; korunovaný král se pak navrátí

do své zeme, je jíž právní pomery nebyly revolucí zasaženy.

»Nejvernejší voják Jeho Velicenstva, který nosí nepjretržite
kabát císaruv,« pravil Horthy, ukazuje na SVOu uniformu, »v cele
znovu zorganisované armády, jest zárukou, že žádný z preten

dentu nevstoupí na trun, a že král Karel bude po uzavrení
mírové smlouvy povolán zpet.«

Ale í bez tohoto verejného vysvetlení necekal nikdo od bý
valého adjutanta králova, který ho jmenoval místoadmirálem, nic
jiného. Všichni legitimisté, v první rade vysoká šlechta, dále
bankokracie a vysoká byrokracie, set postavili za Horthyho,

nebof byl nejpovolanejším. mužem, který mohl »udelat« krále
a být nkrisitelem Habsburku v nejbližší budoucnosti. Pri po ..
kusu bývalého krále o puc v Šoproni priznal Horthy jen nucenc
barvu. Když vytržení kolejí nemohlo zabrániti postupu, protože
vojska pokracovala v tažení na hlavní mesto pešky, mobilisoval
spcšne bývalý generální štábni setník Gombos, a to bez veškeré
pochyby v dorozumení s Horthym, budapešfské vojenské oddíly
a universitní studentstvo i »ProbouzejÍcí' se Madary"; královští

vojáCi byli, jak známo, poblíž hlavního mesta prinuoeni Gom
bcsem strelbou k úteku. Železná nutnost ucinila na okamžik

z legitimistického Šavla republikánského Pavla. Tím ovšem

Horthy posílil svou posici u dohody, ale zároven ztratil pTÍ
nženectví leg~timistu, kterí mu nikdy neodpustí, že strílel na

svého pána a korunovaného krále; tento cin ho ucinil vele
zrádcem. A tak nemá Horthy ted, kdy jsou mu i sociální demo
kraté nesmiritelne neprátelští, jiné opory, než bílý teror, který

jest v Madarsku zván kresranským kursem. Jeho posice ne
zlepšuje ani to, že Mussolini v [talii, Cankov v Bulharsku ,L

Hivera ve Španelích prejali jeho l11ethody. Nelspocetné zlociny,
predevším zavraždení sociálne demokratických redaktoru Somo
gyiho a Bacsóa, zpustošení knihtiskárny »Athenea«, násilnost i
proti redakcím casopisu »'Est« a »Népszava«, pumové atentáty
na liberální a meš[ansko-c!C111okratické politiky v Madarsku,

nestanou se prijatelnejšími tím, že fašisti a cankovísti se dopouští

podobných skutkll.
Horthy jest zloci!lY svých spojencu Héjjase, Prónaye a mnoha

jiných, zlociny, které, jak mnozí tvrdí, podporoval, nebo mírneji
r,eceno, trpel, príliš spiat s bílým terorem, aby se ho mohl proste
odríci. Jest v nkou príliš, príliš mnoha spoluvinníkLI, ti jej už
z vlastního zájmu nepustí. Jest oc!H,ún na kresfanský kurs
a musí sdíleti jeho osudy - stojí s ním :L musí s ním padl10uti.

Chytr~ a cliž;ldostiv)' hrabe Dethlen, který už déle než rok
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\'yžd)ráv~L v cizine pro J\laúarsko uver, vidí jiste hospodárský a
kulturni úpadek ,\ladarska, zavinený kresfanským kurselTL Cíti
neudržitelnost situace, a pracuje na vytvorení nové oríentace.
;\"ení vylouceno, že Dcthlen 9"1 snaží o vybudování nové strany
za pomoci· liberálního šlechtického krídla, liberálních politikll
Etarého stylu, meštanských demokratll a sociálních demokratú.

K,dyby pak videl, že nová konstrukce není možna spolu s pre
v7.etÍm starého inventáre H'orthyho, protože Horthy ne-chce, ne
bude ani okamžik váhat se zapocetím intrik proti lIorthy111u. ,\Ic

bude-li jednou privedena kapitola »Horthy« na vercjný pretres,
a pak se uvolní ona lavina, která Horthyho strlll1lC s sebou a pod
níž beze stopy zmizí. Možná, že jest útok na Horthyho už
v chodu, ackoliv dosud, jak se zdá, se omezuje na stavbu zlatých
mostl'1. Asi pred 3 týdny mel sociální demokrat Peidl v Nár.
shromáždení rec, která, ac neobsahuje nic nového, zduraznuje

nejvýš kvintesencí pokrokového verejného mínení, skýtá velmi
mnoho pozoruhodného. Sensaóle pusobila ona cást reci, která
obsahuje prudký, v opatrnou formll zahal1ený výpad na IIor
thyho. reidl pravil: »Je-li pravda, že Horthy dal Héjjasovi
rozkaz ... « a ted následuje dl<.Juhá rada onech jednotlivých pred

pokladu a bodu, o nichž ví v Madarsku každé díte, že jsou
pravdivé - »je·Ji to vše pravda, pak nechf IJorthy s pánem

bohem jd~l« (
Pozoruhodná jest tato cást vývodu z ruzných clllvodu: preu

sed a }Járodního shromáždení, který podle starého, z dob Habs

burku prevzatého zvyku, zabranuje vtahování hlavy státu do
ciislmsÍ, 'nenašel ani jediného slova obrany v zájmu Horthyho,
a vládní strana ani nCll1ukla; zástupce socialistické strany, která

l'yl;]. potrena, pronáskdována a decimována, prohlašuje amnestie
a úplné odpuštení - pujde-li Horthy. Skutecne, jasn~í obraz
slabosti a odumírání krestanského knrsu si lze težko predstavit.

O Horthyho osobe se nedá mnoho ríci; není ani v nejmenším
lIadclovekem. Jest to rakouský voják, který Selvyzná velmi dobre
ve služebním porádku - podradný duch s obzorem dlouho slou
žícího manipulacního deldvebla". To ovšem nevylucuje, že muže

d1"lstojne predsedat dllstojnické tabuli, že mli že prijímat cizí
vyslance, a že jest príjemným hostitelem, když sezve prátele na
hon nebo hostinu. Jest rozhodne dokladem faktu, že velcí mužové

nikdy neprivozuj í velikých prevratu, nýbrž že prevraty vyzdvi
hují muže, kterí jsou casto velikými jcn svou malostí. Kdo dnes
prehlédne jím \' Madarsku vytvorený systém ~ílého teroru, musí
lwnstatovat, že v;echny ty cetné obeti, které nechal ve slepém
fan<litismu vykrvácet na oltári krestanského kursu, zahynuly

úplnc marnc. a že stredovck se svými mucírnami a inkvisicními
zpusoby nemllže slavit ve 20. století z mrtvých vstání. T-to

fa/nes Bryce:

Typy amerických státníku.
(Z knihy »The american cornmonwealth«.)

Protože se stromy poznávají po plodech, a ruzné vládní sy

stémy dokázane vedou k utvol-ení ruzných typú státnictvÍ, jest
úcelem našeho zkoumání amerického systému stran vyšetriti, jaké

jsou Jruhy státníku, kterí se z neho rodí a vycházej í. Demokracie
potrebuje sllad více nú každ; jiný vládní útvar velkých mužu,
aby vedli a inspirovali lid. Tak znamenitost metod, kterých de
mokracie užívá, muže být dosti jasne prokázána znamenitostí

státníku, kterí tyto metody zavádejí. Evropané mají ve zvyku
jíti dále a souditi podle charakteru státníku na charakter národa,
což jest siee vhodný postup, nebot se zdá snadnejším zná\i ži
votní dráhu a posouditi zásluhy osobností než llárodú, ale postup
všeobecne neuplatitelný. Ye svobodných evropských státech mo
hou se muži. kterí se ujímají vedení verejných záležitostí, po
kládati za cisté vzory nejlepšího talentu a charakteru, snad i za

cisté typy hod110t nárociá, trehaže pok'UŠellí politiky jsou veliká.
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~tarusta velkého me,ta, a když zde shliži vá:í.llost, IIILlže vstoupiti

uu kongresu, touží-li po tOIll. V každém prípa,dc jest to v admi
nistrativ~ a zákono<lámé práci, která se "zlahuje k administra
tive kde si zasluhuje své ostruhy. O\'zc1u~í místni vl:tdy je

zvE:štc vhodné k rozvoji podobných talentLI a' k utrorení t';
zvláštní povahy, ktrrou .jscm se pokusil popsati. Tvorí schopl'';
l11u7.e jcdnání; 1l1u7.e "hodné pro zpuwb práce, který vyžaduje
spojení zdravé obcbodni hlavy a možnosti pracovati dálc s ost"l
lIími. Jest 11107.nojíti dále á ríci, že tento talent jest druhem
talentu ktC'rý byl po dobu poslední-ho pulstoletí nejcharakteri
stictejŠím pro americk)' národ. N'ejvetší výkony takových lidí

~pocívaly ve vnitrním rozvoji zemc administrativni pr~zíravovstí:
tltnnyslel11, pohotovostí a. nevyrovHatelnon obratnosti v UZ!tl
zá ady spojení, ar pomocí soukrOlllých spolktl nebo místní verej
ností nebo quasi - verejných útvarl\. Tyto národní rysy ,é
znovu objevují ve federacní politicr, IW vždy provázen'; širí
rozhledu a ovlád~lllilll politických a hc:spodárských vcd, cehož
tento ~ir~í obor vyžaduje.

Typ, který popisuj i, není tak slnclý jako ten, který .sc mo
derní Evropa naucila obdivovali v mužích jako byl Blsmarck
nrbo Cavour, snad se mtlže prípojit i i Tisza nebo Minghctti nebo

Castelar. Ale podmínky 7.ádoucí pro vznik jmenovaných mUZlI'

v Americe ncjsou. ani tu není naléhavá potve;ba jejich. Ame

rika by mcla v~e, c<'ho pct!,ebuje, kdyby podobní ~tátníci, jaké
jsem popsal, byli cetnejší; a kdyby filosofický lIázor byl obec
nejší mezí nejlep~íllJi z nich. OEobnosti toho typu byly doposud
nejcasteji nalezeny v senátu, do nehož obycejne pricházejí z po
slanecké snemovny nebo ze státního zákonodárství. Jsou tu velmi
prospcšny; jsou to v pravde ony, které mu získaly tu autoritu.
jí7. dlouho pOžíval, ale nyní témer ztratil.

Jíný druh státníka jest plodem dvou cinitelu, kterí dávají
amcrickým politíkum zvláštní charakter. Jest to ohromné množ
ství hlasujících obcanu a podivuhodná sít stranických orgJ
niE.ací za úcelem výberu a vítczství bndidátu. K tomu, aby
hýbal davem mu~í I';'íti muž recnické nadání; k vládc nad vý-

1 . .,

bory stran potrrou.ie býtí mistrem íntrik. Agitace a m\stnost
\ýboru jsou jeho pusobištem. Mnoho agitacních recí se pro
neslo pri státních volbách, pri volbách do kongre:;u. hlavnc pri
volbách presidenta. N ('plynou takovým \1IClpretr7.itým proudem

jako v Anglii, nebOL Anglie se stala od r. 1876 zemí nejvíce
na svete zaplavenou recmi, ale jsou obsažnejší než ve Francii.
Italii neb Nemecku. Posluchacstvo není tak nevedomé jako

v Evrope, ale jeho kritické stanovi~ko není vyšsí; a kdežto
v Anglií jést to parlament, který vytvárí nejvíce recníku a plodí
typ politického recnictví, kongres neprokazuje Americe podobn';
služby. Polítík, který postupuje recnictvím, jest muž, který bud
má pravou výmluvnost nebo silnou schopnost myšlení. Y každém
prípade musí být schopný. Jest si jíst svon plynností, schopností
dotknouti se bud citll nebo prec1lstav, ovládáním jasné výmluv
nosti. Patrne má také hnmor a pohotovost hbité odpovedi.

V pravde musí mítí zplisoby - my všichni víme, které to jsou
_ které se líbí davu; zptlsoby nc samy sebou hanlivé, ale vy
7.adující napomcnutí pri príležitostném predstoupcní pred kri
tické posluchacstvo. Tylo zpusoby spojeny s mocným hlasem a

ptlsohívou osobností privedou muže daleko. ~ruže-li k nim pri
poj iti ochotné a príjemné chování, bodrost vystupování, ne-li
;;rdecnost, stává se tím, cemu se ríká magnetícký. Nu7.e. magnc

ticnost jest znej vyššich schopností, které mt1ž.etmíti americký
populární vlldce. ~1á-li ji, mtlže dojíti vrcholu. Nemá-Ii, muž"
mu to zabrániti, aby tam došel. Tvorí mu prátele, kudy chodí.

Xesmírnc zvyšuje jeho sílu v oblasti zákulisní p~litiky.

N eboC vedle vidítelné práce agitacní j est ncviditeln~l prún.'

snemovny. Týž talent pro intríky, kterého v monarchiích nebo
oliO'archiích využíV~l bez omezení dvtlr nebo spolek vl;ldnoucích

ro~in, nle zamestná vá príslušníky a spojence a \'I"Hke p,)litic-
vážnosti v p'oJitickém

ncjakého státn neho
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.\k re dvou útvarech zemi se llcmllžc tak usuzovati pudk stát
nikii na massy. V despotických monarchiích jest ministr castu
ponze královým oblíbencem, který se nespravedlností domohl

I'l>,ta\'l'llí, nebu za nejakou cenu. ne zásluhou. A v demokracií,
kde puvod ,l výchova poskytují muž.i málo výhod pri postupu,
'l' ,tala polítíckú kariera asi tak málo prítažlivou v prirovnání
k jiným povoláním, že ti nejjemnejší a nejctižádostivejší du
<hové se o ní neucházejí, ale vctšinou ji prenechávají muž.um
dluhého rádu. '

Tento druhý prípad jest do jisté míry prípadem . \meriky.
Proto nesmíme j.ejí státníky pokládati za typy nejvyšší nebo
nl'j,íulcjši amerícké mužnosti. Národní rysy se v nich plne
plojevuji, ale ne vždy nejlepší formou. Mluvím o generacích,
které vyrostly od té doby, ktly vymreli velcí mužové rC'\'olucní
,pochy.

\' takových zemích, jako jest Anglíe, Francie, Ncmecko nebo
halil" je~t místo pro pet druhC, státniktl. Jest potrebí mužu pro
,právcc ;:,lhranicni a koloniální politiky, muHt spojujícicích dí
plomatick6 nadáni Soeširokým ruzhledem po svctovém obzoru.
l'oti'eby sGci[t1ni a hospodárské reformy, závažné ve starých

zemich, kde je5t treba odéiniti chyby minulostí, vyžadují dru
hlho druhu státníka se schopností konstruktivní zákollodárností.
b lrrtÍ jest tu ;}(lministrátor, který dovede vésti stát s mou
drp,tí, o\;r.1tnos[í a šetrností. Jako ctvrtý prichází par1amen
l,lTllI tahik, jcho7. úkolem jest rozumeti mužum, jenž sestavuje
;';ahlllet a obratnc vede a nabádá poslanecké shromáždcní. Po

,1ác máme víldce mass, který, ar jest nebo není obratným par1a
lll"lltarelll. J11y~líspiše IOazemi než na snemovnu, do\rede hlídati
a nah:Hi;:tl city davu a shromážditi ::,ilnou stranu pod svým

pl'''p<,rull. I'n ní z nich nepotrebuje výmluvnosti; druhý ~ tr';tí
,e bez Ili obejde; ctvrtému jest skoro, ale ne naprosto potrebna;
jest však životním dechem pátého.

Vrafme s(' k Americe. V_ Americe jest málo príležitosti
k prvnímu drulm &tátníku. kdežto podmínky federacní vlády

její omezenou zákonodárnou cinností jsou lIepríznivy druhému

typu, jako casto se menící l<;abinety typu tretímu. Musím~
vzhlížeti hlavne k príslušníkum ctvrté a páté trídy. OsobnostI
tcchto tríd nalezneme, avšak v jiné podobe a zpusobu, než v ja
kém by se jevily v Evrope. Americtí politikové se zdáli smero

vati ke konci predešlého století k vytvorení .dvou typu, z nichž
;eden muže být nazván par excellenee mužem katedry nebo
~ákonodárství, druhý :TIužem schtlzí a kandidatury. Podobaj í se
ctvrtému a pátému našemu evropskému typu, ale s poucnými
odchylkami.

Prvuí z tcchto typ 1·1jcst obycejnc pevný, chladný, tvrdošijný
muž cinnosti. Jest to takový muž, jaký by našel úspechy v práv
uietví nebo v. obchodc, kdyby byl užil svých schopností k temto
povoláním. Byl vetšinou - a jest casto ješte stále - zrucným
právním zá,tupcem a advokátem. Muže postrádati fantasie a
šíre rozhledu; ale pevne trímá fakta, ostre prohlíží lídi a nepo
chybnc také uhlazene s nimi jedná. Že se dostal v celo, dokazuje,
že má rozhodnou a vytrvalou vtdí, nebot bez ní byl by musil
být zašlápnut v ostré soute7.i politické kariéry. Jeho neodvislost
jest omezena nutností udržeti krok s,e stranou, nebot osamocené
jednání nestojí v Ameríce za mnoho, ale snaha jíti se svou
stranou jest tu tak vrozená, 7.Cse: muž cítí méne pokoren, vzdá-li
se svých soukromých názortl, ná by tomu tak bylo v Evropc.
Co se týce toho, cemu se ríká kultura, má casto alespon vní
mavost pro ni s práním dosáhnoutí jí, což, vyrostl-li z nízkých
pocátki', nezvykle asi kontrastuje s povrchní drsností jeho ZPll
sobu. Jest pohotov.v a úcinný recník spíše než ušlechtilý, a jC'St
nejnepríjemnejší, kdy7., opustiv pevnou pudu svých zákono
vých nebo administracních znalostí, pokouší se o vyšší vzlety
výmluvnosti.

Tak,,\.' muž j istc nedobude své pn'llí
shrou,:lžd~llí. Z:lcin;t asi jako guvernér
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kých skupin. Zacházeti s temito muži a skupinami, znáti jejich
slabosti, jejich tužby, jejich nevraživosti, zahrávati si s jejich
nadejemi a obavami, upevnovati tyto sliby, podchycovati ony
marnosti, zastrašovati je do poslušnosti, tvoriti kombinace,
v nichž každý straníkuv zájem jest spjat se zájmem ctižádosti

vého státníka - to vše tvorí dlouhou cestu k zabezpecení po
stupu v systému stran.

Zdálo by se, že mezi takovými spáciy a silou úcinné reci není

nutné souvislosti. Jsou intrikáni, kterí nejsou nicím než intri
kány, s malým významem pro agitaci nebo recnište na schuzi;
i takový muž obcas dojde vynikajícího národního postavení.
Predne získá vládu ve svém vlastním státe obratným využitím
príZ1iC; pak si dobude vlivu ve federativní politice mo'žností užíti
hlasu svého státu ve federativních volbách; konecne si vydobude
vstup do senátu, a možná že dokonce se domáhá presidJentského
kresla, omámen vlastním postupem a potleskem odborníku, kterí
shledávají v úspechu dostatecný dukaz zásluhy. Dalších príkladu
takolVých karier není potrieibí. Ale jsou to výjimky vyvolané
zvláštními podmínkami výjimecne demoralIsovaných státi't. Vše

obecne receno jest recnictví nutné, chce-Ii muž vyniknouti. Avšak
plynné recnictví na rozdíl od výmluvnosti jest umení, jehož

mohou schopnejší muži nabýtI praksi. V lidove spravovaných
zemích j~~t tak práve všeobecné jako bezcenné. A spojka mezi
recništem a snemovnou se jeví ve vlastnosti magnetismu. Magne

tický muž pritahuje stejne jednotlivce jako získává davy. Kde
recnictví nepotrebuj'ei ani znalostí ani úvah, protože lid nedbá

velkých otázek, nebo protože se jim strany vyhýbají, kde síla
hlasu a hbitost slov a ochotná sympatie s cítením a predsudky
davu postací ovládnouti sluch ohromného shromáždení, tam bude
pokládán úspešný recník za státníka. Bude se zdáti mužem

schopným vyni~nouti ve vysokém postavení, dovede-li pOuze
premluviti vudce, aby ho následovali.

Nekdy se stává, že majitel techto vlastností jest také prozíra
vý, rízný, praktický muž, takže první typ jest smíšen s druhým.
Ani není niceho, co by zabránilo lidovému recníku a obratnému

intrikánu míti vyšší znaky státnictví. Naše pokolení videlo spo

jení obou v Americe a ve Francii. Ale spojení jest v.zácné; neljen
protože tyto jmenované znaky jsou samy o sobe vzácné, ale
protože provádení stranických intrik jest nepríznivo jejich vývoji.
Zúžuje obzo.r muž,e a prekrucuje jeho názory. Jeho oko, uvyklé

na temno snemovních místností, nedovede prehlédnouti šir~ kraj
národních otázek. Zvyk posuzování s recnište zrídka uzpusobuje

muže k vedení zákonodárství. V žádném z' nejvetších verejne
cinných mužu, kterí jsou o~rasou AITII~riky, nepozorujeme rysu
práve naznaceného typu. Hami1ton nebyl intrikánem, ackoli jed
nou provedl znamenitý strategický kousek. Nebyl jím ani Clay
ani Webster. Jefferson, který pripojil vynikající tak~nt pro stra
nickou organisaci a správu ku svým schopnostem myslitele a
spisovatele, nebyl recníkem; a mOžno projíti celým seznamem,
aniž by se nalezl muž prvního rádu, v nemž by umení zacházeti
s výbory a svolávati shromáždení bylo rozvinuto k tomu vrcholu
dokonalosti, kter'ého již dostihlo v rukou mužu daleko nižších.

Národní shromáždení jsou nejlepším polem pro rozvinutí
zvláštního druhu talejntu, který prG'jevuje tento typ státníka.
K roznícení tisíce poslaucu a deseti tisíc diváku jest potrebí
mocných plic, nápadného vzezrení, obratnosti a odvahy. Muž
dosti schopný v kongresu, muže selhati v této aréne. Avšak neco
ménc než polovina úkolu pro shromáždlelní jest vypLnena ve
"erejném recništi. Poslanci se musí navštíviti soukrome, kom

binace se musí upraviti, pletichy urovnati, intriky protivníka
obj,eviti a zmariti, pridelování výhod z daru strany rozdeliti na
cLav hladových žadatelu. Nenucené zpusoby, uhlazenost, podaj

nOlSt,povest, že si pamatuje a odmei1uje dobré a špatné služby,
ta príjemná nenucenost, kbClrá ciní z muže »dobrého spolecníka«
s nekterými z tech vlastností, které tvorí dvorana - to jsou
vlastnosti, které intriky vyžadují, rozvinují a zdokonalují.
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Vedle takových pnCln vrozených dnešnímu systému stran, kte
rému se podarilo vytvo,riti prvotrídní státníky rídceji než by se
dalo ocekávati od ohromné velikosti národa a jeho neomezené
energie, jsou dve další, které vycházejí z ústavních zrízení
zeme. Jednou z nich jest oddelení kongresu oeL hlavy státu.

Jaký to má vliv na omezování pravého vudcovství, bylo již
vyloženo. Druhá prícina jest exist®ce státu, z nichž každý

má politický život a odlišnou vlastní organisaci stran. Muži
casto áojdou daleko v nekterém státe, aniž by vynikli v národní
politice. Mohou se státi skutecnými hlavami státu bud zákonitou
cestou prokázáním mu dobrých služeb nebo nezákonitou cestou
jako jeho vuáci. V každém prípade musí také býti oceneni
v období volby presidenta, a mohou, je-li stát v nejistotách,
diktovati své podmínky. Tak urychluj í svou cestu k vedoucímu

postavení, aniž by kdy ukázali schopnosti potrebné k vedení
národa; vytlacuj í lepší muže a berou vudcovství stran a v,edenÍ
na ješte lehcí váhu, než mel v úmyslu koristný systém a systém

spolkový. Státní volby se stávají v národlní politice, tím, cím
jsou okresní volby v mestské politic~, pohodlným zarízením, jehož
mttže využívati každý vudce strany nebo politická klika. Muž,

jenž má na to vliv, má moc vetší, než k jaké ho opravnují jeho
osobní zásluhy; a obratné pocínání, které dovoluje spráteliti se

s temito vudci státu, se stává cenným, ne-Ii potrebným, národ
nímu vudci strany. V pravde není tato okolnost zcela nepodobnou
anglickému prípadu v polovici osmnáctého století, kdy takový
velký obchodník s mandáty jako vévoda z Newcastlu byl moc

ností v zemi, který nejen musil raditi a urovnávati pri každé
krisi, ale dokonce musil býti prijat do ministerstva, když bylo
treba zabezpeciti parlame<ntní vetšinu .Když krise pobourí národ,
pomine moc techto organisátorských kupcíku nebo vlastníku
hlasu stejne jako moc anglického šlechtického obchodníka
s l11~ndáty byla omezena pri podobných príležitostech, nebot
pouze tehdy j'eist vudce lidu mocný, když obyvatelstvo státu jest
bezstarostné. Neschopný odporovati skutecnému prání davu, do

vede užíti jejich hlasování pouze k priznání poslušnosti, kterou
prirkne mužum nebo soustavám, jimž dává prednost. Tento
post~e!h vyvolává druhý. Poznamenali jsme, že státníci 'prvního
z obou popsaných typu mají vždy dosti schopnosti a poctivosti,
aby pokracovali v pravideliné práci pro stát. Muži s t;emito ješte

vyššími schopnostmi, které evropské národy hledaly ve svých
prvních ministrech (ackoli jich vždy nenalezly), tu sice nikdy
nechybeli, ale byli pomerne vzácní. Americané pripouštej í ten
fakt, aLe vysvetlují jej duvodem, že nebylo nikdy krise, která

by mela potrebí techto schopností.
.Test pochybno, je-Ii to pravda. Mužu kO'nstruktivních stát

nických schopností bylo jiste treba v dobe po civilní válce;
a možná že by vyšší státnický rozum byl odvrátil válku samu

Avšak Americané tvrdí, že až prijde hodina, prinese i muže.
Prine~la Abrahama f.incolna. Když byl jme'n.ován pri slavném
ústavním shromáždení r. 1860, nebylo jeho jméno šíre známo

v jeho vlastním státe. Ale plul náhle nad povrch situace, a to ne
pouze pusobností silného jasného rozumn, ale svou vlasteneckou
vytrvalostí a jemnou prostotou charakteru. Byla-li to náhoda, byla
to práve taková náhoda, která dodává národu nadeje! v budouc
nost a primeje jej, aby prohlédl chyby metod, pri cemž nalezn'~
své vudce.

Dokumenty
František Ferdinand.

III.
Namitne se: což pak Frant. Ferdinand neznal všechny tyto

rozpory? Nikdo mn o'nich nemluvil, nikdo ho na ne neupozornil?

Tyto námitky muže projevit jen ten, kdo Frant. Ferdinanda
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t. Kdo neznal jeho neO'mylnickO'u povahu, až brutálni
enost a krajní panavacnost. Žádal O'd každéhO', kdO' se s ním
, naprostou poslušnost a padrO'bení. I z pametí prof. Lam
e je-patmo, že se O'd nehO' O'dvrátil, když pO'znal, že Lam

má v urcitých vecech jiné názary nebo že pakládá ne
úmysly arcivévodo vy prostie! za neprO'veditelné. Není ná-

u, že své politické myšlenky prO'jednával se svymi dustO'j
: proto byl první prednO'sta vO'jenské jehO' kanceláre iuris
r (pluk. dr. Bardolff) a druhý právnicky vzdelaný BrO'sch

Ahrenau. Ti praste provádeli príkazy, pO'dle známého vO'jen:

hesla: Befehl ist Befehl! PrO'f. Lamm~sch nebpamenul,
tázán, ukázat na ruzné obtíže, paliticky a státaprávne prO'ste
konatelné: ta Frant. Ferdinanda nemohlO' primeti, aby od

h úmyslu upustil. Spaléhal se práve na to, že nejen ministri,
i parlamenty a valicové, národO'vé, budou v daném O'kamžiku

ektovati jehO' vuli: Befehl ist Befehl i pro ne. KdO' si traufal
et jinak, zmizel z jehO' O'kalí. Dr. Lammasch mel príliš
é postavení vedecké i politické, než aby si byl Frant. Fer

d na neha traufal - ,proste ho nevolal a neznal. Stejný
potkal dra Seipela, nynejšího kanclére rakauskéha, který

vém vysokém vzdelání nemahl souhla iti s Frant. Ferdinal1
• Proti ministrum avšem si arcikníže troufal. Proti Beckovi

tak dlouhO' pikle a intriky, až Se mu podarilO' hO' odstranit.
jne nenávidel Koerbra, ackoliv ho clo urcité doby ujišfO'val
'm souhlasem. Beda, narazil-li na osobnost méne neodvislO'u!

známo, že arcivévada po'L.val na KO'napištc tyrolskéhO' spiso

ele Bartsche, který byl hejtmanem tyrolského Kaiserjager
imentu. Chtel ho pO'znati osobne pO' prectení nekolika jeho

iž k. Bartsch prijel na KO'nop'ište vecerním vlakem a byl
zámku ubytován. Kamorník mu oznámil, že v 7 hodin ránO'
mše" zámecké kapli·a že v 09 bude· Frant. Ferdinandem

jat. Bartsch patrne nebyl na mši príliš zvedav a pripravaval
na audienci. Pred 09 dostavili se však k nemu komorník se

m, že Císarská výsost není ochO'tna pana hejtmana pri
t a že pan hejtman muže adcestovat. Duvod: že nebyl

mše. Stejne nepríjemnO'u scénu pravedl Conradu z Hotzen
u, jin:!k , vému vyvO'lenci, když pri posledních manévrech

13), v jižních Cechách chef generálníhO' štábu: bydlící v hlav

stanu, neprišel na ranní! Je celá rada známých prípadu jak
Frant. Ferdinand davedl mstít tem, kdož se nejak postavili
I jeho vuli.

jkriklavej'í prípad je jeho boj proti svetícímu biskupu
hallovi, jemuž zmaril vídeií.ské arcibiskupství jen proto,
dž Marschall na prání Františka Josefa se pakoušel pri

Františka Ferdinanda i hrabenku Chotkovau v zájmu dy-
'e k upuštení od snatku. Pres tO', že Marschall dríve duver
jak arcivévoduv tak i hrab~ncin se svého poslání zrekl.
yby Ih'bylo došlo k válce, bylo by se byla všechnO' vyvíjelo
mrti Františka Ferdinanda normálne. Co se mohlo státi jinak

to už by hyla fantasie. Když LiŽ O' tam se stala zmínka, tedy
lace je možná jen smerem nO'rmálníhO' vývoje: panováni
iška Ferdinanda anebO' Františka III. Pro tuto spekulaci

v plánech tahota arcivévody jisté O'pory. Že by to pro
národ nebyla bývaJa doba skvelá práve z poznání osoby
cího mocnáre, snadno poznáváme a je prímo nepochopi
jak nekdo z poznanÝch, správne a O'bjektivne powrova

vlastností povahy tohoto muže mO'hl cekati pro nás nejaké
ojení. Není tajemstvím, Ž'Ci takových bláhO'vcu bylo u nás
a dost, kterí verili, že už odpor Frant. Ferdinanda proti

arum, který ale pon koketoval 9 trialismem a j ehaž sklon
utismu, dal cekat jisté zlepšení pomeru dvora víc1Jetn.ského
lrad:ký:n, mohl stacit k cástecnému uspokO'jení ceských

vkit. \' mladoceské "Ceské Revui« dokonce se primlouvali
casu pro absolutistické neústavní vyrízení rakouského pru
ve smyslu linie Františku Ferdinandovi tenkrát domnele

vané, a byli u nás i politictí snílkové, kterí verili, že
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František Ferdinand by mohl znamenat spásu, jen proto, že byl
O'dpurce methocly a systému Františka Josefa. Zapomínali, že
František Josef vúbec žádnéhO' systému nemel a method;y menil

dle okamžité potreby, ponevadž mu zkušenO'st, nabytá dlauhole
tau praxí, šeptala, že priesného systemu se v Rakousku užít nedá,
jelikož by jej proste Rakousko nebylO' vydrželo. František Fer
dinand naproti tamu byl aktivistO'u, aJlespan byl jím, diokud ne·

panoval, byl by se jiste pustíl do reforem, ale vidíme prec z po
zustalosti, že by se všecky ty reformy byly - j kdyby se byly
do poslední tecky vydarily - týkaly Madaru a Jihoslovanu, nikdy
však nás. Pro nás byly patmy dve veci: jiste nemecká státní
rec, snad korunO'vace. ContradictiO' in ac1JrlCCto,korunovace mO'hla
a mela b),t jen parádou. Nic jiného Frant. Ferdinand nezamý
šlel. A tu už dlužnO' doznati, že byl nedostatek urcité aktivity,
a menlivost method, jak jsme ji poznali u Frant. Josefa i pro

nás výhodnejší, politicky i národnostne.

Poznámky

o ohavnosti demagogie jsme, zaplatbuh, všichni za
jedno. Dokonce i demagogové s námi souhlasí, pokud jde
o theorii. Zmínky však nejvíce zasluhuje, že v odporu
k demagogii shodují se plne lidé poctiví i nepoctiví. My
slíme dokonce, že clovek, který delal nejaké skryté ob
chudky a cítí, jak se mu na paty zavesila pozornost ve
rejnosti, odmítne demagogii s durazem a odhodlaností
daleko vetší než kdokoliv jiný. Máme ted jakési potíže
s komunistickou demagogií. Jsou to obtíže znacné,
nebot tato demagogie si zvolila ponekud nebezpecnou
methodu a po dva mesíce denne rve na plná ústa: ne
kradte! To jest zlé. V tomto bode jest tato demagogie
nebezpecnejší, než ,když tvrdí, že jediným slušným
usporádáním sveta by byla diktatura proletariátu. N e
zbývá, než obviniti komunisty z demagogie a rozmách·
nouti se tímto tupým ,mecem. Nepochybujeme, že ko
munisté jsou demagogové a to velmi oškliví demá.go
gové. Ale co platno, když se ukazuje, že tato demagogie
je celkem nejlepším koštetem pro Augiášuv chlév. Koa
licní pánové, kterí horlive obvdíují komunisty z hrubé
demagogie, meli by ríci poctive, zda jsou presvedceni,
že by tady pomohly jemnejší methody. Máme prece už
jakési zkušenosti. Delikátní narážky na korupci delaly
se tu a tam už dlouhou dobu. Ale nepohnu 1 se ani lí
stecek. Byl to príliš mírný vetrík, který ani nezcechra!
hustpu srst zatvrzelých medvedu. Teprve když se ve
strílne objevilo komunistické delo, nastal jakýsi pohyb.
M ethoda delikátních narážek dávno dohospodarila.

Jikdo si z ní nic nedelá. Vytýkati komunistum dema
gogii v této veci mohli by jen ti, kdož by byli presved
ceni, že by se tu dalo neco poríditi jemnejšími metho
dami. Ale pochybujeme, že by o tom byl nekdo uprímne
presvedcen. Kdyby nebylo komunistické demagogie,
sedeli by pánové Prášek a Tucný dále klidne na svých
místech. Komunistická demagogie tu hraje tedy jakousi
historickou úlohu. Nepochybujeme, že tato demagogie
je nebezpecná. Ale páni z koalice mphou naríkat jen
na sebe. Jejich vinou bylo komunistum poskytnuto tak
široké místo, na nemž se mohou proháneti se svou de
magogií. Je to nejtežší hloupost, jaká byla spáchána
v naší politice v po.slední dobe, že koalice svolila, aby
komunisté vedli boj za ocistu, nebot není role, která by
rnohla komunistum více prospeti. Ale koalice sedela
s korupcí u jednech kamen a utešovala se, že je to zjev
internacionální a že svet se,musí bráti tak, jaký je. Ale
jaký je vlastne svet? Zažili jsme to, že p. Prášek byl
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predsedou senátu: takov)' jest život, pravili jsme Sl
realisticky. Zažíváme však práve, že p. Prášek není už
predsedou senátu, a také to jest život, pravíme, a ne
pouze pohádka. Vavríny, jimiž se nyní vencí komu
nisté, mohla položit koalice na svou skrátl. Ale váhala.
Tcel' nepomáhá mluvit o demagogii. Musí se vnésti po
Ntdek do faktu.

Šmeralovo konfidentství je nová zbran koalicního ti
sku. :t\evíme, do jaké míry si na ní zakládají ti, kdoz
ji ukuli, ale bylo by treba jim ríci duverne, že nestojí za
nic. Na tomto prostredku jsou príliš. patrny stopy
úzkostného potu, a nikdo té historii vážne neverí, což
je patmo i z toho, jak malý ohlas vzbudila. Byla serví
p)vána se zrejmými rozpaky. Historii jejího vzni:...u
lze si vypocítat na prstech; sešlo se nekolik lidí, kterí
si rekli: s temi komunisty to tak dále nejde; musíme
nalézti neco proti nim, i kdyby to nebylo na svete. Tak
se tedy suchou cestou vyrobila historka o Šmeralove
konfidentství. Chcete-li poznati neco za vlasy pritélŽe
ného, prosíme, tu to jest. Režie byla velmi ub.-)há.
Takhle nápadne se nesmí vymýšlet. Jsme neprátel}
p. dra Šmerala a ideí, které representuje; pokládali hy
chom za nejtežší neštestí pro tento stát, kdyby Šmera
:uva strana v nem nabyla vrchu. Ale máme rádi boj
cestnými prostredky. Je nesporno, že dr. Šmeral necho
val se za války dLIstojne; jeho duch byl zatížen rozváž
ností težkou jako pyramida; jeho devotnost vLIci Ra:'"
kousku byla vetší, než toho vyžadovala politika dvou
želízek v ohni; jeho internacionalismus delal dobré
služby nemeckému nacionalismu. Vidíme však na druhé
~trane, že dr. Šmeral je jediný z našich politikLI, kter.Ý
otevrene a mužne se priznává ke svÝm chybám. Má to
lik karakteru, že nic nezalhává. Nebyl sám, ale mnozí
jeho tehdejší druzi hrají dnes, otocivše se, význacnou
roli ve vlastenecké spolecnosti. Chyby dra Šmerala jsou
dostatecne známy; ale že by byl býval konfidentem,
tomu neverí ani ti, kdož tuto povest vypustili do sveta.
Prípad se Šmeralov)'m konfidentstvím zajímave osv.::
tluje jednu událost posledních dnt'!: je zrejmo, že »Ce
ské 510vo« prišlo s touto historií na vyšší rozkaz, a
její pLIvod treba hledati práve ti tech, kterí, žalujíce na
zvlcilost tisku, podávají práve parlamentu návrh, :lb)'
tiskové pre. pokud se tJ"kají urážek na cti,' byly odiíaty
porotám. Tedy ti, kdož navádejí v tomto prípade Žllr
naJisty sohe oddané, aby se dopustili jedné z nejvetších
urážek, jakou lze vmetnouti politikovi ve tvár, pokry
tecky volají na druhé strane Dr> ochrane cti pred zvlci
IJ"m tiskem. Není tu až príliš patmo, kdo zvlcl1je tisk?
Žurnalisté jsou casto nevinnejší, než se zdá. Mnohdy
je jejich jedinou vinou slepá poslušnost.

Do p iS Y

Co jest prostituce.
";lžc:ný pane redaktore,

musím nCI, že pan P. má pravdu. Ale já mel také pravdu 
ovšem tak, jak je psáno: »v širším smyslu«. Postavme na jednu
stranu Goethea. jehož se dovolává p. P., a pridejme ješte deset
tisíc t. zv, intelektnáh\ kterí soudí jako p, P. Naproti tomu
postavme na pr. Václava Hou'l.vicku, chalupníka ze Lhoty, nebo
Jnraje Palivce ze Zakameného Klína na Orav~; J'ekncte jim,

'l,e už to nepl:1tí, že by mohli obcovati jen se svou manželkou,
a že ... atd .. jak to p. P. napsal! A považme pri tom, že Goethe

byl jenom jeden, tcch »Goethe et concorles« že je na pl'. de,tl

tisíc, alc Houžvicku a Palivcu težké miliony. Když se má dcla:i
nejaké pravidlo ncb urciti mravní zákon, musí se udelat tak.
aby prilehl ne Goethovi et consortes, ale HoUžvickovi et consortc'.

Neboe je to lepší, když ho dodrží 6 milionu Honžvicldl a 10.000

lidí ciní výjímku, než naopak.

To múte tu bídu: my lékari a hlavnc soci;\lni hyt(icnikové.
když chceme nekteré ve.ci domysliti clo gruntu, dostáváme ,,'
(10 vod zltrolene zpútecnick)'ch, a casto i do nebezpecné blízkosli
- k Pámbíckovi a církvím. Zvlášte když musíme ,"olat na pomoc
morálku - cemuž se jinak rádi vyhýbáme. Váš

Dr. L. P. Procliú:;!w.

Ješte výchova tiskem.
Pane redaktore,

v 6. císle Prí lom n o s t i vyzval mne p. Ka'rel Peterka, abych
povedel víoe. Chci tak uciniti a sice podle svého slibu: nechám
mluviti citáty. Výtka jeho, že moje všestrannost má »náramnou

<:hybu«, obrací se proti jemu samému, ponevadž, mluve: o orgá
nech inteligence pro inteligenty, zapomíná, že »Nár. Listy" a
),Nár. Demokracie« nejsou jedinými. Použil jsem proto citát\l
z jiného takového orgánu. Na »éasu« se dá práve tak dobre
demonstrovat úroven žurnalistiky jako na jiných.

Jako merítko k posuzování užívám nekolika vet z clánku p.

O. \V., jenž zavdal prícinu k této polemice:

»Odsuzují se osobní boje v politickém živote. Ale i boje

proti názorum musí se vésti slušne. Snižovat odpllrcí myš
lenkový proud jest sebeurážení; nevecné a hrubé útOCC!1í
na názory, generalisování chyb charakterisuje v prvé rad':::
útocníka.«

Tak tedy:

»Cas« 6. II. 21: Hned na zacátku (rozumí úvodník »Lid.
Novin« z 5. n.) jest veta, jež bezohlednc odhaluje pozadí
odporu »Kár. Listu" a Rašínovské národní clemokrac:e protí

této dani: »Je pochopitelno, že mluvcí tech. ktefí daní touto
budou nejvíc postiženi, staví se na stanovisko zásadne
zamítavé.«

Tp jsou tedy hned dva listy inteligence najednou.

Cas 7. 1. 2 [: Aby však význam nového tohoto politickéhO
cinu dra Rašína byl zcela patrný, pronesl týmž jazykem

m,~t1u sladší rec na. chara-ktc:rnost Prager Tagblattu, protože
se nedal koupiti. Tuto samozrej most treba ovšem chváliti
oeské kapitalistické duši, jíž je vše kupitclno, v prvé rade
i »neodvislý a nejvctší ceský list ... «

, .. B)ti rezbárem jest malomešfilcké malodl1šnosti c1,n.
Rašína provinením ...

. . . Ano, rezbár Brož dobyl si uznáni ceské verejnosti dríve,
než pražský mcšíúk »odkryl« na neho tu jeho necestnost,
že je pouze rezbúl'em a ne advokátem, a jistc neúmorn;l
cinnost tohoto re7báre, který se v1:lstní prací sebevzdeláva<:Í
\'yšinul na jednoh0 z nejlepších cinitelll v naší propagande,

zasluhuje uznání, ovš,em ne elra Rašína, který 0(1 té dohy,
co prest:ll býti ministrem, ncmú. jak se zdá, jiného zájmu,
než jak bv naši republiku v cizine zostudil (nutno prece
svctu doki:z~t. Y.ebez ncho to ·nejde!) a kterému proto cin
nost takových Broži't musí h)ti trnem v oku ...

, .. Nic se nedivíme Ceskému Slovu. že za dojemnou sh()

clon Nár. l.istu, dra Rašína, dra l'uchf;C a Prager TagblaUll
vidí vyrustali již. jednotnou kapitalisticko~1 frontu, Nebyli
bychom proti ní, kdyby základy, na nichž staví, byly solidní
základy zilsad, a kelybv tato 7ilhadnir shoda nebyla jen



Prítomnost

spolecným ycšák{'111lží, jimiž. se má hojovati. když ul. \'~l
n)'ch dllvoMI není.

klld.1,Zl' ji;;' Casu neni: neboe »l1ebylo poctivosti mimo jeho
kllth«. Av;ak: Yivant requentes!

Cas 4. II. 21: Je v;ak již nyní treba prohlédnouti politické
kulisy tohoto dcje. Dr. l~ašin a s ním vctší cást nár. dem.

prrwcdcila sr, že venku vanou pro ni prí110dné \'etry ...

... Dr. Rašín stal se tyto dny démonem parlamentu IIIno
hem horším než y otázce stát. zamestnandl kdysi posl.
Hrodeck); ...

... Dr. Rašílí citÍ, že v té chvíli v;cchny majetné vrstvy
cekají od ncho, ž~ odklidí ministra, který republice dává své
všechno zdraví... atd.

K tomn by patrila yeimi trpká poznámka!

Cas 8. In. 21: Konali (vltdeové Mk G. N. D.) schuzku,
na které byli POZI'f111ivelcí idealisté: dr. Kramár, dr. Rašín,
dr. .\1are~, posl. ))yk, inž. Becka, sl. Sísová a j A co
akcie dm Rašína a inž. Becky? Zdá se, ž'e t~nto nár. dem.
idealism nabude ihned konkrctncjších forem, pochlubí-Ii e
tcmito dvcma jmény... •

(:as 22. IlJ. 21: Dr. Rašín byl p'oliticky obnažen. Je zrejmo,
kolik v tomto patronu nár. demokratického »idea1ismu« je
macchial'e1ismu, osobní revnivosti, stranického sobectví, ka
pitalistického materialismu a jak málo smyslu pro státní
politiku.

To jsou t. zv. vedecké nadávky. Nutno se prece lišit od orgál1l't
Deinteligence.

Jest ješte jeden list inteligence, na nejž bych rád poukázal:
Prítomnost«. Prectete si prosím poznámku ve 3. císle o tiskárne
Pozoru« v Olomouci a hledejte vysokou úroven. Já konstatuji
politováním, že jsem ji nenašel.

Co se týce rady p. Peterky, abych pojal do sbírky útoky n"
unu a Šmerala clánky o pecených detech atd. nezdá se mi dosti
odnnu. 11yslím, že polemisujeme o úrovni tisku a ne o tom,

koho tisk útocí. Zdá se mi, že útoky na j\f unu a clánky o pe
ých detech sbírá p. Peterka. Mne uložily okolnosti a cinnost
ho otce, ahych shÍral smutné dokumenty jeho doby.

P. Petcrka radí i srovn:1ni zptlsohu psaní li,ttl po smrti otcovi'
zpit obclll psaní »N. 1).« po Stnrti Lcninovc.

Srovnání takové a priori odmítám, ponevadž na rukou mého
nelpela ani kapka krve a nencinil n i kdy opovrženíhodného
ku.

2. Jr lilni" pr[lvc hnusným dokumentem prolhanosti našeho
ku, dovedl-Ii je~tc 5. ledna r[tl1o štl'{lt a vece!" obrátit jako na
ráku a delat ze sebe starého ctitele, 18. února plakat a naríkat.
d jsou to krokodýlí slzy, nebo to hyly pred 5. I~dnem \'edome
haní,. nizké útot:y na cest. Jiné alternativy není, to snad
C lIznával.

.'. Il .• píŠl1 po ,mrti Leninove tak jako pred ní a m[t

n tolik cill:;kdnostÍ, že, není-li už toho. jenž byl nebezpecím
bllržoa"ii, inte!i~cnci, kulturu a svet, nemení názoru o nem.

prcsv~cicen:t o jeho sprá,'nosti. A prhvc toho pr.e·SI'~dcení
ravcii"pS<1néhonebylo v tisku pred 5. lednem.

kl jSI'Ill, co si p. Petcrka prál vcdet. více psát nebudu.
im Žl' lili' polclllika koncí. /tfirko Ra.HII.

K brnenskému procesu.
I

Pane reebktore,

es Hanikové vzbudil VQ verejnosti 111noho zájmu, až prí
ho, a rozsudek nad ní vyrcený byl podnetem k velkémll

novinárskýrh tll'ah, z nichž jedny, jak tomu obycejne b),"\,t,
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S ním souhlasily a druhé jej zavrhov',t1y . .Proto nechci vám lí
citi dojem, jaký ve mne vzbudil rozsudek nad l1anikovou, a

vlorte, mám-li se vám poctive priznati, že bych ani nemohla ríci,
zda-li s ním bez I'ýhrady souhlasím, ci jej, opet bez výhrady,
zavrhuji.

~ejsem právníkem, abych mela legitimaci rozsudek odborne

posoudit, a lidsky, -- ach ano - lidsky mne príliš zmátl. "ítc,
myslím si, že on i ona meli právo na snahu, žít svuj život co
možno nejlépe, spolu takovým ži\'otem žít nedovedli, a byl-li on
o toto své lidské právo navždy pripraven její vinou, bylo snad
'právné. splatiti ji stej tlOU merou. Snad to bylo správné! Snad!
A bylo opravdu? Nevím, bezradne nel'ím, - a to mne tolik
mate. Muže mi to nekdo ríci a vylouciti možnost, že by se mýlil?
Pochybuji; a vidíte, to je tak stra vné, tvrditi to nemohou, a piíeice
odsuzují.

Netroufám si zanhovati roz<;udek nad JIanikovou, jak jsem
již rekla, ani s ním souhlasiti, ale jeden pocit mám úplne jasný:
že jí hluboce lituji a že vidím v jejím ži"ote i v jejím zlém
cinu tíhu ltoodolatelné osudovosti; že byla výjimkou, která po
tvrzuje pravidlo: každý je svého štestí strlljce. ;-.J ezdá se vám,
že ona tak musila ucinit? Címž netvrdím, a odmítám, kdyby mne
nekdo chtel z toho podezírati, že by každá nespokojená a ne
šeastná žena musela zabíj.eti nebo dáti zabíti svého muže, nc
chce-Ii on svoliti k rozvodu. Mám na mysli v);lucne ji.

A videl-Ii Gamma v opadávání omítky memento a ruku osudu,

a vášnive to. tvrdil, chtela bych i já, ale docela potichu, ríci, že
cin Hanikové i brutální zverejnení jejích rodinnÝch pomeru,
musel se státi snad i proto, aby se mnoha lidem otcvrely oCÍ.
V kolika rodinách json domácí pomery stejné jako byly u ní,
v kolika rodinách jsou ješte horší! Nekoncí ovšem výslovným

zlocinem, ale tech skrytých zlocinu, abych tak rekla, zlocinll
v mezích zákona, jest v nich nespocetne. Snad se lidé, prinuceni
sen sací, jaká z procesu byla ucinena, zamyslí nad težkým živo
tcm zastreleného i odsouzené, a nad jeho prícinami, a snad se

pak zamyslí i sami n:hl se~ou. A reknete mi, pane redaktore, že
to ode mne není ,entimentalita ani sebeláska cloveka, který si
ošklivou vec vykládá v jejím kladn, aby jej déle nevzrušovala?
Vždye jú nioeho netvrdím, já si jen hled[lm cesticku ...

.Pokud jde o spolecno<;t, která naplnovala porotní shl ve dnech
prelícení, která se rotila pred soudní budovou a jejíž chování
se ve vztahu k souzené Hanikové bylo licomerné, pokrytecké
a surové, tu všechny moje myšlenky o této spolecno ti ústí
v jednu poznámku: že tato spolecnost, kdyby v sobe mela jen
trochu více smyglu pro taktiku a peclivejší úcty k dalšímu za
chování dekora.. byla. by pred zapocetim procesu vyslala depu
taci na príslušn;Í místa s tlctivon p!'Osbou: "Zakažte laskave prí
stup verejnosti k nast;lvajícímu procesu. aby nikdo nepoznal,

jak jsme spro~tí.« A. M. S.

• 11.

id il); pane red:lklore,

všiml jste si, jak ženy docela rihne soudí o prípadu Hanikové,
jak ji jedny odsuzují a druhé brání? Zdá se mi. jakoby ty prvé

mely príliš špatné svedomí a ty druhé príliš mnoho idealismu.
Neodvážila bych se nikdy ani ji odsouditi ani ji obhájiti. Ne

byla v celé té veci snad ani tak špatná ani tak dobrá, jak si ji
verejnost pT-edstavuje. nyla ale jiste politováníhodna, když hyla
postavena pred soudce a celou verejnost, kde se rozbíral její

život, její povaha a ,kutky; když ji soudili muzi, kterí prece
ženám málo rozumcjí a zvykli si priliš posuzovati jejich ciny

se svého mužského hlediska, zatím co pri nich pllsobily kdoví
jaké jim naprosto neznámé a nepochopitelné ciste ženské rysy.
Jak \'eliká jest její vina, nedovedu posoudit, aie pokládám za
nejvetší vinu to, že nedovedla sama zodpovídati za sebe a vy

konati cin, o kterém byla presve'd?ena. ž.e jí pomllLe, treba by
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to byl skutek tak brutální. Snad by pak byla tím více hodna
odsouzení, ale stála by alespon za tím, co' chtela.. Ale ani to
není prece možno odsuzovati, protože nikdy nikdo nemuže znát
plnou pravdu o tom" co se v clorveku - a zvlášte v žene deje 
a není prece možno odsuzovati to, ceho jsme nepochopili.

Justici nerozumím a již od detství jsem se divila tomu, jak je
možno za zabití trestat zabitím. Tím méne chápu nyní, proc
jest treba za smrt jednoho cloveka zabíti dva. Ale to j'est již
záležitostí mužu, do které nechci mluviti. Zdá se mi, že byla
již dosti potrestána v prubehu soudu a že by ješte nalezla lepší
cestu, kdyby se jí k tomu dala príležitost. Mladého života je
snad prece vždycky škoda, nemyslíte? St.

III.
Milý pane redaktore,

uverejií.ujete v listárne svého týdeníku názory na denní události,
se ktelrými se k Vám ctenári ve forme dopisu obracej í. Uznáte-li
za vhodno, uverejnete techto nekolik ridek o prípadu, jeho'ž
stredem jest žena. Jde o Hildu Hanikovolt.

ejsme rasou, jejíž vášní jest sázka. ALe o výsledek procesu

Hanikové se u nás sázel, byt na plano, kde kdo. Až príliš casto
zaznelo vybídnutí k sázce o to, co dostane ona. O to, co dostane
»on«, byly sázky vzácnejší. Ne, že o neho byl menší zájem,
nýbrž proto, že záj,e:m o ní zostroval zájem o porotu, která byla
v tomto, odborniky velmi správne nazvaném psycho1logickém

procesu, kresacím kamenem, z nehož mela vylétnout jiskra
pravdy o dnešku. A toto dychtivé ocekávání výroku »hlasu lidu«
jest samo o sobe velmi príznacné pro dobu, nebot kdyby nebyla
morálne nej istou, nebylo by mohlo být také nejistého oc~káván.í,
protože prípad byl pro normálne li,dsky a morálne myslícího

cloveka naprosto jasný a nedal se rozluštit jinak, ne.ž odstra
nením rozkladlného prvku, což by byl ovšelIil blázinec obstaral
práve tak dobre, jako vibenice - nebot že nesdílíme spartánských
názoru o zptlsobu odstraÍÍ.ování nezdravéhO' a slabého nepodléhá

pochybnosti a v každém jiném prípade se zde trest smrti ne
snášel s humanitou, vystavenou na filosofické základne, o níž
se dnefšní clovek dere.

Ale to jen tak mimochodem.

Jedni cekali s brutálností vyvírající z poctivého cítení na roz·
sudek nejostrejší, nekterí s podezrelým soucitem na rozsudek
\"elmi mírný. Nelze' se odvážit stanovit, kterých bylo více.
(V obou prípadech jsou orvšem myšleni jen ti, kterí opravdu

o tom premýšleli.) .

Pokud .šlo o ženy, zdá se" že cekaly s neomylnou jistotou jeti
takový výsledek, jaký prišel.

A nebylo to tentokráte, možná až na malé výjimky, z oné
dokazované a snad nekdy d'okázaalé vetší krutosti ženy než muže.

Tentokráte to bylo ze soucitu a z hlubokého uvedomení dvou

nepopíratelných skutecností: moci, která byla dána ž,ene pri'
stvorení bez její vule - a rozkoši z této moci, kterou však
muže ze svobodné vule brzdit.

Není ženy j'ettl ponekud vybavené fysickými a psychickými

vlastnostmi, která by nebyla mela alespon jednou v živote príle
žitost se presvedcit, jak by se dalo této moci zneužít. A každá

žena, .i ta s nejlepším srdcem, se neubrání pocitu uspokojení
a radosti, že dotycný muž pro ni udelal »všecko« na svete. Není
to náhodou, že ženy formulují svuj úsudek o velikosti lásky
mužovy temito slovy. Tuto nevirtnou, ale karakteristickou vetu
slýcháme velmi casto - ale témer výlucne od ženy.

Uspokojuje jí svou radost z moci. Na štestí témer u všech
žen zustává tato veta nedomyšlenou f,rázi, v níž ono »všecko«
znamená - smutek.

Normálne rozumove nebo citove založená žena bud oddálí
ze své blízkosti muže, kterého sama nemiluje, nebo se snaží
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oplácet stej ným; zná však v každém prípade hranice tohoto
sltlvka a kdyby vubec mohla upadnout v pokušení analysovat,
kam až si preje, aby toto s radostí vyslovené »všecko« sahalo

odvrátila by se od propasti svého nitra, na jejímž dne kmitá
záludný plamének.

Už Žettly, které ruinují mužum lehkomyslne srdce, nervy nebo

pokladnu, domyslely onu v'etu dále, a kdyby chtely být uprímne,

doznaly by, že radbst z moci pro ne znamená víc, než všechny
ty výhody, které poskytuje a které všem neodmítají. A proto
temto ž,ettlám ty, které nejsou samy »takové«, jednak závi,dí z oné
záhadné znalosti této radosti, pro níž má bez výjimky každá žena

bunky, a jednak je z morálního lidského cítení odsuzují. A proto
také ženy normálne vnímající, odsoudily s bystrozrakou spra
vedlností Hanikovou drív, než. tak ucinil soud. Odsoudily ji
proto, že vedí, že žádný muž by nešel vraždit na proste projevené
prání - odsoudily ji proto, že si dovedly velmi jasne predstavit,
že ten ubohý hoch by byl neuposl'echl bez predbežných rafino

vaných príprav prostému »2ab« - odsoudily ji proto, že bez
srdce a slitování a dokonce bez nejmenší obeti se své strany 

použila veliké lásky ke splnení svých hrozných a v základe na
prosto neoduvodnených plánu. Popletla nejdríve Veselému hlavu
svým mucenictvím, kterého nebylo, nebo které bylo po vetších

nJelbo menších obtížích normální cestou odstranitelné. To by jí
byl také Veselý vysvetlil a byl by jí lidským zptlsobem radil
a pomáhal, k osvobození, ovšem - kdyby ho nebyla pobláznila

. a nenarkotisovala tím umením, o nemž každá žena ví, a které

je nepops<lJtelné, protožef záleží nekdy v mlcení, nekdy ve spouste

slov, nekdy v jediném slove - nekdy v pohledu a nekdy v pri
vrení brv.

Kdyby nekterá žena byla jen na chvíli uverila, že Veselý
vraždil z jakéhokoliv duvodu, k nemuž doše!l sám bez jejího

tajného vedení, byla by našla leckterý polehcující bod pro ni a
leckterý pritežuj ící pro neho.

Ženy si uvedomují lépe než muži, že v každém cloveku jest

jedna hlavní struna, kterou nutno rozechvet, aby zaznely na
j1oonou pravým zvukem všechny ostatní a že za touto ucelenou
vibrací, která jest intensivním cítením života jako takového, nese
se touha každé živé bytosti. V žene jest touto strunOu po cel 'f'

ž i v o t láska - v muži jellJ na kratší nebo delši dobu, ale
v té dobe se muže r02íelZVucet tak silne, že jej olupuje o rozum,

úvahu, zrak i sluch.

A v takové chvíli se dostal VeselÝ do ruky Hanikové, o jejíž

nenormálnosti nemuže být pochyby. Teprve tohoto bodu by
se dalo hovorit u žen v tomto prípade o skutecné krutosti. Za

ujímají vetšinou správné a jedine možné stanovisko k cinu,
ne však k té, jež se ho dopustila.

Nechtejí pripustit, že nitro Hildy Hanikové jest nejúplnejší,
nejhruznejší zkomoleninou a nejmrzáctejším nejnebezpecnejším
a do nejvyšší míry vzrostlým útvarem onoho ženství, které tak
strašne vylícil s urcitých stránek Sbrindberg.

Jest pro lidskou spolecnost neprijatelnou desnou hríckou' prí
rody, strašlivým seskupením onech ženských vlastností, které,
když jsou rozdeleny v drobounké cástecky, nazýváme ješitnost,
bezohlednost, necitelnost, ztreš~eJlliOst, Ihárství, nevera, vypocíta
vost, nemravnost, nezodpovednost, požitkárství atd. atd., a které

privodily už tak mnohou casto neviditelnou a nezjistitelnou a
vždy netrestnou vraždu na štestí a klidu lidských srdcí zmatkem.

A proto patrí Hilda Haniková jen do kategorie duševních
mrzáku nejhoršího druhu, proto musí být odstranena ze spolec
nosti zdravých a proto tito zdraví museli použíti nejkrutejšího
rozsudku, který je!>t v tomto prípade i preventivním prostrecll~em,

ovšem, jako dalece jím zastrašení vubec muže být. A proto také
okolnost, že tato žena bude matkou, jest jednou z nejvetších
h'ruz tohoto prípadll a okolností, která za ním místo tecky delá
otazník. R-ová.


