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23. cervenoe 1925.

Politika
oslav Stráns1?ý:

Po stopách pripadu Habrmanova.
1.
emínÍm se tu znova zabývat Habrmanovou aférou
její uondané stráf!ce, t. j. vracet se k ústavne-právu sporu, bylo-li ústavne prípustno jmenování Habrovo vídenským vyslancem pred lhutou, která má
ynout od uhasnutí mandátu, než se bývalý poslanec
e placeným státním zamestnancem.
Do nedávna
h byl ;n~ svou lidskou, vedeckou i politickou odpoost prohlásil, že návrh na jmenování Habrmanovo
neústavní, ale musíte prestat prohlašovat za nemé .neco,oc se ve skutecnosti, prou. Od té doby, co
Melssner a prof. Hoetzl dru Schiesz10vi bravurne
'zali, že ne každý placený státní zamestnanec jest
Ý státní zamestnanec,
ale že mezi placenými stát. zamestn::mcisluší rozeznávat takové, kterí place· státními zamestnanci jsou, a takové, kterí pres
í zamestnání a plat placenými státními zamest· nejsou, nahlížím. že vec jest sporná a složitá a
édLby to asi i dr. Schieszl, kdyby nebvl ze Ždádic
li moravské a prosté. Podivno, že a~i známá zá~
ická orientace redaktora Prí tom n o s t i, nezaila,aby neotloukal svou 'nalehavou otázku o ústavvedomí koalice, docela zapomínaje svéhO' prísloví,
a kravím roh~l ssáti jest marno a ztrpcuje život,
y se nechoval Jako talmudista. Otázkou ústavní príosti Habrmanova jmenování budou se príšte
pechem obírat jen, humoristé anebo lidé všeho huprostí. Nic o tom víc.
rvale z~jímava, protože naprosto nedostatecne vya prece svrchovane príznacna,
zustává tato
po stránce politické. Habrmanovo jméno je jmédobrého cloveka, kterému osud nestlal ani perím
ž ružemi, a který své dobe více dal než ujedl. J~n
'hada spjala toto dobré jméno s prípadem, v nemž
. uštene a markantne projevila nevecnost, okultnost,
chernost, povýšenecká nadutost
zlobná ješitnost
. .?~,i~trik~ našich koalicních pomeru. Ješte pove~slJest, ze se v Habrmanove prípade také proI Jak rychle zdolává vláda stranické neresti vládu
ní revoluce, rozkládajíc její dedictví mocensky
vn~. hrad se drobí malým, ale ostrým a vytrvamyslm zubem.
rejnost byla kteréhosi dne prekvapena povestmi
isi ministra zahranicí, jimž dalo vzniknout neunavených a trpkých sLov dra Beneše v zahranicvýboru. Pred tím prošlo novinami neco zpráv
staném Habrman ve jmenování vídenským vym. Tu a tam k, tika o neústavnosti
takového
ování, jež tentokréÍ e nezustala voláním na poušti
· n proto, že se dúbre hodilo cosi za ni schovat:
prišly útoky sociáln~ demokracie proti dru Benekter)Tprece vláde a s vládou Habrmanovo jmeí navrhl. Posléze cetla verejnost nad'Obro neitelné komuniké desíticlenného výkonného vý-
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boru ~oalicních stran o zpusobu, jakým aféra byla
ur?vnana, nedoved~la s'e však zhola nic o jejím politic~em ~bsahu a ,vyz,nam~1. Zbyl jí ze všeho jen, povse~~nr a nespra,,:,:y, dOJem, že dr. Beneš hájil proti
socla~m de.mok~~cl~ ustavu. '!.e. skutecnosti hájil dr.
Ber:es proti s,oclalm demokracll Jen sebe a presidenta.
O ustavu, pókud mi, lze postrehnouti
nešlo tu vubec
nikomu: ani sociální demokracii ani dru Benešovi ani
l?re~~dento,:i republiky. Oc komu šlo, a proc se na koho
~bOCI,lo"ukaza1a. a posoudila by ráda tato úvaha, proto
ze by rada z afery dnes uz neaktuelní a odklizené uchovala, co v ní poskytuje živé svedectví a dobrou pomoc
k pochopení ledaceho, co dosud aktuelní jest anebo
tep~:ve aktuelní. bude; Pri tom mé úvaze a posouzení by
stacl1a fakta zlskana pozornou analysou událostí znám)Tch i bez znalosti chvilkových dlherností z koalicní
kuchyne, které intrika nebo indiskretnost
hází na
pospa.s .ku}oáro~éml;l ,klepu. Nejde mi 'o zpra.vodajství
z polttJckeho zakultsl, ale o kritiku toho, co se dálo
v. Habr':lanove prípadu na jevišti., i ,o celou problematiku .~~šlch politických pomerLI, jak se v nem a z neho
rozvlJI. Hahrmanova aféra patrí k bilanci a k podobizne koalice stejne jako lihovÝ fond tisková novela
nebo volební reforma.
'
.Uvažte ~e~y, pr,osím, predevším to: V dobe, kdy
plan garanclllho paktu o západní hranice Nemecka a
arbitr.ážních smluv mezi Nemeckem a jeho ceským a
polskym sousedem se stal predmetem diskuse zúcastr..ených vlád, naše poslanecká snemovna zasedala ale
bavila se pastýrským listem slovenských biskupu a' svatými, patrony ceských zemí. O bezpecí hranic techto
zemí se tehdá debatovalo ve snemovne parížské a londýnské. Když se ,o nekolik týdnu pozdeji sešel zahranicní výbor, a když ministr zahranicí k svému staršín::u výkladu o osudech ženevského protokolu pripOJtl sdelení o garancním paktu a celé soustave arbi-·
tráž.ních smluv, jimiž chtejí. evropské vlády i,deu' ženevského protokolu aspon z cásti realisovat, když hyl
dále referoval o našem jednání s Polskem o našich
vztazích k 'Rakousku a k Madarsku a o shode docílené
mezi naším a italským zahranicním úradem v dLlležitých otázkách stredoevropských, byl,o nutno rozpravu
o zahranicní politice prerušit a odložit na druhý den
protože jedna ze stran vetšiny ješte nevedela, bude-Ji
hlasovat pro schválení ministrova exposé.
Musel se
vecer sejít a dlouho do noci radit desíticlennÝ výkonný
výbor koalice, aby odstranil prekážku. Teprve když se
to podari,lo, dockal se ministr druhého dne aprobace své
~právy. Evropan o veci blíže neinformovaný by se byl
Ji~te domníval, že ministruv výklad vzbudil pochybnosti, které se nehodilo naznacit a rozpt)T1it tam, kde naslouchá také oposice státu neprátelská, a že se tedy
musi,la sejít k duverné porade exekutiva vetšiny. Evropan o veci zpravený ví, že predmetem koalicního jednání v oné noci, jež se položila mezi Eduarda Beneše
a souhLas národ,ního zastupitelstva s jeho prací, byla
Habrma'nova afera.
Nebot v zahranicním vSrboru se chopil slova poslanec Pik, kterého sociální demokracie spolu s poslancem
Remešem k výborovému jednání o garancním paktu a
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zastoupení v diplomatickém sboru, se nevysvetluje.
Jaký jest význam a úcel tohoto nedusledného zjištování se neríká. Jak celý prí pad vznikl, proc ministr
zaHt~1\YciotláVfhl Ha Habtmanovo
jmenování uc:nil,
proc jej Petka k's jejím 'svolením ministerská rada prijala, proc jej president republiky zamítl, se nesdeluje a
nesdeluje se ovšem ani, proc se vlastne sociálne-demokratická strana na ministra Beneše rozhnevala, když
prece jeho kroky v záležitost:- obsazení vídenské legace
(dejme tomu, že z ministrova vlastního popudu podniknuté) v koalici i ve vláde schválila. Konstatuje se ministrova bona fides, t. j. naznacuje se, že neco špatného
provedl, ale neríká se ·co, jako. by po tom nikomu nic
nebylo, ac vec byla pred tím dána na pretres celému
zahranicnímu výboru, což koaLice považuje patrne za
správné, nebot nevytýká »nedopatrení v postupu« poslance Píka, nýbrž konstatuje jakési jiné nedopatrení
v postupu, jímž se ublížilo Habrmanovi,. Ale zase ani
slova o tom, jak se ublížilo, jaké nedopatrení a ve kterém postupu se stalo, ac verejnost zrejme musí zajímat
nedopatrení ve verejné správe, které se tak slavnostne
zjištuje. Litují nepríjemného postavení, ve kterém se
ocitl poslanec Habrman, ale nevidí nebo nechtejí videt
nepríjemné postavení, ve které celé toto jen chatrne
maskované disciplinární rízení vrhá ministra zahranicí,
jemuž president vrátil návrh na obsazení vyslanectví
a jemuž koalice jest ochotna prirknout jen bonam fidem, nepripouštejíc však neústavnost návrhu, desavujíc tedy presidenta i m:ni,gtra. Už dlC'uho se hraje tahle
kopaná s drem Benešem, ale ješte nikdy se nehrála s takovým elanem, jako v tomto prípade. Když si ho tak
šikov.ne podávali od branky k brance vši'chni, ti dobrí
hoši, Švehla a Stríbrný, Meissner a Šrámek - Kramár
soudcuje a také cena mívá jeho jmép.t\ - nemel jsemuž
pražádné pochybnosti, že jednoho dne po kterémsi
zvlášte vydatném kopu a zvlášte veselém zapísknutí,
najdou v tráve míc, který dosloužil. Po sjednání bulonské schllzky s francouzským premierem vzkázal Loyd
George dru Benešovi dík za velkou službu, kterou prokázal Anglii. Curzon J,o nazval ve L náméw prip!tku
jedním z nejvlivnejších státníku své doby. S Macdonalurnu,
h
dem a Herriotem budovaL základy k epochální1 stavbe
s k u tec n é h o mezinárodního
práva. Osobní autoTo ješte není všechno. Výkonný výbor koalice v onu
r:ta, kterou si získal ve svetovém foru, ho vclenila
noc, od jejíhož šera se odráží blikavý svit našeho státv radu Spolecnosti národu,
A když se ukázalo; že
nictví spíše jako výmys'I,satirikovy obraznosti než jako
k
ideálu
ženevského
protokolu
bude nutno jít etapami
hi,storická skutecnost, je-dna!) za-')h)jcasti ministerského
zárucných a rozhodcích smluv dílcích, získal si zdatnou
predsedy a zahranicního ministra' o Habrmanove prípomocí na této ceste vdecného uznání Briandova a
padu a nic se neostýchal. nazítrí po parlamentní debate
Chamberlainova.
Když se tím mezi svými rodáky poo otázkách vekového národního a státního významu
chlubil., skromne a nenárocne a spíše na obranu než
vydat komuniké ne o tom, jak mohla býti tato debata
výboj, pripomneli mu I-JaL:rmanovu aféru a 7.:<\'"eul:
koalicní stranou tak nevecne a nedustojne prerušena,
s ním kárné rízení. Mala fide, ne bona fide.
ale o tom, jak se nevecnému požadavku oné strany
v koalici vyhovelo. V)'Tbor te.oalice »konstatoval, že ani,
Ukázal jsem, jak se zase uplatnila stará, nedemoposlanec Habrman ani strana sociálne-demokratická
kratická, okultní taktika, pohrdající verejným zájmem
pro neho se neucházela o vyslaneckou funkci ve Vída pokoušející se uniknouti verejné kritice. Bude dále
ni«. Konstatoval dále, že ministr dr. Beneš jednaL bona
zapotrebí vrátit se k jednotlivým problémum, heré tu
fide. Konecne konstatoval, že »nedopatrením v postupu
prece vystrcily rlJžky. Budiž však zdurazneno, že
se dostala osoba poslance Habrmana do nepríjemného
v Habrmanove prípade naprosto nebeží '0 záležitost sopostavení, cehož výbor uprímne lituje pro jeho význam
ciálne-demokratické
strany. Naopak, nutno pripustit,
a práci«. Dost. To je celé komuniké, nic není vyneže naše zahranicní politika mívala dosud nejpevnejší a
cháno. Konstatuje se a konstatuje se a konstatuje se a
nejspolehlivejší oporu práve ve strane sociálne demouprímne se lituje. Proc vlastne bylo zapotrebí konstatokratické, - mela tam loyálnejší oporu než ve vlastní
vat, že se urcitá strana neucházela pro Habrmana
strane zahranicního ministra.
I korupci politick)-ch
o vyslaneckou funkci v,e Vídni, když kraticce pred tím
mravu, která se projevila ted také v Habrmanove afé·
mluvcí téže strany v zahranicním výboru oduvodnova1
re, bránila se sociální demokracie ze všech stran nejrozhorcení z Habrmanovy aféry nárokem strany na
déle. Pozornému ctenári pemohl ujít ani jistý ostych,

arbitrážních smlouvách zvlášte vyslala, zrejme proto,
že jsou oba »taky zezplzne«, jako Habrman, a poslanec
Pik opravdu mluviL o Habrmanovi. Prohlásil sice, že
jeho strana bude podporovati snahy po svetovém míru,
a je - I i taková politika v intencích naší zahranicní
správy, bude podporovati, tuto správu. Ale mírové tendence Benešovy jsou opatrnému tribunovi jen necím
pochybným, nepodmínecne jisto však jest, že Habrman
nebyl jmenován vídenským vyslancem, že dr. Schieszl,
který konstatuje ústavní prekážky, jest cynik, že dr.
Hoetzl žádných ústavní'ch prekážek nevidí, ale že i kdyby se pripustilo, že jsou, jest zahranicní úrad vším vinen. Dríve než se dostalo do verejnosti, že jest Habrman vládou navržen pro vídenské vyslanectví, a dríve
než byla ucinena všechna opatrení, aby se mohl svého
úradu ujmouti, mel zahranicní úrad tuto otázku p r os t u d o vat a nemel tak význacného politika hodit na
pospas verejnému posmechu. Tím, co se stalo, byla uražena jedna z nejsilnejších koalicních stran a musí se jí
dostati satisfakce, avšak jde jí také o to, aby se jí nebralo práv,o kontrolovati administrativu
zahranicního
úradu, z kteréž kontroly byla strana po Tusarovi vyrazena. Jak videt, je tu vle mnohém mnoho receno.
Volají tu pro návrh presidentem zamítnutý k odpovedn·osti ministra, který návrh podal, al.e zrejme ne proto,
že jej podal, nýbrž proto, že neprosadil jeho prijetí.
Vytýkají mu, že otázku jeho ústavnosti dosti dukladne
neprostudoval, ackoli jeho studium vedlo k stejnému
výsledku jako studium jejich, t. j. k návrhu na Habrmanovo jmenování, o jehož ústavnosti jen cynismus
muže pochybovat. Reklamují pm politické strany nárok
na zastoupení v diplomatickém sboru, aby mohly kontrolovat správu zahranicního úradu. Otázku reparace
stavu, který jim této kontroly neposkytuje, a otázku
satisfakce za urážku, kterou utrpeli pro špatné studium
zahranicního ministra, rozvíj'ejí pred ocima oposice a
nezakrývají, že na jejím rešení závisí jejich další politický postup. Vesmes zajímavé veci, které volají po
kritice, a které by se jí jiste dovoLaly všude, kde nezávodí vládní strany s oposicními a oposicní s vládními
v b~zmyšlenkovitosti a v tupé poddanosti CÍ>zímuri()Z-
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který se jevi.Jv sociálne demokratických novinách mezi
rádky kampane vedené prat~ Benešovi, a který si aspon
po jejím neslavném zakoncení ulevil energickým admítnutím necisté celádky, jež se pri. ~911ft!f,ol1ýnk-qr,ahrívala. Nejde tedy o jednu st~anu( .oýbrž a celý koalicní
režim, 00 poruchy, kterými je zachvácen sám, a které
Víríokolo sebe.
Weyr:

EpiIog ke sporu.
Ackoliv dr. Jaroslav Stránský v úvodu k svému' clánku v tomto císle
mluví skepticky o sporu o ústavní
stránku Habrmanova jmenování, otiskujeme prece rádi tento clánek prof.
Weyra, jednoho z tvlircll naší ústavy.
Jsme presvedceni, že ústavní vyjasnení této otázky je neobycejne. dliležité, už proto, aby koalicní strany
se nemohly odvolávat na nejaký precedencní prípad. Doufáme, že, dáme-li
hlavy dohromady, se prece ješte jasne
ukáže, co je a co není právo. Proto
ten boj za vyjasnení ústavní stránky
celého prípadu nepokládáme za tak beznadejný jako dr. Stránský.

Politický za]em O t. zv. »aféru Habrmanovu« minui a je tudíž možno zabývat~ se jí ryze theareticky.
por byl a výklad techto ustanovení § 20 ústavní
1: tiny:
»ClenovéNárodního shromáždení mohou býti ustanoveni
placenými státními zamestnanci teprve rok po tom, kdy
prestali býti cleny Národního shromáždení.« (Odst. 3.)
»Ustanovení to nevztahuje se vlibec na ministry.«
(Odst.

4.)

Abstrahujeme-li úplne od t. zv. »vule zákonodárce«,
j. nestaráme-li se vubec o to, 00 nejakým ustanavením jeho puvadce c h 1: e 1 ustanovit, nýbrž jedine
o to, co skutecne ustanovil, nemuže býti sporu o tom,
že citované ustanavení znamená tolik, že clen N árodního shromáždení, je-li (náhodou) ministrem,
muže
býti ustanoven placeným
státním
.zamestnancem
i hne d, 1. j. jinými slovy: že na neho se adstavec 3.
ne v z tah u j e. Tak musí sporné ustanovení vyložiti
ka ž d ý, kdo nezná dejiny jeho vzniku nebo je nechce
~náti proto, že je prívržencem interpretacní theorie,
podlekteré pri výkladu urcité právní normy rozhoduje
její obsah a nikoliv to, co jejím obsahem mela býti podle zji titelné vule jejího tvurce (zákonodárce) receno,
a to i tehdy, kdyby se tento skutecný obsah jeviL nevhodným,nerozumným nebo snad prímo nesmyslným.
Pro tuto interpretacní theorii neplatí jen veta: lex
dura,sed lex est, nýbrž i tato: lex stulta, sed lex est!
V našem prípade lze vuli zákonodárcavu
zcda jasne
a nespornezjistiti. Je bohužel v prímém rozporu s tím,
CO skutecnestanovil. Sporným
ustanovením - a »sporným« je jen proto, že je zde r o z par mezi dvema
o sobe naprosto nespornými fakty: chteným a skutecnevyjádreným obsahem normy - melo býti receno
tolik, že »ustanovení adstavce 3. nevztahuje se na
jme 11 O v á ní ci ,en u N á rod ní h o s hro má ždení mini,stry.«
Intence obou odstavcu je z'cela jasná: Tretím melo
býti celeno n,ebezpecí zneužití mandátu k zajištení si
placenýchmíst zamestnaneckých, kteréžto nebezpecí je
prirozene vetší u clenu N áradního shromáždení, kterí
jsou jeVte k tomu (náhodou) cleny vlády, která po1.
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dobná místa rozdává, než u tech, kterí cleny vlády nejsou, ctvrtým mela býti - pro prípad, že by ministr
byl považován Z3. »phceného státního zamestnance« umožnena pár 1 a m e n t á r n í v 1 á d a.
Razhodnutí otázky, zda mohl ci nemohl b~,ti min.istr
Habrman jmenován vyslancem, závisí tudíž j e d : n e
na tom, ke které z obou interpretacní,ch theorií se prikloníme, zda k té, která považuje za platnou vuli
normotvurce, a tedy též za platný obsah dotycné normy vuli s k u tec n e vyj á dre n o u (i kdyby byla
de lege ferenda snad pošetilou), ci tu, kterou s k utec nem e 1, ale ne vyj á dri 1.
O veci jsou mne známy tri theoretické projevy: profesora Ho e t zel a (Právo Lidu, 21. cervna t. r.), Dra
S c h i e s z 1 a (Právo Lidu, 23. cervna t. r.) a Dra
Me ,is sne r a (Právo Lidu, 25. cervna).
Z nich
}-I oe t zel a Me i,s sne r byli pro prípustnost Habrmanova jmenování,
Dr. S c h i,e s z 1 prah.
Padle
toho, 'co jsem shora rekl o theoretickém základe celého
sporu, je pri rozeno, že Schieszl argumentuje »duchem
zákonodárcovým« a poukazem na nepopíratelnou nesmyslnost výkladu, který by anoho ducha ignoflOval.
A však ani Schieszl ani ostatní dva autori nedotýkají se
vlastního theoretického základu sporu, jak jsem jej
shora nastínil. Hoetzel a Meissner zachranují možnost jmenování Habrmanova restri!1ktivním výkladem
pojmu »placeného státního zamestnance«,
domnívajíce se, že tím míneni jsau jen zamestnanci v technickém smyslu, t. j. takoví, kterí mají nárok na stálý
plat, pensi a pod. »Duch zákona« pri'chází zde zkrátka,
ponevadž nelze nahlédnauti, jaký rozumný smysl by
melo ustanovení, které nepopíratelne celí z Jl e u ž ív á n í mandátu, rozlišujíc státní zamestnance v technickém a netechnickém smyslu, když pre~ v o b o u prípadech je možnost onoho zneužití stejne na snade, at
si clen Národního shromáždení svým vlivem zaopatrí
místo »placen,é« nebo jen »remunerované«. Kdo se drží
presne litery zákona - a pro to stanovisko mluví skutecne velmi vážné duvody - nemá proste príciny k podabným distinkcím, které ostatne l{)onec koncu nedusledne rekurují k onomu zásadne zamítnutému »duchu zákona«, nýbrž muže proste odkázati na jasné
znení zákona, které - jak shora dovozeno - jmenování clena N árodního ~hfoOmáždení, j e-l i (n á h od a u) min i.s t r.e m, nesporne pripouští, zcela bez
ohledu na to," j;a1e,1i< Or drnenování placeným zamestnancem v techni'ckém nebo širším smyslu. Tento dusledek je jiste s hlediska de lege ferenda svrchovane
nerozumný, ale když jej již následkem své interpretacní theorie pres jeho ner.ozumnost pripustíme, smíríme se volky nevolky i s další nerozumnastí, na kterou
správne poukázal H oe t zel: že totiž podle našeho
právního rádu ministry vubec za úredníky (zamestnance) státní považovati nelze a že tedy i výklad odstavce 4. § 20 podle »ducha zákona« (totiž takto:
»U stanovení to nevztahuje se vubec na jme n o v á n í
ci e n u N á rod n í h o s hro m á ž d e n í ministry«)
pozbývá za dnešního právního stavu veškerého praktického významu, ponevadž by ustanovení celého 4. odstavce bylo zbytecné. Tomuto dtlsledku lze aponovati
jen velmi slabe poukazem na možnost, že snad v budoucnosti budou jednou naši ministri prohlášeni obycejným (a contr. ústavním) zákonem za státní úredníky - jak tomu bylo ve starém Rakousku -- a že
p a k ústavní predpis odstavce 4. nabude praktického
významu.
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Interpretacní
pravidla »Lex dura, sed lex est!« a
»Lex s t u I t a, sed lex est!« patrí k .nejnepríjemnejším
rekv:sitám právníkú. Utíkáme od nich casto k nekolikrát již vzpomenutému
»duchu zákona«, což, jde-Ii
'O »Iex stulta«,
znamená talik, že vykladac dodává
zákanadápci rozum, kteréhO' tento nemel. TatO' pomoc
považuje se jen tehdy za nesporne
vylauoenau,
jde-li 'O' prípad, kdy zákonodárce ved o m e stanovil
neco, CO se svéhO' stanoviska - to jest stanovisko de
lege ferenda - považujeme za hlaupé ci absurdní.
Sparnou stává se prípustnost této pomoci jen tehdy,
když »absurdnost« ci »nerozumnlQst« normotvLlrce nespocívá v to.m, že ved o me stanO'vil<neco nerazumnéha, .nýbrž v tom, že tak ucinil ne ved a me, t. j.
když chtel ríci necO' razumnéha, ve skutecnosti rekl
však necO' nerozumnéhO'. Pomoc, kterau zde poskytuje
vykladac no.rmotvurci svou interpretacní theorií, znamená nesporne jeho k o l' l' e k t u l' u, jinými slavy:
vykladac staví se na stanovisko narmotvúrcavlQ usurpuje jeho kompetenci. Je neco podobného. d e ' j u l' e
prípustné ci nikaE? O taj e d i ne v na š e m k o nl' e t ním
prí pad e jde. A sporná je IQna otázka
.len protO', že nemáme dasti, p a s i t i v n í c h pravidel
interpretacních,
kterfl by podabné otázky do predu
i:ešila.
Snaha 'nra Schieszla, za'chránit našeho ústavadárce
od blamáže, je velmi pochapitelná, nicméne dlužna
s druhé strany uznat nebezpecí, které skytá právní
jist'0te interpretacní theorie, která v prípadech jakO' je
náš dovaluje vykladaci zmeniti pomací »ducha zákana«
nerazumný záko.nný predpis v rozumný. Nebezpecí tkví
v tam. že nebude »cluch zákana« vždycky tak nesparne
zjistitelný jako v našem kankretním prípade. A kde
pak mOžnO' nalézti hranici? (Mne samotnému bylo
~vého casu vytj"káno, že jsem ji prekracil pri, výkladu
§ 13 zákana a volebním saude, který j-edná a ztráte
mandátu).
. Ale v jednam mel Dr. S c h e s z I nesporne pravdu,
1 když ta výslovne nerekl. Hájil svým clánkem postup,
který vedl na kIQnec k n e jme n O'v á n í paslance
Habrmana vyslancem. TentO' pastup byl snad zalO'žen
na t~tO' prostinké úvaze: MLlže býti sice sporno, zda
ona Jmenavání prícila by se ustanovením I§ 20' ústavní
listiny, ale rO'zhadne nesparné jest, že ne jme n '0v á n í se žádnému právnímu predpisu nemMe príciti,
ponevadž na takové jmenO'vání nemá nikdO' s u b j e kt i vn í h O' P l' á v a. A uvážím-li veškeré výhO'dy, které
náš právní rád poskytuje clenúm NárodníhO' shrO'máždení - od imunity až k dietám - neváhám prohlásiti, že není neštestím, když ten ci IQnen kO'nkretní
predpis právní, jenž múže býti pavažO'ván za sporný,
bude vykládán v jejich nepraspech.
1.<

i

Ferd. Peroutka:

Poslanci jsou nic, strany vše.
Anglicané ríkávají: men, not measures. CO'ž znamená: spaléhejme se více 1í1alidi, než na zrízeníl;i záleží
na tam, aby v pO'predí verejnéhO'. ž:vota byly silné, vyvinuté, rozvážné O'sO'bnosti; ty si dO'vedou poradit
v každé situacit;1 a,le dejte sebe lepší instituci dO' rukou
lidí chabO'uckých, nesamO'statných, váhavý,ch, a O'citnete
se na pakraji úpadku; lepší záruka je v ž:vé síle a razurnu lidí než v necem, co je napsánO' na papíre; je treba
míti nejdríve obsah a pak teprve hl.edati prO' to nejaký
hrnec. Nelze ríci, že by Anglie byla udelala špatné zl(ll-
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šenasti s temitO' zásadami. Pakud se týká našehO' parlamentníhO' živata, tu, zdá se, dahadly se naše strany
tiše na zásade práve apacné: measures, not men. My
nejdríve hledíme, abycham meoJ:hrnícek, a pak se teprve ahlížíme, cím bychom jej naplnili. Tak se stane, že
dastaneme nekdy na dna svéhO' hrnícku trochu ssedliny
a nic více. Naši vúdcavé jsau presvedceni, že stací,
máme-li silné palitické strany!;: kanec kancu najdou se
vždy lidé, kterí jsou ochO'tni dáti se za ne zvolit. Nikdo
nemuže pochybavati o tom, že vždy se najdau takoví
ochO'tní lidé; jest jich dakonce prebytek.
Jest ovšem
otázka, zda telesO' taktO' slO'žené bude kdy vynikati obzvláštním životem. Deset nul na jedné hromade nedá
vke než zase jen nulu. Namluvilo a napsalo se toho
velmi mnaha a tom, že systém vázaných kandic1'átních
!:stin prináší težké škody prO' vývaj individual.it a pocitu zadpovednosti v našem parlamente. Rozhodující
k,oalicní kruhy vyslechly tiše tytO' reci a pri príležitosti
valební refarmy daly O'dpovecl',avšem velmi necekanou:
ukázaly, že vLtci takovým thearetickÝm úvahám mají
kL1Ž:silnau jakO' hroch, a prišly s návrhem, jak dosavadní velkou závislast poslance na strane prameniti
v závislast úplnou a naprastau, a jak prO'vaz, jímž až
dasud j,e paslanec spoután na rukou, prO'meniti v retez,
jímž bude spaután na rukou i na nohau. Príslušný paragraf val,ební refarmy zní:
»Clenství Národního shromáždcní se pozbývá:
. .. S. vystoupením
nebo vyloucením
ze strany, na JeJIZ
kandidátní
listinu clen Národního shromáždení
byl zvolen.
Vyloucení ze strany je právoplatné,
stalo-Ii se orgánem
strany,
který podle jejích irádi'l je s konecnou
platností
k nemu oprávnen.
dech dnem,
kdy
oznámení strany.«

Ztráta mandátu nas~ává v obou prípadojde predse'dnictvu
snemovny písemné

Zde se ríká velká vec šedivými slavy. Jeden paragraf
ústavy, na níž jsme se usnášeli pred pet: lety se znacným demakratickým zanícením, stanO'ví, že poslanec oel
r,ikoho nesmí prijímati príkazL1. Vyneste tuto mrtvolku! Tento paragraf už dávnO' leží v rubáši a ceká na
nekO'ho, kdO' by jej pohrbiL Ale nepohrbí jej nikdo, ponevadž' kO'alice nesdene dvautretinavé
vetšiny, jíž je
treba k zmene ústavy. Tak ten mrtvý paragraf ceká
na chvíli, až si koalice ve své známé vynalézavosti
vzpomene, že se vlastne mLlže usnésti, v parlamente neja10011malou vetšinau, treba vetšinau jednoho hlasu, že
ku zmene ústavy není treba dvoutretinové vetš:ny,
nýbrž že stací vetšina jakákaliv. Pak teprve se porýpe
v ústave padle své chuti. Zatím leží mrtvý paragraf,
díte ušlechtilé rasy a znamenitj'rch predkLl, pred dvermi
Rudolfi,na, a ti, kdož tam chadí a odtamtud vycházejí,
šlapO'u pa nem a už dokance zapomínají, že pa necem
šlapau. A koalice prišla na to, že se vlastne ani nemusí namáhat se zmenau ústavy a že nemusí zbytecne
budit zlou krev: nechá praste pLlvadní ústavu v klidu,
tak jak byla napsána a usnesena, a tvorí si vedle ní
ústavu navou, vlastní, ústavu kaalicní. TatO' koalicní
ústava pazústává ze zákonú více méne výjimecných,
které byly posti.lpne usneseny v pas ledním období zákonadá'rném, jakO' jsou navý tiskavý zákon, zákon na
ochranu republiky, zákan o parušení úredního tajemství, zákon a .omezení pravamaci porot a nyní valební
reform:a. TytO' vedlejší a príležitostné zákony zcela již
odsunují púvodní ústavu na pastranní kalej. Dnes se
udelá to, zítra ano, vcera se také necO' udelalo, a tak se
nám tu vytvor'i,l celý systém zákonú, zvykú a precedencních prípadu, který zcela již zastínil ústavu, již
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jsme prijali roku 1920. Je to jako když kmen stromu
zcela zmizí pod spoustou 1"'Ostlinnýchparasi,tLl, které se
po nem pnou do výše. Ne podle pLlvodní ústavy, na
níž jsme se usnesli »my, národ ceskoslovenský«, ale podle té druhé ústavy, na níž jsme se usnesly »my, strany
koalicní«,se u nás skutecne žije a s'oudí. Puvodní ústava byla prirazena k ostatním pražským pameti hodnotem a je vystavena v oddeleném parlamentním kabinetu pro podívání zvedavým 'C'Íozincum,jimž chceme
imponovat,ca pro morální povznesení žácku. Ale tam,
kde se jedná a kde skutecne o neco jde, tam se každý,
kdo má trochu moci v rnkou. rídí podle oné koaEcní
ú.tavy, podle onoho systému zákonu a zákoneckLl. které
byly p0rLlZnUkoalicí usneseny k tomu úcelu, aby nekdo dostal pres hlavu. Videli jsme v prípadu Habrmanovu,kterak se nová koalicní ústava, v tomto prípade ješte nenapsaná a pozLlstávající pouze v právu
zvykovém,svárila s ústavou puvodní.
Volební rdormou má býti koalicní ústava korunována a vyvrcholena. Je to zcela kukaccí historie: nové. vedlejší, prílei:tostné zákony a zákonky vytlacují základní ústavní
zákonyz hnízda. Volební reforma omezuje pomerné
zastoupení, jak bylo usneseno, a zdálo se. i zaruceno
ústavou,na pouhé pomerné zastoupení koalicních stran.
V()!ebníreforma dává poslanci i zcela jiné postavení,
než jaké mu pltvodne dávala ústava. Každý, kdo zná
ponekudnaše pomery, uhodne už predem, že volební
reforma snaží se dáti poslanci vuci strane postavení
zrnka písku vLlcipyramide a postavení služky vuci' pánovi. Ústava snažila se zajistiti pro poslance jistou
míru ušlechtilé samosprávy a zodpovednosti.
Ale
dbal-J:Mojžíš, když se vlácel: se svými, Židy po poušti,
abyneztratil boží prikázání, po~taral by se pan Švehla.
kdyhyse také vlácel po poušti, aby ústavní prikázání
hodnerychle ztratil.
Ústava z r. 1920, prihlížejíc k vzorum západním, nemohlase smíriti s myšlenkou, že by poslanci byli, hytost: zcela bez samostatnosti a bez zodpovednosti. Zdá
e, že chtela v nich videti osobnosti. Koalicní ústan.
v níž volební reforme prísluší význam klenby, nemá
techto skrupulí, jež pokládá patrne za estétské, a stací
jí. když jsou tu vubec nejací poslanci, jeden jako druh~·.omletí a ohroušení jako ohlázky. V našem parIamente panu je jakási t2jná shoda o tom. že od individuaEty pochází ve verejném Ž'Íovotemnohá ~koda. Volehní reforma predstavuje recept, jak vyhnati nejkratšíma nejspolehlivejším zpLlsobem všechny individuality
z politického života. Je to neco jako desinfekce. Petují $e osobnLlstky, jichž myšlení nikdy svým rozsahem neprekrocí rámec orgánu strany, a které, i když
mají své sny, mají sny loyální vuci své strane. Jako
lunecní hodiny nejsouni<: bez slunce, tak poslanec nemá hS,tinic bez své strany. Na místo, kde jinak v srdci
sídlívají svedomí a presvediSení. je mu vsazen výkonný
výhor strany a jeho rozumy. Nikdo, kdo má trochu
rozumu a trochu zkušeností, se neklame, co prakticky
bude znamenati- ustanovení, dle nehož strana prostým
usnesením muže zbaviti poslance mandátu, jako paní
domu mLlže prost)'m usnesením dáti služce výpovecf:
bude to znamenati, že pred námi bude se hemžiti houf
lidí. kterí budou žíti v ustavicném strachu pred svými
vltdcia kterí z obav o SVLtjzpusob živobytí, jejž si založilina základe vlastnictví mandátu, zaprou koho~oliv
desetkráte za sebou a budou kývati .ke všemu, 00 jim
hude predloženo ke kÝvání. Vzroste poptávka po onom
druhu harmonických lidí, jímž vlastní rozum nepusobí
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prílišné obtíže. Bude to znamenati rlalší SnlZe11lurovne našeho parlamentarismu.
Hlavní z cností, jež bude
žádána, bude cnost neosobnosti, a tout-o cností vynikají obycejne t: lidé, kterí žádné osobnosti nemají.
Vzroste pocet lidí, kterí prijdou do parlamentu s balíkem novin, nužkami a hrnkem lepidla. a takto budou
sestavovati své reci. S tímto paragrafem volební reformy budeme unikem mezi, státy a vzá-cným exemplárem pro sberatele. Chybí ješte nejaký oddaný koalicní
redaktor, který by nám vyloEl, že tímto zpusobem se
projevuje náš národní svéráz.
Bude-li prijata volební reforma, znamená to, že kter)'koliv poslanec. znelíbí-li se z toho ci onoho dltvodll
vedení strany, muže býti okamžite bez okolku zbaven
mandátu a nebude míti- ani cas odnésti si své vec'j,
z parlamentu, nebot nebude smeti prijíti ani už do príští schLlze. Tedy v)Tpovecf na hodinu, jako u služky.
Páni se stávají neobycejne prísn)'mi. Volební reforma
se ponekud stará pouze o zpLlsob, jak mltže být: poslanec vyhozen.
Pokud se toho týká, tož jak se vám
(nám) líbí, pánové, v tom bode dáváme vám (nám)
volnou ruku.
Projde-li vec povolanými wnstancemi
strany, muže kdokoliv býti zbaven mandátu i bez dltvadLI. V pLlvodní ústave bylo stanoveno, že nekdo mltže
býti zbaven mandátu z duvodLl nízkých a necestn)'ch.
V nové koalicní ústave není stanoveno, že vudce strany
nesmí z duvodu nízkých a necestn)Tch zbavit:· nekoho
mandátu. Stací proste, že nekdo, kdo má dosti moci
ve strane, vzpomene si, že zahraje nekomu ošklivý kousek, a mltže kohokoliv poslati- ze snemovny domu. Zcela zmizelo ustanovení, že mandát lze ztratiti pouze z dúVOdLlnízkých a necestných. Koalicní tisk nám vysvetloval, že volební reforma je plod zkušeností, jež jsme ucinili za šest let s demokracií, a že predstavuje jakousi
korekturu demokracie nesprávne postavené. Tedy podle tohoto pojetí demokracie správne pochopená vede
k tomu, že poslanci mLlže býti kdykoli,v a pro cokoliv,
i pr'Ú nic, i bez dLtvodLl,vzat mandát; poslance, prach
jsi a v prach se obrátíš! Podle tohoto pojetí demokracie nepri-šli bychom daleko, kdyby nám bylo dovoleno
zbaviti poslance mandátu pouze tehdy, dopustil-li se neceho nízkého a necestného; správne pochopená demokracie ucí, že je možno vysaditi poslance na cerstvý
vzduch. i když se nedopustil vubec n:ceho. Správne pochopená demokrac:e nás ucí, že libovLlli stran nesmejí
býti. kladeny vúbec žádné meze a že poslanec sám má
sice jakási práva, jako imunitu a laciný lístek nadráhy, mimo parlament, že však nemá žádných práv uvnitr
parlamentu, že proste není nic vÍocenež stín, který vrhá
strana. Po smutných zkušenostech, které jsme udelali
s demokracií, dospíváme
ke korekture
demokracie
v tom smyslu, že nikomu není nic do toho, kdy a proc
chce strana nekoho zbavit mandátu. Byly to patrne podivuhodné zkušenosti, jež 8sme uCJÍnili. lBohužel se
o nich nedovídáme nic bJ.iŽŠího. Vážení pánové, chcete-li již neco udelat z toho dLlvodu, že zatím máte
moc, abyste to udelali, ušetrte nás aspon tech abstraktních slov, kter)Tch se užívá také pri slušných prílež,itostech, jako je »špatne pochopená demokracie« nebo
»korektura demokracie«. Verte, že se z té licomernosti
delá špatne. Za znacný zisk pokládáme již tu 'Úkolnost, že jste konecne zanechali té komedie s »duvody
nízkými a necestnými«, kterou jste až dosud hráli pokaždé, když jste nekoho chteli zbavit mandátu; verte,
že jste oškJi.v)' prízvuk techto slov svou praxí zdiskreditovali tak, že se už pomalu nikdo za ne nestydel, když
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jsme všichni videli, pri jakých príležitostech jich UZ1váte. Opravdu, lépe je ríci, uprímne: - my to deláme,
protože ta chceme delati a máme k tomu dasti moci.
Ve1mi dobre je také, že volební reformou bylo zbavení
mandátu odnato z okruhu kompetence volebníha saudu'
a že volební soud, zcela vyhnán z té funkce, jíž jej obdarila puvodní ústava, verejne klesl, na pouhého poníženého manipulanta politických stran: touto reformou
se aspon zabrání t,omu, aby slovo s a u d upadlo zcela
v nevážnost a aby mladé generace s:' zvykaly na predstavu, že soud nemusí býti vždycky soud, ale muže býti,
také neco jiného, na pr. služka politických stran. Ty
úkaly~ které až dosud byly sverovány volebnímu soudu,
byly taho druhu, že mohly pojem s o u d u vubec uvésti
v ne~á~~ost. Je-li již naše praxe nehezká, zachovejme
aspon Clst'otU a bezúhonnost slov. To je to nejlehcí,
cím se mužeme zasloužit: o blaho vlasti.
K t,omu, abychom mluvili o prospechu, jenž plyne
z osobností v politickém a parlamentním živote, a o neprospechu, jenž vyverá z toho, nejsou-li poslanci více
než císla a stíny bez vlastní vule, bylo by vlastne treba jemnejších uší, jež by poslouchaly, než jsou uši 1<'0ahcní. KoaEce je již všem recem a všemu psaní zvyklá
a je neobycejne težko uciniti na ni dojem nejakými duvody. Jediná vec, již máJ v úcte, je organisovaný od-o
por. Bude tedy treba organisovati verejné mínení, aby
kladlo ,odpor volební refarme, jež hodlá z poslancLl
uc:ni,ti obílené hroby. Mel.i by to býti v prvé rade
poslanci' sami, kterí by se postavili na odpor této degradaci, jež je pekne ocíslována a rozdelena v paragrafy. Ale sotva lze ocekávati, že lidé, nad nimiž myšlenky nemají tolik moc:, aby se odhodlali je následovat, budou v tom pocitovat nejaké nebezpecí. Zatím se
k temto plánum chovají s pokorou, jež je zneuctívá.
Volební reforma je sto uciniti z poslanecké snemovny
druhý senát,
to jest spolecnost lidí, tresoucích se
o svou existenci nebo o svou pensi, a proto ochotn)'ch
ke každé poslušnosti. Pronášelo se mnoho výtek vllci
Petce: ale minulá Petka byla nevinátkem proti Petce
budoucí, jestliže se pohružkou ztráty mandátu podarí
stlaci,ti poslanecké sebevedomí na minimum.
Volební' refarn:ou hodláme se rozlouciti s predstavou poslance. Jak se vyvinula na západe, a hodláme z neho uc~niti pouhého zrízence strany, jehož cit
pro odpovednost bude neobycejne zakrnel,ý, .nebot nebude vubec cvicen. Je mow&!, že"li1Jlámnekdo rekne
že je to zcela v porádku, a že zrá-padní pomery zavánej
anarchi,í, jako nekdo muže ríci, že kosti jsou lepší
než maso. Zde prestávají debaty. Tolik je však jisto:
volební reforma znamená další krok za docílením m ec han i c k é jednoty politického života pomocí systému zákazu a vyhružek. Proti této jednote ze strachu
mužeme postaviti ideál organické jednoty z dobré vule.
Tento ideál není ovšem ta~( pohodlný.
Volební reforma je jako obruce, jež dáváme na sudy, obáváme-E
se, že se nám rozpadnou. Pod jejím vlivem se parlament zmení v ústav pro zakrnování 1ndividualit. Kdyby nekdo chtel delati nejaké pokusy v tom smeru nemohl by si to vymysliti lépe. Jediná pocta jíž s~ napríšte dostane osobnostem v našem politickém živote
jev.ta, ,že budou kupovány, ~e se jim dá nejaké místo:
neJaky zbytkový statek, aby nepusobily obtíží. Sice
popíráme individuality, ale nemužeme je popríti natolik, abychom s nimi, aspon neobchodovali. Hmotné
výhody, to je jediný vavrín, který se u nás bude klásti
na celo osobností.

i
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Proc nejsem v nekteré strane?
(Anketa.)
Pane: r~daktore!
Historieí Vámvrjeful()ttP\mde vdecna za to, že jste u nás
vyvolal anketu »Proc nejseulmr.>nekteré politické strane?«
Z odpovedí, získaných touto anketou, bude možno vysvctliti
si jednu z nejvetších záhad této doby, proc totiž tak znacné
procento rozumných, poctivých a v každém ohledu schopných
lidí, nejenom že politicky nepracuje, nýbrž prímo projevuje na·
prostou lhostejnost ke »správe vecí obecných« tohoto státu,
kterýž prece pomáhali celé roky budovat a od jehož života
ocekávali realisování svých politických ideí.
Vlastní aktivum této ankety však spocívá v tom, že se jí
podarilo vytrhnouti tyto elementy z politické lethargie a zachytiti krome odpovedí na otázku »Froc nejsem?« predpoklady,
za nichž »by byli«, jak si predstavují politický život a co od
nej oceká vaj í.
J sem povoláním tovární mistr. Politický život stran hodnotím
podle jejich ideí a prakse. Rozhodnu-li se pro neco, pak musím
míti absolutní jistotu rozumnosti, poctivosti, úcelnosti a jasné
vedomí cíle. Od r. 1920 nejsem príslušníkem žádné politické
strany. Našel-li jsem snad v jejich programech neMeré ze jmenovaných vlastností, pak jejich prakse je prímo popírala, poprávajíc jim místo nejvýše jakd dekoraci pro verejnost.
Shledal jsem, že v praksi ideove zkrachovaly bud politikárským hyperchytracením, anebo úplatnými aférami, vnitrní stra·
nickou hierarchií, ci prímo -osobním modloslužebnictvím.
V,e svém souhrnu, spolecne (v koalici) promenili lid, tohoto
suveréna moci, podle ústavy, v obra na hlinených nohou, retezem chytráckých zarízení, jichž úcinek cítíme již ted. Jejich
predstava státu prímo cpí macchiavelismem a nic jim snad není
tak vzdáleno, jako prakticky provádená snaha o prospech širokých vrstev lidových. Volbou nekteré z tech[o stran bych nejen
musil popríti celou svoji osobnost, nýbrž 'také víru v rozumnejší,
úcelnejší aJ hlavne poctivejší verejný a politický život vubec.
Ale já. prece chci volit, není mi lhostejným život a osud mého
národa. Lec schází mi politická strana, která by mi byla
zárukou zdravého politického života, nebot stávajícím stranám,
podle výsledki't jich dosavadní prakse, upírám se stanoviska
pokroku a vývoje k lepšímu at jednotlivce, at národa, právo
na život. Schází mi politická strana podobná bývalé realistické,
která co do poctu zástupcu predstavovala 2 poslance, cer do
tvttrcí ideové síly však -vybudovala koreny pro naši politickoU
samostatnost.
Strana bývalých prátel' Masarykových, stojících nyní kdesi
stranou jako kdesi v ustrnutí nad tou politickou spouští u nás,
strana tech po<;tivých ceských- duší, které s takovou radostí
vítaly pred lety 'Osvobození žalovaného Machara bicujícího cicikovské vredy v politice národa pri koupi Národních listu drem
Kra!l'árem.
Strana lidi zc1rav{ho hospodárského a sociálního cítení, pracujících na vybudování takového kolektivního rádu, v nemž
vtškerc> síly a schopnosti individua budou moci býti vyvinuty
a zachyceny ve prospech celku a tedy i jeho. Strana takových
organisacních forem, které nedovolí vzrustu politikárského profesionalismu, pašovství a osobních justamentu.
Pane redaktore, objevil jste v našem politickém živote rozlehlou, neznámou pevninu. Blíží se den voleb - den velikého
súctování. A tu se obracím na Vás prímO':
Znáte-li osobnost nebo skupinu zarucující možnost cestného
života nám politickým exulantum ve smyslu valné cásti vyslovených ideí, nedopustte, abychom my, ceští lidé, svými prázdnými lístky vyslovili výstražné »Mene-tekel« na vlastním
národe.
Vám y úcte oddaný
Zlí n, Morava.
A. Cekotq.
,dJJJ
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Vážený pane redaktore !
.šf anketc o osobním pomeru k politickým stranám se

'j svou zpovedí:
nejsem v polit strane? Inu nejsem a dosud jsem nebyl.
Užbezmála 50 let. Pres 30 roki'l jsem',iíinný 'V Sokolstvu
el jsem témer všemi frakcemiJ,1>vykonal jsem na sta
zde i jinde, jsem intensivne cinným ve všech oborech
ch snah našeho národa, radu let mezi menšinami, mluvím
jazyky, procestoval jsem svet, není mi nic lhostejno,
em hýbe,zajímám se o osud ornamentu a rozbití atomu,
undsenajako o Hilara, hodne ctu, studuj i, píši a pracuji
jsem tedy samotárský sobec - ale o politiku jsem se
nezajímal. Mel jsem pocit, že je vše v lepších rukou
mých, negativní stránku dozvedel jsem se z Machara,
ka, a byl jsem klidný.
prevratu byl jsem stržen do sféry nár. demokracie, hlavne
že je to prostredí, s nímž se svým povoláním (továrník)
Byl bych však tenkráte vstoupil do každé jiné strany
ho nadšení a zápalu národního. Brzy :však šel mi'd
• zájem, osobní sklon, rozum i cit za komunismem. Snad
mé silné bratrství u Sokola. Byl jsem odsud také za to
, Však práve tím se ve mne, starém chlapovi, cosi
• 0, že není zde od základu neco v porádku. Prokousával
se touto otázkou houževnate a dukladne a cím dále tím
co probíjím se k politické aktivite v souhlasu s mým
m a filosofickým názorem, vzrustá úzkost nad nálezem
osti. Muj pomcr dosud k manželství, moci, náboženství,
osti nestál mne tolik neklidu, hledání, tápání a kolísání,
a nové víry, jako když chci si zodpovídat otázku, kam
a kde zapocít s prací, ponevadž také stále sice cítím,
covati musím, že nelze jinak. Zrada vojákova není tak
á jako necinné prihlížení k dnešnímu stadiu naší poliVlast je opravdu v nebezpecí, ar vlast národne cítícího
af vlast proletáre, af hospodáre, individualisty neb kol. ty, bezcharakternost obcanstva prokazatelne se vzmáhá,
'fa národa upadá, idealismus stává se smešným, verejný
je hnusný a otrlý. Zkartelováno je presvedcení, umení,
znicenavíra v cloveka, v jeho poctivost a cestnost, hanse s Bohem, svatými, ideály, je zase temno v Cechách.
'1 indiferentní inteligence musíme se, jako nezatížená
a
jediná reserva politického života s celou vervou úcastniti,
m vlastencu z Boudy, s nadšením osmactyricátníku do
se pustit a opravdu bojovati. Tiskem, verejnými schuzemi,
, protesty, pronásledováním tech remeslných kreatur a
ku, kterí zneužili té opravdu svaté prostoty národa, jenž
nevinné a nejkrásnejší panenské mládí republiky sveril.
zase ji ponechat, jim, podvodníkum, cynikum, maklérum
e svcrovat? Ne, rekneme si, že tisíckráte ne, protože my,
lidé, vzdelaní a inteligentní, my musíme do budoucna
vídat a ne oni.
e které strane se prikloniti? K žádné, rozhodne k žádné,
á má své oprávnení, ponevadž má neco ideového v sobe,
by podle toho nežila, ale zamoreny jsou všechny a my
om odsud odešli otráveni a resignovaní, ba byli bychom
bou vyhnáni. My je musíme donutiti, aby se jejich prododržoval, a to nelze jinak, než založiti stranu novou,
'ne oposicní,v níž je kdekterý rozumný clovek, Nemec, žid,
, prumyslník, literát, voják, národnosti, smýšlení, precení jakéhokoliv, ale clovek vzdelaný a cestný, politickým
tánstvím nezatížený, já verím, že tato oposicní strana bude
. u státotvornou.
eutvorí-li se, budu voliti s komunisty, protože aspon
ezují zlodejnu, kterou ostatní národ svou lhostejností sankje.

rijmete výraz mé hluboké úcty, jsem Vám oddaný
K. T'J toyáJ:ník.,
'jany-Podolí.
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Vážený pane redaktore!

Považuji Vaše ankety za vysokou politickou školu pro inteligenci a velice se teším z jejího rozmachu. Zúcastn!lji-li se
dnes v nÍ. aktivne, je to proto, že poznávám zvlášte z diskuse
poslední Vaši svatou trpelivost se žáky jejími. Chci proto býti,
vycituje již nutnost konce debaty, co možno strucným.
Nuže! Myslím. že z ankety té dá se odvoditi skoro všeobecný
odpor náš k úcasti ve stranách a snad i k politice vubec, bez
mezne již dnes n í z k é, bez i d e o v é úro v:n e str a nic k é,
pres to, že politika chce a má být vedou
i umením!
Nejlépe vyjádril ·to p. Z. N. vetou: »Chodím nerad ve stáde,« a, p.
V. P., kterýž »nebude voliti, dokud verejné mínení nepožene na
soud korupcníky co sprosté zlocince.« Snad spokojil by se týž
pán i nejakým cestným soudem naší spolecnosti, jako se to
stalo kdys Dru Cernohorskému v afére t. zv. »rourové« a pak
ješte pred válkou policejnímu konfidentu a predsedovi klubu
nár. soc. - Dru Svihovi. Di'lvody toho rázu, jež bývaly i mými,
dnes tak hlasite projevené, zabušily však tentokráte mocne na
brány mého svedomí, jež se po té táže: »A jednáme správne?«
Jsem již starý pensista, casu mám tedy dosti; navštevuji rád
pracující »lid«, z nehož sám též jsem vyšel, v jeho cinnosti,
a tu se presvedcuji vždy, jak se mu velice krivdí, když je považován za neprítele školní inteligence. Ba, práve naopak! Vidí
ve vzdelání školním prímo »fetiše«, jejž uctívá casto více, než
zaslouží. To, žel, nelze konstatovati, ovšem v míre príslušné,
u vudcu toho »lidu« (ta uvozovka je výrazem mého odporu ku
bež n é m u smyslu slova) i tehda, když sami nejakého školního vzdelání užili a deti jejich studují treba na školách vysokých!
Ti vudcové vidí neradi »míchání se« naše mezi »massy«. Pravím však durazne: negeneralisuji!
Pocítil jsem to pred
casem v jisté redakci na svém límci (doslovne), když jsem si
osobi! právo kdekoli s »lidem« ~romlouvati o otázkách verejných, aniž jsem byl ve strane. Hrozím se tedy n..td politickou
indolencí naší. Tou veci jen zhoršujeme. Proto chute do stran
politických! Súcastnemež se však i cinne; hlavne v té drobné
práci »od muže k muži«. Pozná-li ten »lid« - ty »massy« že s nimi opravdove cítíme, že víme, co znamená ta motyka,
to rádio a ten pilník pro život lidský, a že sami též dovedeme
temito prvými a primitivními nástroji pravé kultury aspon
cástecne vládnouti, prijme nás rád do svých rad a uverí nám.
Tevadí, budeme-li prostými hoplity-vojíny. Dnes je každá z tech
cetných stran »lidová«, - ve všech jsou zastoupeni též delníci
rukou. Nuže, príležitosti dosti.
Pro domo 'roea! Jelikož" muj názor. sociální a hospodárský
je komullisrn, ft ježtQ-sri",em;sW;uWCfieneodvislá strana .komunistická (co do jména na 'rozdíl DG b o lš e v i c k é) má v programu svém spolupráci s lidmi pokrokovými, prihlásil jsem se
do této. Nepochybuji, že se vynasnaží, aby šlechetnou ideu komunismu vyjádrila v d uch u ces k é m, tak jako kdysi Jedn.
Ces. Br, vyj ádri1a u n i v e r s á I n í náboženství Kristovo po
cesku. Netreba tedy nám se jí straniti pro »beznárodnost«!
P. S. Nad portálem university Oxfordské je nápis »Lampadia echontes - rozžehnete pochoden pravdy, vy, kteríž jste
pravdu poznali !« Premýšlejte pri skoncení této politické ankety o krásném hesle tom!
lnž. J. Štraybl.

*

Olomouc, 2. VII. 25.
Vážený pane redaktore!
Dovoluji si zaslati Vám nekolik slov k Vaší ankete.
1. Proc nejsem v politické strane? Protože každá strana má
již svuj štít tolik poskvrnený tolika aférami a tolika provineními na svých volicích, a být v nekteré strane, znamená postavit se rovnež za zdiskreditovaný štítí a souhlasit se vším, co
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se ve strane deje at verejne ci tajne. A kolikrát jsem si již
rozmýšlel cinnost všech stran a snažil se nekterou s chutí pozrít, ale vždy mne pri prvním soustu chytlo dávení, takže
jsem musil chte, nechte jídlo zanechat. A tento odpor ve mne
roste s rostoucí znalostí stran a jich cinnosti. Nakonec jsem
prišel k záveru, že žádný jen trochu myslící clovek se nemuže
postavit do služeb kterékoliv strany a nemuže s dobrým svedomím odevzdat SVtJj hlas nikomu, nemyslí-li ovšem pri tom
na svujl vlastní prospech.
2. Která strana je mi nejbližší? Všechny a žádná; všechny
- myslím totiž svým pro g r a m e m, ale jen programem,
protože proti programu našich stran by snad ani závažných
námitek )1ebylo, ale pro provádení tohoto programu nemám
ani jednoho souhlasného slova. Tradicí je mi snad nejbližší
strana lidová a také po m e r ne nejcistší svou praksí, ale
abych jí odevzdal svuj hlas, k tomu bych se prece neodvážil.
.). Jak si budu pocínat pri volbách? Jako vždy! Budu volit
neplatne, a to tak dlouho, dokud se zde nevytvorí strana nová,
která by soustfedila všechny myslící lidi, kterí by meli na
mysli jen prospech státu. Ale nesmela by se vrhnout tam, kde
se vrhly všechny strany - do bláta a špíny politického života.
S pozdravem Váš
Arch. J. P.

•
Pane redaktore,
doufám, že se ncbudete na mne horšit, nebudu-li se presne
držet Vašich otázek. Ale hodlaje naznaciti, proc nejsem v nekteré politické strane, vYPf'Ošuji si pro sebe tuto licenci.
Tedy nejsem v žádné politické strane, protože si ani nedovedu predstavit, že by program a praxe nekteré z nich se shodoval s mými politickými idejemi anebo s idejemi kteréhokoliv druhého cloveka, který má zvyk si tvorit o vecech vlastní
r'ázor. To by konecne byl požadavek jen theoretický a theorie
je už, jak známo, od Goetheových dob, notne šedivou. V praxi
bych rád, ba, velmi rád, z tohoto zásadního stanoviska slevil
a jsem jist, že i celá rada jiných. Nelze ani žádat, aby se
našla strana, která bý urcité skupine lidí (rozumej lidí myslících) plne vyhovovala. Lze ale žádati, aby se našla strana,
která by i dosti velkému poctu lidí zajistila programove-politické minimum a pres toto minimum ponechávala svým clenum volnou ruku a volnou hlavu, aniž by v tom spatrovala
cdpadlictvf. Vstoupil bych tedy do strany, která by i jen z cásti
vyhovovala mému programu a mé predstave politické svobody.
- "ChodI jste, pane redaktore; takovou stranu jsem nenašel
ani já a jak je z výsledku ankety patrno, i celá rada jiných. ~
Pro kolikže spravedlivých Buh chtel zachránit Sodomu a Gomorhu? A kolik my neorganisovaní bychom chteli od politických stran? - Ale Sodoma a Gomorha byly zniceny a my zustali bezpartijními.
Za základ všeho zla považuj i bezcharakternost, resp. chudost
našich vudcu v politice, pokud se charakteru týce. Nekdy se
tomu také ríká nedostatek subjektivní kvalifikace. Dovedu pochopit, že Kristus nalezl hojne prívržencu pro svuj program,
ponevadž on sám to byl, který ho prvý v praxi provádel. Nedovedu však pochopit,. jak národní demokracie po jedné strane
má plná ústa »Na zdar, na zdar« a po druhé strane o sto šest
se spojuje s cizím kapitálem proti ceskému delníkovi. - Dovedu si predstavit, že Hus vstoupil za své presvedcení na
hranici. Nedovedu si totéž predstaviti treba d panu min. predsedovi Svehlovi. - Dovedu si predstavit, že za Palackým a
Riegrem stál kdysi celý národ, nedovedu si ale predstavit, že
by národ stál dnes za »petkou«. Je mi konecne pochopitelné,
že se nepohodnou k"pitalisté s delníky. Alel nejde mi dobre do
hlavy, proc delníci sami mezi sebou si házejí klacky pod nohy
jen proto, že jeden je treba »bratr«, druhý »soudruh« a tretí
»tovaryš«.
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Z uvedeného vyplývá, že máme sice nadbytek osob, ale nedostatek osobností, které by dovedly urcitému hnutí dát pevný
profil. Posledním z tech, kterí to dovedli, je, podle mého ná·
zoru, president Masaryk. Ceskoslovenský stát je toho dokladem.
Z beztváré masy - domácí odpor a nechut vuci Rakousku,
celá menta1ita ceského lidu - dovedl on vytvorit konkrétní vcc.
A takových lidí bychom potrebovali do našeho politického života. Vyhránené charaktery, které nejen vedí, co chtí, ale také
tak jednají, jak mluví a píší. - Nepochybuji, že jsou na svcte,
ovšem za dnešních pomeru není pro ne místa.
Jak již receno, polit. strany netvorí toliko programy a praxe,
nýbrž' i lidé. Míním lidi, kterí by obé provádeli. Že k dnešním
politikum z profese, jakými jsou ruzní tajemníci, sekretári,
redaktori a p. nemám duvery, nemusím snad blíže oduvodnovat.
A protože nedoufám v polepšení dnešních polit. stran, je pro
mne jen jediné východisko, a sice založení strany nové. Nemusí
být cetná, ale postací, aby byla. (Vzpomínám jen realistu!) Mcl
bych za to, že by »Prítomnost« byla nejvhodnejším centrem,
kol nehož by se tato nová strana mohla seskupit. Ovšem najde-Ii
se i tu dostatek osobností. Ale když ne tu, pak bych opravdu
už nevedel, kde ...
Nezlobte se na mne, pane redaktore, odchýlil-li jsem se
ponekud dále. Ale nechtel jsem se spokojit jen konstatováním,
proc nejsem v nekteré strane; bylo mým úmyslem, jít alespon
ponekud ke korenu zla. Ke konci bych ješte doložil, že za
dnešních pomeru nelze, než vhoditi do volební urny prázdnou
obálku.
H. S.
S pro jevem úcty Váš

•
Vážený pane redaktore!
Úcastníci ankety ve své bezradnosti, do které strany mají
vstoupiti, mezi jiným nepríznive posuzt'jí stranu živnostenskostredostavovskou. Jeden upírá jí právo existence vubec, druhý
hodí pd jejích vudcích polínkem, tretí vytýká jí, že nemá programu a t. d. Dosvedcuje to jen neznalost veci. Nikomu nenapadne agrární strane, která je prece také organisována na
podklade stavovském, vycítati, že je zbytecná a že nemá budoucnost. Co týká se vudcu, težko obhajovat, jelikož se každý
vyhýbá uvésti konkrétní prípady. Konecne by se živnostenští
poslanci porovnání s kolegy jiných stran nemuseli obávati.
Nejmenší vadou byl by nesprávný názor, že stredostavovská
strana nemá programu. Známe strany, které mají široký program a tak málo se podle neho rídí. Prekvapte príslušníky
ruzných stran s žádostí, aby aspon základní zásady programu
své strany vysvetlili, a budete prekvapeni, ceho se dozvíte. Tažte
se však príslušníka stredostavovské strany na program a. budete jasne slyšet program. Proc? protože jej príslušník bohužel
prožívá. Kdo zná jen elementární základy národohospodárství,
nemuže upríti význam stredního stavu v. státe a boj o zachování stredního stavu už tcdy sám o sobe je programem. Všechny ty zákony a narízení, které strední stav podkopávají, a pro
které klidne meštanské strany hlasují, jsou rovnež obranné
cásti stredostavovského programu. Všechny vetší strany mají
nyní své živnostenské odbory; tak je príkladne má národní
demokracie a sociální demokraté. Jak tyto odbory své poslání
plniti mají, je záhadné. Prvnejší vidí hospodárský ideál v amerikanismu, t. j. místo tisíce samostatných živnostníku jednoho
velmože prumyslníka, a druzí podobne pracují soustavne k zprumyslnení veškeré lidské práce a vyrazení stredního stavu vubec.
Pro ty, kterí nevedí, do které strany mají vstoupiti, anebo
pocitují, že schází sdružení, které by jim odpovídalo, živnostenská strana neprichází v úvahu, jelikož rozhoduje zde povolání. Nespokojenci nešetrí druhých stran rovnež. Stávající
strany se jim nezamlouvají, nové volby snad prede dvermi, a
rádi by volili.
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Z dosavadního výsledku ankety vyzmva, že si mnozí novou
stranu prejí. A není pochyby, že schází jim strana realistická.
2.ve vzpomínám na bournou dobu punktací, po níž smeteni byli
taroceši. Tenkrát prímo celý národ octl se pres noc v mlado&aké strane. Když pak po létech ceské strany neprozírave
pa1Ironisovalyvolbu Luegrovu ~e Vídni a Wolfovu na TrutDovskua Broumovsku a za to i za jiné chyby dožily se zklamání,
zjevný byl odklon urcitých kruhu od strany mladoceské. V tu
dobu vystupuje prof. Masaryk, vychází C a s a brzy má nový
amer po všech ceských krajích horlivé stoupence. Masarykova
výchova prináší zdárné ovoce. Realistická strana zdánlive je
pevne ustavena. Všechno podezrívání cinnosti a osoby Masarykovy bylo marné, inteligentních prívržencu pribývalo a pri
volbe prof. Drtiny na Hradecku ukázal se už rozmach strany.
evím, proc strana realistická neprestála prevrat a proc nové
pokusy o vzkríšení její nepotkaly se s kýženým výsledkem.
To, co o tom bylo napsáno, dosti vec nevysvetluje a snad není
nekrologu treba, jelikož stoupenci stojí pouze v ústraní, ale
j80Utu. Anketa nad slunce jasne to ukazuje, a že skutecne
našem politickém živote realistická strana schází, je jisté.
eobcházejte kaši a budte uprímní a reknete to bez ohledu,
ie si oživení strany, která by krácela ve stopách bývalé realistickéstrany, prejete.
MoravskáOstrava.
V. Z., mistr krejcovský.

•

Drevíc, 10. VII.

-25.

Pane redaktore!
Prijmete i ode mne strucný príspevek k ankete.
ejsem v žádné politické strane rovnež z tech duvodu, jaké
ud uvedli prispívatelé ankety: žádná z politických stran
nevyhovuje. Bud nemohu prijmouti plne program nebo
b provádení programu (resp. neprovádení, ponevadž projsou skoro již jen na papíre).
Byljsem již jednou organisován (bylo mi 19 let) u nár. sociatd. Vytrval jsem však jen necelý rok. Znechutili se mi lidé
"' místní organisaci tvorili (bylo to na vsi). Byli nár. soc:
o, že agrárníky být nemohli a soc. dem. být nechteli,
teli jít mezi tu »chudou pakáž«. Od té doby jsem nepil do žádné strany, ackoli jsem se stále ohlížel po ne, ve které bych mohl být. Dosud však hledám marne.
m, že se proste do žádné stávající strany nehodím. Bylo
mi v každé príliš tesna, mám príliš svoji hlavu a své
, nerad bych se spokojoval jen kýváním. Ostatne, strana
by mne asi brzy vyvrhla jako ryba Jonáše.
ejblíže bych stál soc. demokratum - a také vstoupím-li
nekteré strany (nebude-li zatím založena jiná), bude to
dem. Nejdále jsem od nár. demokratu. Protiví se mi
ich nacionalism, jejich stálé vlastencení a jejich nemožné
'sko k socialismu.
Jak si budu pocínati pri volbách, to nemohu dosud ríci, bude
eti na tom, jací lidé budou kandidovat. Volím vždy lidi,
i strany. Nebude-li to možno (jakože to možno nebude),
u volit. Volil-Ii bych prece, prišly by v úvahu strany
istické. První by prišla v úvahu soc. dem., pak komua teprve nár. socialisté.
V úcte Váš

i

•

A-ško.

Milý pane redaktore,
lm, že jsou již ty tam doby, kdy clovek líbal dutky, jimiž
bit. A to, co nám úredníkum uštedrily politické strany, bolí
uež nekolik ran pres hrbet. Uvažte jenom: prosincové zá, zákon o úplatkárství a porušování úredního tajemství,
o restrikci, zákon rušící radu svátecních dnu, narízení
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o prodloužení pracovní doby ve stát. úradech, porušení parity
mezi státními zamestnanci a uciteli a mnoho nesplnených slibu.
Snad to ale koalice neudelala ve zlém úmyslu. Dost možná,
že to byl jenom malický omyl, když místo úpravy platu odhlasovala prosincové zákony, namísto reformy státní správy restrikcia místo služební pragmatiky zákon o porušovánáí úredního tajemství. A kdož ví, nebylo-Ii pouhým nedopatrením, když
nám nedala:
zákon o samostatném nemocenském pojištení soukromých
úredníku,
úpravu zákona o obchodních pomocnících,
zákon o hromadných smlouvách,
zákon o pracovních soudech,
zákon o úrednicko-zrízenecké komore,
možnost k vybavení zamestnancu z dluhu atd.
Pane redaktore, o politických stranách je prece známo, jak
mají úredníky rády. Vždy to, co daly, je víc než jsme chteli.
Ci chtel z nás nekdo ty zákony upravující specificky úrednickou bídu?
A ponevadž naše notorická spokojenost nebyla dostatecnou
vzpruhou k aktivní cinnosti v politických stranách, lákala nás
koalice ješte jinými nespornc populárními zákony, jako je ten
na ochranu republiky, o tisku a pod., a když to vše nepomohlo,
domnívají se. že na nás vyzrají zmenou volebního rádu, která
má za lacinou prémii doživotne zaj istiti poslanecký duchod.
Holoubkové, jak pri tom hezky vrkají o zájmech státu a o nebezpecí hrozící ceskoslovenské vetšine, která by ani nebyla
možná bez dnešních koalicních profesionelních politiku.
Nejsem, pane redaktore, proto v žádné z dnešních stran, že
je mi nechutné dogma o nutnosti a potrebe vlády pouze peti,
která si tak pekne rozdelila republiku s celým živým a mrtvým
inventárem mezi sebe, a že zpusoby a mravy oposicních stran
jsou v rozporu s mým názorem na pusitivní práci. Nedávno
cetl jsem v jednom pražském týdeníku vtipné prirovnání pracovní vetšiny k peti štenatum ruzné rasy, která se mezi sebou
casto rvala, jak ale bylo k polednímu, kdy se naplnilo korýtko,
strcila hlavy dohromady a s úctyhodnou svorností pracovala »na
národa roli dedicné« až ta mlaskala. No, jako ta naše slavná
koalice. A na tu mackanici u koryta mel by býti klacek a ne
volební reforma.
Nejbližší je mne pripravovaná Národní strana práce, zvlášte
povede-li ji Engliš se Stránským, k nimž mám duverU i pres
tu kletbu puncovaných národních demokratl1. Nebude-li tato
strana kandidovati, pak odevzdám, stejne jakO' rada mých prátel,
neplatný lístek. Kdyby i ten chtela koalice ve svuj prospech
vyvlastnit, pak radeji zaplatím povinný obolus za volební neúcast anebo se dám zavrít.
S pozdravem Váš
M. G.

Dolla

a lidé

T. H. Thomas:

Politik, jehož by si nikdo nevymyslil.
Otiskujeme tuto skvclou charakteristiku, lícící muže, jenž je nejspornejším zjevem dnešní francouzské politiky a jehož život prošel velmi dramatickými obdobími.

I.
Portrét Cai11auxuv lze bez jakékoli zlomyslnosti zacít citátem z nemeckéhO' filosofa, jenž praví, že »co existuje, nemuže
být nemožné.« Cai\laux je opravdu možný jenom proto, že exi-
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lituje. Nikdo by se jej nebyl s to vymyslit. 2ádný spisovatel hiservativne republikánskou, tedy v okrese, jenž volil už jeho
storického meladramatu nedovedl by vytvarit charakter vlastotce, a jemu samému zus'tal palc už trvale verným. Jeho pro·
ností a vad tak sporných, nebo si predstavit životní dráhu s tativník, hrabe de 'Ia Rochefaucauld, odjel si v té dobe do ciziny,
kovými vzestupy a pády. Osobnost i životní príbehy Cai1laudav s1rJlaimluv.it,f.f} ;z.yitezí hladce. Ale, jako tak mnozí po nem,
xovy jsou útokem na náš smysl pro pravdepodabnost - zenepocítal s Cai1lauxem.. Za d~set mesíctl potom, dríve ješte, než
jména v svém posledním období.
se mohl mladý poslanec ve snemavne nejak vyznamenat, byl
Není náhodou, že jsem na onen citát z Fechnera prišel na
vyzván Waldeck-Rousseau, aby utvoril navý kabinet, a vybral
jedné stránce Pluralistického
vesmíru
Wil1iama Jasi za ministra financí Cail1auxe, pro jeho znamenitou povest,
mese. J enam obratný pluralistický zpusab zacházení s fakty a
jíž si dobyl jaka znalec fiskální. Caillaux se stal pánem ve
výklady fakt muže prispeti k osvetlení prekvapujících protivelmi duležitém odboru - což jest cíl prumerných parlamentkladu v povaze Caillauxove, jenž uniká všem absalutním meních ambicí - ve veku 37 let a v kabinete, který byl u vesla
rítkum a všem pevným stanaviskum. S jednoho takového hlepul tretího raku.
diska je Caillaux, na príklad, prahlašován za zosobnenou neAle jakmile byl jednou v úrade, neprojevoval Caillaux nijak
pravost, oddanou duší telem mocnostem tmy a usilující od
zvláštní snahu vést francouzské finance po jiných cestách než
svéha prvního do posledního kroku a vydání Francie v ruce je.
obvyklých politických. Pres svou adbarnou znalost neplanul pro
jích neprátel - na príklad Nemecka. Podle jiného pojetí danovou reformu;, a jediným vynikaj ícím cinem jeho úrado'
jeho vlastního - je Caillaux abetí nespravedlivého pronáslevání bylo povalení dane dtlchodové, již pozdeji ucinil hlavním
davání, geniální a prozíravý liberál, usilující dáti mír svetu,
nástrojem své politické kariéry.
rozvrácenému záštím, dáti mu svarnost a - vetší dividendy.
Duchodovou dan doporucovali už dávno pred tím úredníci
Pro obojí tata hledisko jest jistý základ; ale ana se spolu nemin. fin. v zájmu fisku, neboe velká cást národníha duchodu,
snášejí; ani ta ani ano nesauhlasí se skutecností.
cást, již lze nejsnáze postihnouti a jež nejlépe snáší danové
Cai1laux, clovek ve všem výminecný, abrátil na ruby abzatížení, unikala nedotcena oky dosavadní fiskální soustavy. Už
\'Yklý postup francouzského politického vývoje. S pocátku byl
r. 1894 se jí chopili jakožto lákavého politického hesla jak ra·
tuhý kanservativec, ale prubehem casu se stále více blížil k ledikálové tak i socialisté a tehdy padla ve snemovne resoluce
vici, až se na kanec stal úplným demagogem. Svou kariéru zacal
v její prospech jenom nekolika málo hlasy', R. 1896 se jí znovu
v spolecenském prastredí vévody de Broglie a royalistické
vážne chopil radikální ministr financí Doumer :J. vtelil ji smele
šlechty a prošel po rade všemi vrstvami francauzské spolecnodo rozpoctu jakožto prostredek k radikální reforme celé danové
sti. až se dastal do spalecnosti lidí jako Bola a Malvy - jež
soustavy. Ale než byl rozpocet odhlasaván, zdvihla se v zemi ta·
mužeme právem pokládat za absolutní nuly. Ve verejném ži·
ková oposice, že kabinet upustil od zamýšlené reformy a dal
vate byl nejprve financním znalcem a potam politikem, ale neji snemovne schválit jenom »v zásac:e«. Tota kompromisní kom·
maril cas snahau zachovat rovnováhu mezi obema temita vlastbinování zásady a praxe bylo v politice radikální strany k dani
nostmi;, cím více se prohlubovala jeho znalost zdravých zásad
duchodové základním tónem od tech dob až do r. 1914. Radi·
financních a národahospodárských, tím achotnejším se Cail1aux kálové se jí v hloubi srdcí báli a zatracovali ji, jako všichni
stával prizpusabavati je potrebám politickým.
praví Francouzové. S hlediska politického nebyli ani pro ani
proti, nebot duchodová dan byla v jedné cásti jejich volicstva
J oseph - Pierre - Marie - Auguste Cail1aux narodil se r. 1863.
Už jeho otec vynikl ve verejném živote a dosáhl ve vláde vý.
velmi nepopulární, kdežto druhé se zamlouvala jakožto reforma
»demokratická«. Ale socialisté ji prijímali bez výhrady ara·
znamného postavení. Pobyv témer dvacet let ve verejných služdikálové nemohli pripustiti, aby je socialisté pretrumfli ve veci,
bách jaka inženýr v Ponts et Chaussées, vstoupil Cai1laux sen.
do služeb Západní dráhy a stal se vrchním inženýrem této velké
v níž byla zrejme tolik politických možností. Proto ji pojali
do svého radikálního programu, jsouce hotovi, vystupovati s ní,
soustavy. Po techto úspeších v živote praktickém obrátil se
nebo ji nechávat ležet, jak toho budou vyžadovat okolnosti. Byl
k politice a byl zvalen 1871 do paslanecké snemovny a pozdeji
to nezmar, jejž nic nemohlo ubíti, ale také, ne rozkývati k žiJ
prešel da serlátu. Jeho politické sympatie se vyznacovaly nenavotu.
dálými abraty. Opustil konservativní pravici a pridal se k strane
Nové známky života projevovala dan duchodová zrovna, když
stredu, jež podporovala Thiersa
republikány. Pak apustil zneCaillaux nastupoval na úrad ministra financí. R. 1899 ji poslanadání Thiersa i republikány a prispel k volbe Mac Mahana,
necká snemovna dvakrát schválila, zase »v zásade«; ale za dve
royalistickéha presidenta.J 'Stal1v~e' ihried Iifninistrem verejných
léta potom ji financní komise vtelila formálne do rozpoctu na
prací a: snažil se spolu S Mac Mahonem zvrátit ústavu republiten rok. Cai1laux vystoupil tehdy na kolbište sám a sám a jeho
kánskou a pripravoval návrat monarchie. Pazdej i se zúcastnil
houževnatosti se podarilo návrh zabít. Skupiny kanservativní
Mac Mahonava pokusu o státní prevrat ze 16. kvetna a byl
a reakcní jej pri tom horlive podporovaly, zatím co radikálové
financním ministrem v reakcním kabinetu, jejž ustavil Mac
projevovali jenom nepatrné rozhorcení. Jim nejvíce záleželo na
Mahon k tomu cíli, aby razpustil snemavnu a 'zavedl osabní
tam, aby dan nebyla prijata, ale aby se verejne ukázalo, že oni
vládu presidentovu. Nezdar této akce ho zbavil úradu a bylo
pro ni hlasovali. Tím, že jim poskytl tohoto zadostiucinení, a:
mu hro ženo trestním stíháním, protaže prý »zneužil verej ných
potom vec pohrbil, prokázal Cail1aux radikálum dvoj í službu.
penez k ruzným nedovoleným úcelum«. Potom už do senátu
Tento jeha houževnatý odpor proti duchodové dani odpovízvolen nebyl.
dal stanovisku jeho strany a Caillaux už tri léta pred tím jako
Maje za sebou vliv otcuv a oficielní styky, byl syn arci predkandidát na poslanectví byl proti duchodové dani ve forme jaurcen k verejné dráze. V 26 letech vstaupil jako úredník do
kékoli. Ale nutno poznamenat, že se prati ní stavel spíše jako
vrchní financní prokuratury, kde se už od zacátku vyzname·
proti formuli než jako proti realite - formuli, prosazované pod
nával neobycejnou obratností v svém aboru. A r. 1894 vydal
s dvema jinými kolegy první svazek své technické studie O
vládau iluse, že bude lze potrebné dane vytlouci jen a jen
z vrstev bohatých. A práve Caillaux bude se pozdeji tak úcinne
francauzské
soustave
danové.
Až do ,té doby se
zastáy;ati této iluse - ovšem jinými a lepšími zbranemi.
nikdo neodvážil podati soustavný a: jasný výklad složitých operací francouzské soustavy fiskální. Úspechem tohato pokusu
II.
získal Cai1laux velkou reputaci i mimo kruh svého úradu, takže
se mohl dát na dráhu politickou, V1 nejbližších volbách do snePrvní období Cai1lauxova pusobení v úrade ministerském bylo
moyny, r. 1898, kandidoval v Mamers en Sarthe za stranu konzklamáním, jak pro jeho na,deje, tak i pro nadej_e, které byly
<li
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ádány do neho. Jeho neobycejne úspešný první rozbeh zal ho do slepé ulicky, dílem vla~tní jeho vinou, dílem vinou
olností. Cai1laux prišel na scénu v dobe, kdy Francie byla
šnive zaujata konecnou krisí aféry Dreýfúsovy ,JáV llfetn'to
u nebylo pomyšlení, aby se nekdt9' ~siÍlúl 11a politického
dce pouhou schopností financnickóu.) Všechna energie kabitu Waldeck-Rousseauova byla ztravována likvidací Dreyfuvy aféry a tato cinnost vedla prímo k dlouhému zápasu
elrkvÍ katolickou. Od té doby až do svetové války ovládal
f1ikts CÍrkví prfmo nebo neprímo. všechen beh francouzské
litiky.Nezbytnýmdusledkem toho byla zmena veškeré politické
ováhya radikální preskupení stran v parlamentu. Po celých
cet let predtím udržovali rovnováhu progresisté, velki kontivne republikánská strana, k níž se Cail1aux docela priroe pridal, když se 1898 ucházel o mandát. Tato strana byla
koalicise stranami pravice. Ale po celou tu dobu, co Cail·
byl v úrade, presunovala se zeme neustále v levo a vetšina
ponenáhlusoustredila kolem strany radikální. Když r. 1902
udeck-Rousseauodstoupil, ujal se po nem vlády kabinet naz radikální:.a Combes, nový premier, ucinil ministrem fiel príslušníka své strany. Cail1aux zustal se zbytkem kontivnÍchrepublikánu na suchu.
Caillauxse pricinoval, aby se zase dostal do proudu. Proisté se rozdvojili. Ta cást, jež byla pri církvi, vstoupila
oposiciuž pred stranami pravice. Zbytek se dal pod vedením
blikánskéhobloku do boje proti' církvi a zaujal ve sne·
e místo na krajní levici umírnených republikánu, na saprechoduk radikální vetšine, - takže tvoril její pravé
dlo,technickyprotiklerikální, v jiných vecech však úplne kontivní. V r. 1905 dosáhly náboženské spory kritického vyolení a Cai1laux jako vetšina jeho prátel prekrocil Rubia odevzdalhlas pro rozluku církve a státu. A tak byl pres
první konservativní období jednou pro vždy cejchován na
overnéhorepublikána.
že se stal vudcem jedné ze skupin umírnených republi, ukázaly volby z r. 1906, že se proud obrací stále více
k radikálum a dává jim výsadu udržovati rovnováhu
ve snemovne.Z nebezpecí nového ztroskotání byl Cail1aux
kráte, což je podivné, zachránen Clemenceauem, jenž, dose k veslu s kabinetem ješte radikálnejším, nabídl Cail. jeho staré místo ministra financí. Tak se Cail1aux ste·
ve snemovne po druhé 31 tentokráte nikterak polovicat~.
li vstoupil do kabinetu jako umírnený, byl Cail1aux za·
ho víc vlevo než sám Clemenceau - v samém lune
radikální.
iže tehdy radikální strana skýtala, své klientele dosti po. program, byla jinak zatížena bankéri, velkými pru.
lky a vztahy k tuhým konservativcum.
Jej í skutecná
, a záležela v kombinování konservativní politiky s proradikálním. Chtela být v praxi »na jisté ceste«, ale
t si renomé velké strany levice; uchovat tesnou pracovní
itost se socialisty,a získat, pro sebe hlasy mestských delale zabranovat uskutecnování socialistických zákonu. Ale
silne okleštený radikalismus byl zcela cizí orthodoxnímu
nekdejšíchpolitických prátel Cail1auxových, a práve v této
h~'lospojenectví se socialisty vtldcí strategickou zásadou
radikální. Kromc toho byli radikálové stranou protikle, a Cai1lauxnemel o tento boj pražádný zájem. Zustal
chladnýk presvedcením a silným politickým citum, které
val boj s CÍrkví v srdci všech normálních Francouzt!.
ux jej prijímal netrpelive jako nutný prívešek praktické

~',

tyto rozmanité odchylky od jeho vlastních názoru neznanic proti nezvratnému faktu, že radiká10vé jsou neja nejlépe organisovanou stranou ve Francii; a všechny
, hlásily,že se v budoucnosti stánou stranou vládnoucí.
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Clemcnc.eau povolal Caillauxse do úradu znovu r. 1906, ne
snad proto, že by mu byl býval blízek osobne nebo politicky,
nýbrž proto, že pri tvorení svého ministerstva nemel valný výber. Ackoli byl radikál staré ráže, odcizil si svými výkony v kácení ministerstev starší státníky své strany, z nichž nejlepší
zustávali obezretne stranou. Svým hlasováním pro odluku se
Cail1aux ucinil politicky prijatelným a rok nebo dva roky predtím osvežil svou reputaci financního odborníka dokoncením své
Dan o v é s o u s t a v y f ran c o u z s k é. V kritickém úvodu
(psaném roku 1904) vytkl prednosti a cetné vady tehdejší fiski.1ní soustavy, ale varoval se radit k její reforme daní duchodovou. Tento krok totiž jeho prátelé, umírnení republikáni, neschvalovali. Když Clemenceau predstoupil 1906 s novým kabinetem pred snemovnu, uvedl duchodovou dan mezi jinými programovými požadavky strany, jež mely být uskutecneny, ale
už za šest mesícu poznala, zeme s úžasem, že jeho slova nutno
pojímat opravdove. Cail1aux sám zahájil kampan pro reformu
v reci k svým volicum v Mamers a hned v zápetí predložil
snemovne návrh zákona na pronikavou reformu francouzského
dai'iového systému a na vydatné použití systémuu nového.
Protože tento návrh vyšel od Cai1lauxe, pokládali jej netoliko francouzští poplatníci, nýbrž i radikálové ve snemovne za
jakéhosi trojského kone; do senátu se nedostával a byl chován
déle než rok v poslanecké snemovne. V této dlouhé debate se
ukázalo dosti jasne, že Cai1laux je jediný clovek, ovládající
látku dokonale,1 že on jediný dovede ji aplikovat na tehdejší
fiskální soustavu. Ale on hájil návrh zákona ve snemovne tak
bídne, že sám Clemenceau musil zakrociti a použíti nátlaku, aby
návrh došel uskutecnení. Nehlede k tomuto kousku získal si
Cai1laux pramálo slávy také správcu francouzských financí za
6vého druhého ministerského období. V jednání se snemovnou
byl slabý a kolísavý; jeho rozpocty byly obycejne hríckou politických interesu; Cai1laux príliš hovel neskromným požadavkum místních politiku a žil z ruky do úst pomocí deficitu, pujcek, schodkových rozpoctu, dávaje vyniknouti francouzskému
parlamentnímu financnictví po stránce nejhorší.
Konecne se dopustil vážné chyby tím, že se stavel proti Clemenceauovi a tvoril proti nemu samojediný uvnitr kabinetu jakcusi oposici. Pokušení bylo mocné. Clemenceau byl mezi radiká1y vždycky »divoký« a jeho pomer k strane jakožto ~rganisaci byl chladný a neurcitý. Za jeho vlády byli orthodoxní
radikálové stále neklidní a vzpurní a ke konci se zdv~hli k ~jev.
nému odboji. V t~to dobe byli predeyším odhodláni udržovati
protiklerikální boj v žáru jako trvalý spor wlitický. Ctemenceau byl jako celá: zeme syT-této vyhU4N, nebot odluka byla
už vec~ hotovou, a k1Rnill~%~ tyev' . olitice Briandove, k politice smíru. Cai1laux si však chtel zajistit místo mezi sloupy
ra.dikální budovy - v staré garde. Za posledních mesícu Clemenceauvy vlády hrál zjevne pro tuto galerii a budil v kuloárech zdání príštího dedice. Byl to težký omyl v úgudku. Radikálum se sice podarilo povalit ministerstvo,
ale Clemenceau
odevzdal oteže vlády Briandovi. Duchodová dai'i, jež se dosud
nedostala do senátu, zanikla v tomto zmatku beze stopy.
Cai1laux zase jednou posuzoval nesprávne tendenci na politickém tržišti. Po druhé se dostal v celo a pridal se k strane
u vesla, když moc této strany dohasínala. Výsledkem druhého
období jeho kariéry bylo, že pozbyl úplne svého puvodního rázu
fiskálního odborníka a místo toho si získal povest politického
ramenáre s neomezenou ctižádostí. Nebyla to výmena výhodná.
Kašpary, které provádel s duchodovou daní nejen že posílily
normální odpor zeme k tomuto opatrení, ale vzbudily hluboké
a opravdové presvedcení, že celá reforma nebyla nic než demagogický financní trik a tato težká prekážka stála reforme od
té doby stále v ceste.
Ale v téže dobe se Cai1laux prodral v popredí. S neblahými
vadami povahoyými projevil jisté dary, jen j.emu vlastní, fež
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nedovolovaly
pochyby o tom, že jest osobností, s níž nutno
v politickém živote vážne pocítati. Z úradu odešel neoželen a
nepopulární. Ale každý kompetentní
pozorovatel chápal,
že se
d1'ív nebo pozdej i objeví znovu.
To se stalo ani ne za dve léta a hlavne jeho vlastním prici ..
ncním. Od r. 1909 bylo verejné cítení silne pro Brianda a silné
proti protiklerikální
cinnosti radikálu. Od té doby až do války
byl vlastní osou francouzské politiky spor o vládu nad republikánskou vetšinou mezi umírnenými
republikány
vedenými
Briandem,
Mi1lerandem, Poincaréem
a Barthouem
a mezi
organisací radikální. Volicstvo strany radikální se kolísalo mezi
obcma smcry a. dlouho se zdálo, že ptljde za vedení Brianclova
k novým politickým problémum
a k novému stranickému
seskupení. Ale Caillauxovi a protiklerikálním
vudcum se pres to
v príštích volbách do sncmovny podarilo zvítezit a už za rok
musil Briand odstoupit z úradu.
Cai1laux se vrátil do ministerstva
financí po tretí, v kabinete
t. r. Monis-Cail1auxove.
Monis, nejhanebnejší
z francouzských
premiertl, byl pouhou loutkou. Jeho moc rozdelili mezi sebe
Caillaux, Bertau.x a De1cassé, všichni tri prihotoveni
stát se
jeho nástupci. Už za tri mesíce se otázka nástupnictví
rozrešila zvláštním zpusobem. Tehdy spadl pri aviatickém meetingu
aeroplán na skupinu ministru. l\Ionis byi poranen, Bertaux zabit a Caillaux se ve veku 47 let, dvanáct let po svém vstupu do
politiky, ucinil sám predsedou ministerské
rady.
(Dokonc.)

Povoláni

a záliby.

Ctibor Blattný:

I

Výchova k penezum nebo peníze
k výchove.

když nejsme jenam utili,taristy a ti druzí nekterí
z nás jsou tak skvelí hrdinavé, že by pracovali .jen a
jen pro pouhou radost z práce (ne pro cvicení teles'n)Th a duševních svalt"l!) a pro dílo, a to i za podmínek nejhorších: za hladu, ŽíZ11e,nedastatku, bez prístreší (jako Palissy) na díle ideálním bez nadeje na
odmenu, míMo, aby se starali o živobytí:
Jsme pE
všem idewlis:llll pevne presvedceni'. že dílo idealistické
darí se a dobre dá se provádeti alespon (a jen) za tech
nejnutnejších
podmínek životních, ba fysiologických.
Víme veH'midabre, že nejsme zvíraty - je dobre si to
uvedomit a casto, - vždyt i ta mají nepochybne své
ideální cíle mimo krmení a plození - zachování druhu. Ale že každý z nás tvorí neco duchovníhO', neco,
pa cem touží a cO' by rád uskutecnil: vytvoril krásnou
práci, udelal zahradu, potešil se tance:n a politikou,
napsal neb zahráIU divadelní hru, namalaval obraz, objevil nové paprsky nebo nekoho zabil - zkrátka, vždy
cosi duchO'vníha.
Jsme tak troufalí, že ríkáme: tytO' duchovní cíle jsou
nejmahutnejší a nejvíc ženau cloveka k cinnosti.
Aby je však mohl uskutecnit. alespan nepatrný zlomek z nich, nebO' se k ni'm priblížit na dostrel, uv!det
jen zaslíbenou zemi, je tu treba oné primérní vll1le
žít, kterou mima notorické sebevrahy má každý z nás,
a blahabytu v nejširším smyslu slO'va, ta jest bud
a) jen takavého, abys vubec mohl žít. Žít, treba podle tisíce ruzných merítek. Pri' takovém blahobytu dá
se provést spousta vecí ciste duchavních: na pr. pomsta, povalavání se na mezi a chutnání boha, precíst
naviny atd. atd.r;1

b) blahobytu o neco vetšího,
merítko liší se dl
kraje, ,teploty a zeme, tedy t. zv. blahobytu 'obcar
ského. Nabývají se tak na pr. tyto duchovní požitk)
návšteva divacltl,a, mírné dobývání 'žen penezi a duch,
plnastí, radost z vily a zahrady, pO'litika, zcela sluš
sporení a pocítání penez, hra s kupony, jízda ve dru
tríde bez legitimace, uspokojení z rt'hn)'ch vecí, kt
r)'ch si pak mužeme popráti atd. atd.:
<:) blahobytu hodne velkého, trnlého
neb dOCrlsnéh
Duchovnosti: delat vysokou politiku. v.yráhet nad Sl)
trebu, udrž.avat nervy v zbytecném napietí. mít Sf)O
sty pazemkll, továren, delníku. podrízen)'ch. barák
auta, kane, vládnout atd. atd. Sem patrí: bezej;nen
nejbohatší.
N uže, jest požadavkem v.el:mi skromným. ušlech
lým a v programu každé politické strany obsažen.\'n
aby cloveku pri jeho uchvatitelství. nestálosti, neso
lehlivosti a dobrodružnO'sti hylo popráno stupne 1
Vetšina ha nemá. Stupen a) norídíme si' bud' prao
nebo není-li této, snadno krárl.eží nejnutnejších potre
Ponevadž však ani nekážeme ani nejs;ne prívržen
zlodejství, promluvíme {) dalších stupních.
kter.\'
(mimo hajné v.\'iimky) dociluje se obvyl<,le jin.\'mi c
stami než krádeží.
Je tedy k jeho dosažení Dotreba pep-ez, 'c,ož.15
5tatky vyjádrené penežne. A zde se nám otázka 1'01
bíhá.
Nemusíme opakovat nadpis; ale vyloží:ne jej.
Výchova k penezlllTI má práve peníze za hlavní
života. Vše se jimi dá koupit - jen ten si hrá
pána, kdo má pP.níze, praví písei1.. Peníze samy 50
úcelem! TatO' v mi skromná duchovní radost. kter
se kojí tolik a olik jedinetl, rodin ba i nároclll s
cívá v úsilavném namáhání a shromažr1'ování pen
ve všech jejich formách.
První generace bývá tí
pravidelne ubi,ta, nebot nemá cas na nic jiného než
to. Je ta prízracný nedostatek fantasie. který nutí s
rat zlaté zrní po tr,ašk[lch. Myslíte. že to je poctivos
Myslíte, že to je rodinný blahobyt? Velké výdaje js
zakázány. Neprístupnou zahradou je i svet s jehO' í\
velními: katastrofami a s nádhern.\,mi oslavami, zb
ha,tnutími i pády. Druh lidí. který n;}. svet privá
hodné úredníky, skrcmné vedce, uS!llšnené umel
Svet by byl asi v takovém a jen takovém prostre
hrozne nudn.\': konec konetl bylo by to vzájemné, zc
nenápadné okrádání :l to bez užitku. Vrstva a) zatl
oena by byla až na miriimum a zrála by v ní jen p
msta. Príklad cloveka: ukládání do puncochy, roln'
bez investic, továrník bojíd se odbytu a nových zan
zení atd. Príklad národa: Nemci z Nemecka. To
výchova k penezum.
Penezi k v.\'chove je cást. n;}. niž chceme prísah
Hojne fantasie a životního dánu. Žádn.\' strach. Pra
opak všehO' toho, cO' bylo recena pred tím. A pra
idealita.
U jedincu a u radin p'w)'šenost nad ma
chernost denního hemžení. U národu ovládání sve
Nebojíme se octnout na mizine jednoho dne, abych
byli zítra boháci nebO' zllstali žebráky. Nevažte si
nez! Važte si toho, cO' se za ne kaupí! Nevažte si a
toho, ale važte si životního boje. p:ldll a v.\,šin, prá
a díla. Príkladu je mnoho a mnoho, díky, mnohe
více, než u' prvé kategorie. TitO' lidé delají l1ejeno
zlo, a1lei uprílišnené dobro. Delají pokrok, objevy, l'
manitost, lahodnost a krásu sveta. Lidí mnoho, c
generace, vrstvy a národy: je ta Anglie, je ta Franc'
A my se k nim približujeme. verí:l1e.
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Are you a sportsman?
Sport, sportovec, sportsman a gentle:nan jsou termíny, jimiž se až plýtvá. Prispela k tomu válka, v níž
clo"ek nemohl ukazovati
svoji
telesnou vyspelost
v kryt)'ch telocvicnách, nýbrž na volném vzduchu a za
nejnepríznivejších okolností. Jestliže sport byl dlouho
témer výlucn)'m majetkem anglo-saského plemene, prenesla jej válecná zkušenost mocne od západu k východu. Sportovní anglosaská vlna zasáhla ovše:n již v po·
ledních letech minulého století i naše zeme, ale nerozlila se do šírky a do hloubky. Teprve po vá1ce se
pocitujejejí mohutnost a nutnost i u tech, kterým dríve sport byl témer nenávideným prostredkem na poli
telesné výchovy. Prakse je úcinnejší než teorie; obdiv
pro telesnou zdatnost AnglicanLl, Americanú i Francouzú podnítil i u nás touhu k následování jejich teloýchovných metod.Jestliže zL1staly pochybnosti, jest tu
veliká akce Nemecka, které pri vší bíde o prekút zriuje nové a nové stadiony, 'na nichž mu dorustá tisíce
portnvcll-vojínLl.Není divu, že sportovní snahy našly
u nás hojnost nositelLl, že vel:ni rychle se za~lo mluvit
pi\rtu, o sportsmanech. Škoda, že se však jen ml uHo a mluví; nebot je málo organisátorLl, málo ucit lu, málo prostredkú k praktikování sportovní 'h ideí.
je i stále málo tech, kterí sport pestují, Ide ~í js-ou
kutecn)mi sportsmany.
Pozorujme jen nejrozšírenejší
sportovní [odvetví,
opanou. Zájem o ni úžasne vzrostl po prevratu. Byli dríve na hríštích 4000 diváku témer rekordní
áv"tevou.zvykly si kluby po prevratu na návštevy od
0.000 výše. Melo by se ocekávat, že stejne vzroste
"t cinných footbaHistLl. Nevzrostl však ú:nerne
poctem diváku a nyní lze dokonce zaznamenati tennce ke klesání, Není to vlastne prekvapující, jak to
mnozí nazývají. Bylo chybou mluviti dríve 00 nových
etitisících sportovcll na hríštích - nebylo jich. Byly
• nové tisíce divákú, kterým se kopaná stala príle'tostí k zábave a mnohdy k v}'borné zábave. Drama
biografu, varietní produklce se skoncí a nemají poacování, ale zápas v kopané sliboval revanche a pak
"I zákulisní pokracování v ruznÝch kombinacích, jež
lícit není naším úkole:ll. Diváci nepojali touhy pevat hm, již obdivovali, anebo nemohli ji provozot, protože nebylo kde a mnohdy zac. Kluby sice rozožily rady clenu, nebot bylo výhodné užívati clen'ch slev na vstupném, stalo se nutností zaujmout:
novisko k ruzným sportovním skupinám, jež lákaly
svého stredu tak jako politické strany, byt pro" ky odlišnými. Nové clenstvo klubu ani nemohlo by i chtelo - úcastnit se cvicení. Nebot jedno hrí(jež je pravidle:n), sotva stacilo pro závodní teamy.
tak vyrostly v cs. sportu rady sportsmanú jen pod!~
lu, nikoliv dle skutku. Mnozí z nich stali se direkry svých klubu, aniž pro to byli predurceni výchov'ou
zkušenostmi, a tak o sportu zacli rozhodovati lidé,
rí sportem nežili. Jiste v tom lze hledat více prín pro pokleslou sportovní morálku, než se dosud
yslilo. Nebot majetnost individuí, jejich diplúmatická
dání ci vlivné postavení mohlo prinést klubltm preYnejen zisk materiální, nikoliv mravní. A prece ve
rtu má býti intensivní soucinnost tela i ducha. Není
nem myslitelno jedno bez druhého, ba mnohdy mravhodnota jednoho vyváží vetší telesnou zdatnost druo pri spolecném boji.
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Jestliže za zmínených okolností nebylo ani v klubech
dostatek skutecných sportsmanú, nelze se divit, že jich
bylo málo i za barierami. Jsou príliš dobre zná:ny
v)'sledky techto pomeru, ruzné aféry s výdelecn)'m
provozováním sportu, surové pocínání jednotlivcu, obhr-oublá mluva. Nutno ovšem vzpomenouti i vlivu rozdílného sociálního postavení a· dokonce i vlivu politických, jež, byt ne zcela zjevne, vykonaly svuj díl;
Touha po náprave roste, hledá se opora pro posílem
sportovní morálky, pro výchovu, jež by splnila pojem:
s por t s ma n. Tento poje:n odpovídá asi pojmu gentlemana, ba je vyšší.
Nebot gentleman m ú že být
sportsmanem, ale sportsman
u s í být gentlemanem.
Nejde tu o nejakou vnejší formu, jde tu o vnitrní,
duševní hodnotu. Lze ji utv'Oriti výchov~u, uvedo:nelým postupem pri šírení a pestování sportu. Existuje
mnoho definic, jež obírají vysvetlením 'Obsahu slov:
s por t a s p 00 r t s a n, ale jejich praktická cena je
hlavne v tom, že pomáhají vytv'Oriti v individuích cit,
jenž pak rídí jejich jednání ve smyslu zmínených
termínú.
Nalézti
populární,
snadno
pochopitelná
pravidla, pokoušel-o se :nnoho kapa'cit, a náhodou práve
v Praze jsme jednu z nich cetli. Její autor, R. S. de
Concy Laffan, starický anglický farár, jenž 20 let byl
jednatelem anglického olympijského. výboru, úcastnil
se pražského mezinárodního
kongresu
'Olympijského
(porádaného koncem kvetna a zacátkem cervna). Z cetných komisí, jež byly zrízeny, vedl komisi 'O sportovní
y~'Chove a za tištenou resoluci pripojil nekolik rádek,
jež reprodukujeme v puvodní úprave:
111'

1110

Jsi

sportsmane':n?
Jako
hrác:
1. Hraješ hru pr-o hru?
2. Hraješ pro svúj team, nikoliv pro sebe sama?
3. Vykonáváš narízení svého kapitána bez odporu a
kritiky?
4. Prijímáš r'Ozhodnutí soudcovo úplne?
5. Vítezíš bez vypínání se a prohráváš bez hnevu?'
6. Chceš radeji prohrát, než bys ucinil neoo, co by nebylo fair?
Pak jsi na ceste stát se sportsmanem.
Jako
divák:
1. Zdráháš se pochváliti dobrou hru odpúrce?
2.1{veš na soudce proto, že ucinil r'Ozhodnutí, jež se ti
nelíbí?
3. Je ti potrebou, aby zvítezila tvoje strana, i když toho
nezasluhuje?
4. Vadíš se s diváky proto, že sympatisují s druhou
stranou?
Pak nejsi sportsmanem.
Púkus
se jím
stát!
A konecne praví:
Loyalita je první cností sportsmana.
Ovládnouti sebe sa:lla je povinností sportsmana.
Není krásy ve sportovních utkánkh bez fair play
(poctivé hry).
Rytírský duch tvorí mravní krásu sportu.
V techto vetách, cím prostších tím úcinnejších, je
vysvetleno tajemství pojmu sportsman. Tak jednoduše
a pritažlive uj,ožill Laffan sv'Oje zkušenosti.
Splnme
všichni »my sportsmani« cást po cásti jeho prání. A
nebude pak težké najíti základ sportu, jeho krásu

a cíl.
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Poznámky
Kdo bydlí za ctyri miliardy? Duchové veskrze kaalicn~, dáte-Ii se s nimi, do debaty, nemahO'u vám ani na
vsech ~rstec~ ~vých a vašich dahramady vypacítati, cO'
tato vlada pet! stran udelala dobréhO'. Rumunští žurnalisté pri svém zájezdu dO' ceskasl'Úvenska byli také
temitO' výklady aficiálních kaalicníku aslneni. Praví
se, že ž,asli na pr. nad tím, cO' ucinil stát prO' padparu
s~vebmha .ru~hu; !al;: byli aslneni, že již zde u nás
. pnpravovah Sl astre utaky na rumunskou vládu' která
se jim aprati, naší zdála býti st'Vlorením netecným' k lidské bíde. Ctyri miliardy, které stát až dasud venaval
1};~ p~dparu st~,:ebníha ruchu, cifra, jejíž nuly mahau
J:z ,nekaha oslrut. Ale ani tytO' ctyri miliardy nejsau
zla~em, byt. s~ trpyti,ly sebe více. Bylo by možnO' zaplakat! nad mml, a kdyby to nebyly težkO' vybrané a sebrané peníze paplatníku, byla by lépe udelati nad nimi
kríž a ríci: jsau pryc! Rozdává-Ii stát však peníze
svý~h abcanu a any peníze se ztratí, pak jest treba zep~at! se, kam se padely. Ptáte-li se po nich, táže-Ii, se
nekdo, cO' za ne byla pastaveno, krcí se razpacite rameny. Duch veskrze kaalicní davede vám ukázati
pauze vilu pana paslance, pana sekcního šéfa tu a tam
nejakéhO' bývaléhO' ministra, pana jakéhasi rady a dast.
Jsau to domy tech lidí, kterí, byt meJi. pekné a nákladné byty, uznali, že My hause - my castle je príslov,ím ,velmi pekným, zaplatí-Ii jeho praktické pwveden~ st~t. Myslím, .že z vetšiny tech, kdaž si pastavili
rod~nne damky, zejména pak ti s representativními vilaml, málakda se zadlužil. Za to devadesát ze sta mahla
si z a s v é a ne za státní peníze postavit damek. PrO'
zámažného claveka, zdálO' by se, jest hrackau a jednaduchau pocetní úlahau dáti tech nekalik pracent z nákladu na vlastní abydlí. Našli se však i takaví pactári,
kterí sl'ožili 15%' z celéhO' nákladu a stát jim na kanec
20' % vrátil. Kdo neverí, muže se infarmovati:
Praha
1., Parlament, bývalé Rudalfinum. Ve škole nás ucili.
že .má-li neco vyniknaut, jest nejlépe pastaviti vedle
sebe dva kantrasty. Kdyby se mi byli, dastali dO' rukau
rumunští žurnaljsté, byL bych je zavedl, dejme tamu,
na VO'rechavku neb.o za v.inohradsl<:Qu.vodárnu a patam
. k vaganavé kownii?,J0<jtd":Meqthmzivkami.,A(,~ekl bych:
Ejhle, ctyri miliardy k<i>rlliJtA1a,
podp~n1 stavebníhO' ruchu! Nevím však, rekl-Ii bych jim, že z peti kaalO'vaných~tran? které tentO' zákan odhlasavaly, jsou dve
stranaml soclalistickými, že v žádných ceských novinách není davalena pípnaut prati tamuta zákanu, pratože vládní i nevládní žurnaEsté využili plne tahata zákana, at na vlastní vrub, ci en gras v družstvech·; ta
ríci, bych se asi ostýchal. A stydel bych se prazraditi' že
takavými kalaniemi je abklícena celá Praha, že v ~ich
bydlí 'Í úredníci a lidé, kterí by i ve státech které nepramr~aly ctyri miliardy na stavební ruch, ~ašly slušnau strechu nad svau hlavu. NovÝ zák,on o stavebním
ruchu byl adsunut až na nevím kdy. Nekalik let se vedel?, že starý vyprší, ale snemavna, jejíž patence byla
v tech~a ~ech aslavO'vána stati,stickými daty, ofi'C'iálne
zaslanyml redakcím, nebyla schapna vypracavati zákO'n
nový. Nebylo mažna, pratože zákan, který hází miliar. dami a který tauta svou vlastností, je-Ii abratne vyprac'Úván, muže paskytavat znacné výhady nekterým skupinám valict\ jest nejlepším predmetem pro koalicní
dahadovací methodu: necO' za necO'. Ostatne není se
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;pac tešiti: Z taho, cO' bylo dasud a nem prozrazeno
v kaalicních listech, mužeme saudit, že bude zas jen
útechau !ech, na než se pri prvním útaku na státní pokl~di't1f 1iliddgtál&. !Jenže bude peníz státem darovan)'
menší než v pr\1ém 'príp~de. Ceny prO' útechu bývají
vždy malé. Jisto jest' 'Ý'šak, že zásluhau navéha zákona
se nebydlícím a vagO'nárum opet nepraspeje, i když
zákanem budou favarisavány malé byty. Bilance po
jehO' vypršení, bude stejná, jako dnes. Ivan H erben.

Dopisy

o volebni

reforme a dekapitaci vudcu.

Vážený

pane redaktore,

podle dnešních zpráv je již zásadne rozhodnuto o zpusobu volební reformy.
O podrobnostech
ješte mnoho nevíme, zdá se
však, že volební reforma prispeje velmi vydatne k tomu, aby
obraz puvodní naší ústavy, za pouhých pet let tolik zatemnený
fakticky, stal se postupem právním ješte nejasnejším.
Nechci
se zabývati vším, cím dosud byla ci zdála se silne býti p0rušena ústava;
dnes mi jde jen o otázku volebníhp práva.
Ústavní listina mluví v §§ 8. a 13. o volebním právu všeo b e c n é m, prí mém,
r o v n é mat
a j n é m podle zásady
pomerného
zastoupení.
Tento princip prijalo dnešní Národm
shromáždení
od revolucního
parlamentu;
co odevzdá svém
nástupci?
S lov n e totéž;, ale dedictví toto bude ztenceno ve
skutecnosti dosti citelne a zárodky ješte citelnejšího ztence'
peclive živené naší politickou atmosférou,
v sobe má.
N ebot volební reforma znamená, že vol e b n í p r á vo nebud e r o v n Ý m, rozumíme-li
jím nejen projev vule, od
vzdání hlasovacího lístku, ale též rovné respektování, uplatne
této 'vule; hlas volice, který volil stranu nedosáhnuvší ny
predepsaných podmínek,
zrejme
neuplatní
se rovnc tak, jak
hlas daný strane privilegované.
Vule tohoto bude respektován
onoho nikoliv - volební právo nebude rovné. - Volební prá
je neprímé, volí-li obcané za sebe v:olitele a. ti teprve poslanc
pri cemž obycejne jsou volitelé nuceni dbáti daných instruk'
Nuže, náš obcan, prostý voják ve strane, nemá dnes naprost
vlivu prímého - a skoro ani neprímého - na beh Jecí vubec
a na výber kandidátu zvlášte; svým vstupem do politické orga
nisace se vlast'ne vzdává svých politických
práv, ciní stran
»volite1em«. Není na snade domnenka,
že naše volební prá
je spíše, presne vzato, neprímé?
-A
co ríci o všeobec
nosti
jeho - jak dlouho potrvá? Nebylo už projeveno dos'
chuti vzíti volební právo nejen vojákum,
ale i úredníktim?
eznamená volební reforma stejné zkrivení všeobecnosti jak
rovnosti? - I na taj n o s t jeho si nepríliš dávno jedna z koa
licních stran delala laskominy, vždyt prý se nikdo nemusí styd
a bát priznat barvu ...
To jsou ty povážlivé úkazy, zatežující
dedictví, odevzdáva
novému parlamentu,
ci lépe druhému, nebot to je práve cíle
reformy, aby nebyl a nemohl býti príliš n o v Ý m a j in Ý
Když se zacalo mluviti o volební reforme, uvažovalo se ta
o pripuštení
škrtu v kandidátkách,
címž by se vyšlo vstí'
snaze po projevu pravé vule volicovy. Ale hned se pustilo
sveta strašné slovo: dek a pit a c e v u d c u - jež ku JXldi
dc.,yedlo mnoho lidí zastrašiti. A prece, zdá se mi, je tato "d
kapitace vudcu« jen velkým bubákem, který pred bližší p
hlídkou neobstojí.
Prof. dr. M are š se ve svém L u str
úst a v ní c h z á k o U též obával této dekapitace; prý »
odpurci strany mohli vysláním svých volicu zbaviti kandidá
listinu strany protivné
jejích hlav, VUdcll«. Není tato oba
TI<
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- zbytecná? Žádná strana nemá ta1ik valicskéha maa, aby znacnejší jehO' cást mah1a komandavati ku pohaérou vystoupení u strany druhé za úcelem adp'rj'wení jevMce; a žádná strana; by neoy\a \'l.Is. h\qBp'á, 'lP-YI)~e ;?:baa hlasu svých lidí a pridáv,!la j,e strane protivné jen pro
bné potešení z dekapitace jejÍho vudce. Takovým Pyrrhavítezstvím by nejdukladneji dekapitova1a sama sebe.
tne vudcové se ku podivu dobre snášejí a sami by jiste
'pustili, aby jeden druhéhO' ,tak špinavým zpusobem prival o - cest býti zástupcem lidu.) Tato abava je tedy
méhO'skromného názoru zcela nesmyslná. Nelze avšem
ti, že by dekapitace mohla prijíti z 1u n a str a n y s a m é.
muže býti s vudcem nespokojen; u nás to není div, ale
to také hrích. Bud má k nespokojenasti dtlvady zásadní,
má právo, aby jehO' vule bylo dbáno; je jiste lépe,
li na kandidátce urcité jméno, než bude-li valiti stranu
• po pr. i státu úplne cizí. Mají vudcové snad strach"
dku tech, kterí je vudci ciní (nebO'aspon meli by ciniti)?
dnes paslanec vubec není vol i c u m adpovedným; škrty
didátkách by ho prinutily v jeho ciste asabním zájmu
lmu respektu pred demokracií. Snad by nekdy byl škrtnut
malichernýchprícin osobních, ale konec koncu tato akalnost
oduje, jde o zjištení pravé vule valice a nikoliv a její
tky. Vudcové prece nemají svá místa propachtavána; dosti
tom, požívají-li zvláštní ochrany trestníhO' zákona (zákan
ochranu republiky), což je ostatne v porádku, a zvláštních
egií v abaru sociální péce (vyslanectví a pod.), což už
rádku není.
lm. že škrtání v kandidátkách by pusabilo jisté patíže techo rázu; ale chtel jsem dnes ukázat na zásadní povahu
Nebude ta snad na škadu. Nebot mnozí utíkáme práve
takovými bubáky, nenaucili jsme se ješte »non iurare
ba magistri« (recte ducum partis); pak ovšem není divu,
eskoslavenská
demokr,acie
- není diskusí.
Váš
J. K.

o

novou stranu.
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stále kritisujícím, prota o nás ani jiné strany nestojí.
Udrželi-li bychom novou stranu, byla by ta velké 1P1uspro
náš politický život, byt byla strana i dosti malá. Dokázali
bychom. že nejsme ,tolik anarchistickými, jak se a nás píše,
že nedovedeme jen kritisovat a negovat pa1itický život, že
davedeme také positivne pracovat.
Caž, pokusme se alespon debatovalt a pru"ramu. Nebo si
debatu o nem necháme, až se sejdeme?
V úcte se Vám znamená

A-š!ro.

Mládi

volbách.

O

Brno, 16. VII. 25.
Pane ~edaktore!
V odpovedi p. K. Cejkavi v posledním císle Prí tom n o !I t i
mluvíte o omylu demokracie dáti volební právo lidem pred dvacátým ctvrtým rakem. Odvozujete rtak z dopisu výše jmenovanéhO' a z príspevku p. Vokolka v 26. C. Prítomnosti. S Vaším
náhledem není možnO' souhlasit. Ne proto, že je mi 23 let, ale
proto, že my mladí nejdem k urnám, abychom pak valili »podle
letory«. Takových je mizivé procento.
Má-li 22letý »k1ub
na pr. v ruce 9 kandidátních listin, premýšlí, hodnotí skutky
té které strany, aby, plne vedom si svého cinu, odevzdal hlas.
Po prvé si jasneji uvedomuje, že je povolán spolurídit osudy
tohoto státu.
Mládí volí prevážne socialisticky. Ne z jakési nutnosti vybourit se, ale protO', že je v nich silná s a c i á 1n í vír a a tot v dané skutecnosti jeden prajev jejich aktivity.
A jestliže nekomu imponuje Mefisto (p. K. C., nezdá se Vám,
že jste s ním prišel do dneška trochu pozde?), není treba z tohO'
advo:ZiOvatomyly demokracie.
S úctou

•

Miloš

Zivný.

Pane reda,ktare!

Skoda, že, jsa taky mlád, nemohu se vyhnout nesympatické
úlaze, dát se dO' tech dvou mladých, co Vám psali o volbách.
Drevíc, 16. VII. 1925.
Nevážím si jich tak, abych je pokládal za rafinované, a tak
Pane redaktore!
musím v jejich projevech videt kaketní naivnost hodnou stu~ekolika dapisech a i dríve již s mnaha stran azva10 se
dentu. kterí. se asi mají lIla svete dobre a starosti a' skutecný
svet prenechávají tatínkum. Píše-li jeden, že kluk v jeho veku
po nové strane. Jeta touha po strane podabné bývalé
se má starat predevším o to, aby neco vedel a umel, než bude
. ké. Je ta tauha mnoha nás, kterí jsme mimo strany
volit. je mi' nemilé z tohO' 'vyvarovat, že asi ví a umí moc
. bycham ve strane byli - a skara se mi chce verit,
málo, . kdyŽ" nevÍ,' co ·má iJpfi- ~lb}1ch 'delat. Myslím,. že celá
založenínavé strany dojde, a že v ní budou asi tíž lidé,
rada tech ínteligerl{((,l{lc,fVáffi1epíŠí'd volbách, nebudou svau
li v bývalé pokrokové. Nebyli bychom rádi jen my, divocí,
nechut k volbám amlouvat podobne, ale naopak, jak už to
l mnohotech, kterí jsou. arganisováni v jiných stranách, ale
inteligenti umí, budou tvrdit, že víc umí a vedí než oby• tam jako nahému v trní. Byla by nás dast, snad bychom
. i i ncjakého poslance. Myslím, že by strana nebyla na
cejný clovek a prota že nevolí jen ITak každého.
ba naapak, k užitku. Ale dovolte mi atázku: premýšlel
Pan Vokalek se priznává, že má sice sklon k stranám saciado O'pragramu? Dosud o nem nikdo nemluvil. Nechybí'
listickým, ale prý »ko1ik tech stran delnictvo má«! To je :v;eta,
Masaryk? Myslím, že napred je treba promyslit a proza kterou by se stydela maje maminka, která není intelit program. Mám ubavu, že bychom se (i když bychom
gentem, celý život drela a o politiku se taky nestará. Jak
i) nedahodli. Jeden názur bychom zatím jiste meli spose muže student opovážit omlouvat svou bezradnost nemož: že je nutna v politice více poctivosti.
ností objektivní spravedlnasti, když ta prece není dáno ani
'mncte si jen, co již jen v tech nekolika dopisech a,nke- padesátiletým, nehlede k 1amu, že o spravedlnost se lidé budou
h je ruzných názoru, ruzných sklonu. Nekterý stují u 1edo krve hádat a k nicemu nedojdau.
socialistli, jiný u národ. demokratu. Myslím, že je zde
Proc by nemahl 22letý chlapec prospešne a poctive pracovat
jen trachu velká diference.
v politické strane? Jak, prosím, poctivost sauvisí s uvaadvai Y:iakbýt natolik optimistuu, že chci verit v Z<,l!ožclli ceti roky, nebo tak málo si duveruje?
strany (avšem da valeb již sotva), ale mám silnou abavu,
A dá se ta ostatne všechno prenést na slabost a neurcitost
ji udržíme. Jsme, my divocí, vetšinau lidmi príliš svatech studentu z dobrých rodin, kterí svou inteligenci omezují
ými. Nesneseme paut - a strana, at jakákoli, poutá.
na akademické obcanství, tisknutí visitek a hraní tenisu.
e v sabe príliš kriticismu. Priznejme si ta. Mám obavu,
Prijdte se, lidi, podívat k nám dO' Masarykovy koleje a zenejaké dabe se zacneme prít. Jsme živlem neklidným,
ptejte se kohokoliv, co bude o volbách delat a jak volit, taJe
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vám to rekne hned a bude to umet taky odllvodnit. Nezáleží
na tom, že pro vás špatne, hlavní je, že každý je presvedcen
o tom, co delá, a že to delá z pocitu zodpovednosti.
Domnívám se. že poctiví a normální studenti si své intele1..1:uálnípoblouznení a své faustovské záchvaty vybili na maturitním vecírku, a je strašne smešné ve 20. století se setkat
s nekým, jak se halí v mefistolský háv a je presvedcen o své
inteligenci.
Ti lidé, pane redaktore, ani ve 24 letech nebudou vedet, co
mají delat a nac jsou na svete, a doufejme, že za 10 let bude
z jednoho dobre ženatý inteligcnt, nadávající pri tarokách
na politiku, a z druhého poslední Stavrogin.
Milí kolegové, jsme všichni stejne starí, ale já bych s vámi
v jedné lavici ve škole nesedel.
Kdybyste, pane redaktore, potkal jednou 221etÉ'ho delníka,
a ten by Vám rekl, že neví koho a má-li vubec volit, hrozne
byste se udivil a ukazoval ho jako bílou vránu. A vidíte,
u studentu Vás to nezaráží a div že to ješte neomlouváte.
My nechceme videt ve studiu nic jiného, než remeslo ponekud jiných nástroju, a víme taky, že musíme umet hodne
a tak solidne jako švec boty a stolar stul. Ale musí-li mladý
švec, krejcí a delník mít zájem na vecech mimo botu a hoblík,
musíme i my, jimž se porád cosi cpe o' vudcím pos'tavení,
vedet, že žijeme ve státe a mít zájem na tom, co se v nem
deje nebo nedeje.
l... P.

23. cervence 1925.

nam nepujde a které stále tahá maminku za sukni? Ta »porada
vážného cloveka« pripadá mi to držení se za maminciny sukne.
_ Bylo by to celkove komické, ale nezapomínej me, že v pozdejším živote stanou se povetšine z takových »kluku« ufnukaní
úredníckové, kterí nebudou míti dosti rozhledu, (pan eejka
zdá se takovým býti už nyní), aby vedeli, co vlastne chtejí a
že nemuže s nimi si nejspíše zahrávati taková vážná, zkušená
osoba, která z nich - naslibujíc jim hory, doly - udelá nerozvážné volící masy.
Jásám prišel jsem k tomu náhledu, že žádná ze stran koalicních není taková (ani ne tak svým programem, jako více praxí;
svým neslušným dohadováním), abych jí mohl odevzdati svuj
hlas a mel bych dle toho odevzdati bílý hlasovací lístek. Pro c
však
tím
zpusobem
pomáhati
k ješte
vetší
moci a libovuli
koalice?
Voliti oposici? Je mezi stranami oposicními, ci lépe receno· nekoalicními sice velký výber,
ale zrejme vylucuji strany: jinonárodní, protistátní, ostre stavovské, a, t1:akmi zbývá jen strana Práškova. Tuto budu volit,
a.však jen z uvedených duvodu negativních!
Chtel bych toho napsat mnohem více, koncím ale radej i; jen
podotýkám, že by me velmi tešilo, kdyby nekterý z obou »pánu
kluku« mi odpovcdel na to, co na jejich adresu jsem napsal.
Vás pak, pane redaktore, prosím, abyste nám poprál trochu
místa pro tyto dopisy a jsem Váš
L. Midloch.

*

LlSTARNA

Praha, 18. cervence 1925.
Vážený pane redaktore,
budete jiste se mnou souhlasiti, když reknu starou, známou
pravdu, že každý je takový, Jakým cítí se býti, resp, jakým
chce hýti. Potreboval jsem Vašeho souhlasu, abych mohl dále
psáti na aúrtw dvou »pánu kluku«, jak tito se sami nazývají,
kteTÍ zaslali Vám své náhledy o volební povinnosti a kterí jsou
toho mínení, že nicemu nerozumejí; nemají a nechtejí rozumet.
To poslední jr. nejpravdepodobnejší. .
Je mi také teprv(: clvaadvdc<.t let, ale proto ješte nemyslím,
že nemel bych míti možnost zúcastniti se politického života.
Myslím predne, že starý nemá žádný patent na rozum, a má-li
míti aktivní volební právo 24letý negramotný pastucha nekde
na Podkarpatskc Ru.o) , proc bych nemohl míti totéž právo já?
Ostatnc tato otázka je zodpovezena již faktem, že volební
právo každý obcan našeho yeku má. Nemohu si však odpustiti
poznámku, že S~ mi zdá, Jak'Ji'Y ony dva dopisy byly psány,
ueb alespon diktovány nekým Jlr.ym, než onemi l>pány kluky«
a sledoviUy snad urcitou tendenci.
Ale i když nehledíme I,a tyto "cci, musíme se pozastaviti
nad bezradností. s jakou na;i mladi muži - namnoze již chléb
svuj si vydelávajíd _... stojí pred otázkou: Komu odevzdám
hlas; s kterou stranou Jíti;' Chci lucih za to, že tito (specielne
oni »páni kluci«) nedali si tu práci, aby seznali, jaký program
ta která strana má (a rídí-li se podle neho), že nectou vubec
novin (snad sportovní a pod. zprávy), a hlavne nesledují život
jednotlivých stran politických, nevšímají si, jaké ta ci ona
strana zaujme stanovisko k urcitým událostem verejným, at
politickým, neb hospodárským, ci jiným. - Kdyby tomu bylo
op~,clle, pak již dávno by bývali si rekli, že X strana je jiIJ:l
nejhližši -- nebo vubec žádná - a tu pri volbách je prl1ce
vykonání svého presvedcení vecí zcela lehkou.
Zde také pi-echazí k platnosti to, co jsem na zacátku rekl, že
1,ažd): Je takovým, jakým chce býti. A oba »páni kluci« a
s nimi spousta jiných, chtejí býti stále jen - kluky.
Chválí te, pane redaktore, jej ich uprímnost; reknete ale sám:
není tato uprímnost podobná oné, jako když takové klouce, námahy se bojící, prohlásí, že je mu dobre u maminky, že ji-
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