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Politika

Ferel. Pe'youtlw:

Co prinesly volby.
Mel j-sem pred casem, když~ saciální demakraté za

cali spechat na volby, príležitO'st zde ríci, že máme veru
dosti casu na to, cO' uvidíme. Ted už ne pa chybne žive
pocitu}í i sami sociální demO'kraT'é, že bylO' casu dast.
Byl 'Obdivuhodný elán, s nímž spechali vrhnauti se do
nepríjemností. Ztráty skO'ro padesáti mandátu byli by
se dO'ckali i na j'are. T0' nelze pokládati .za duvadnO'u
prícinu k spechu. Parlament, který pred našima 'Oci
ma vystupuje z 'Oblaku prachu vGlebních zápas~l, satva
v kom vzbudí pacit bezprastrední spakGjenasti. Lidé
z prava, z leva i ze stredu nad ním ahrnau nas. NutnO'
priznati, že s urcitým právem, nebat tento parlament
nedává za pravdu ani lidem z prava, ani z leva, ani
ze stredu. Nebo miHeme také ríci, ž'e jim dává všem
za pravdu. Sociální demakraté, když poprvé uderili ve
valební buben, pravili, že už maj'Í dGst tGha bankrat
ního parlamentu a prý nyní at lid rozhadne a smer
nicích další palitiky. Držme se taho slova a pátrejme,
a jakých to smernicích rozhodl lid. Beda, zdá se mi,
že dlauhG a marne budeme pátrati. Lid navolil si dO'
parlamentu jednak mnažství klOmunistu, jednak množ
ství klerikálu. Razhadl na jedné strane velmi ener
gicky, že se má j,ít nalevO', na druhé strane pak stejne
energicky, že se má jít napravo. To je takavé razhod
nutí, jakO' kdyby dva lidé chytili prGvaz a zacali jím ze
vší síly tahat každý na jinO'u stranu. Pri takavém roz
hodnutí s,e daleka nedojde. Nikdo nemt'He zároven
jíti napravO' i na),evo. A pre'c'e nám neco takovéhO' nyní
l:kládá demakratické rozhodnutí lidu. Krajním krÍ
dlL1Jllnarostly svaly a stred zhubenel. :Rekneme rO'v
nou, že lid v techto valbách nerazhadl a nicem, nýbrž
že zanechal na parlamentním bajišti situaci dalekG slG
žitejší a nejasnejší, než jaké jsme byli svedky po po
sledních pet let. ZdálG by se, že lze vyvozovati jakési
dusledky z úctyhodného. pactu komunistických man
dátL1.To by bylo pravda, kdyby prati tGmu nestál je
šte úctyhodnejší pacet mandátu klerikálních a kdyby
vubec pacet sGcialistickéha zastO'upení nebyl klesl z pa
desáti na tricetdevet procent. Nejaké pevné palitické
smernice se z v~rsledku voleb nedohledáš. Je ta rada
k bílému, lcernému i rudému. Je tu mnohO' padráždené
energie, ale pakaždé jde jiným smerem. Parlament
rebude moci rozhodne vykrociti ani tím, ani oním
smerem. Bude porizovati limanády, do nichž mnaho
stran bude pavolána nasypat prášku padle své chuti.
Bude nucen jíti s cesty všem trachu výraznejším úkO'
lum. Jak ta vše dlauhO' 'P'ujde, nikda neví. Pokrakové
strany v koalici s' velkau chutí podrí'zly vGlební 'Opra
vou krk ctyrem mandát1'lm národní strany práce, jejíž
úloha by v parlamente nemahla :býti jiná než kladná a
konsolidacní, jak prísluší skutecné strane stredu. Ale
to byla také vše, co pokrokavé strany koalicní v techto
volbách svedly; proti vzrustu oblOU krajních krídel
byly bezmocné a dívaly se na to jakO' sedlák na pova-

den. Pravé rozpaky v našem par1amente nevzejdou ni
kdy z toha, Jakým zpusobem a z jaký,ch slažek je vy
budován stred. At je zde jedna strana nebO' pet, v roz
hodujících akamžicích se sejda u, nebO't patrí k sobe.

. Ale pravé rozpaky v našem parlamente pa chodí vždy
ze síly krajních krídel, ze s,íly tech, kterí chtej'Í posled
níhO' továrníka uškrtit strevy posledníha sociálpatriGta,
a ze síly tech, kterí verí, že náš príští president papu
tuj,e s GbnaženGu hlavou na. Svatau horu. A v boji
proti temto krajnastem pokrokavé koalicní strany se
lhaly a prepustily jim mnaha židlí. Výsledek voleb je
'Oslabení stredu a pasílení krajnastí. To znamená, že
lid, který byl pO'valán k razhadavání, rozhadl, aby
chO'm prešlapavali na jednom míste; rozhodnutí lidu
pripravila parlamentní tahanici, jaké tu dosud nebylo.
Mužete nad tím lkáti, práteLé, ale ta, uvažte, je demo
kracie. V útechu prectete si znovu slavné autory, kterí
všichni tvrdí, že demokracie vyžaduje predevším casu.

Hlavním rozhadnutím techto. valeb j1e tedy, že lid
a ni,cem nerazhodl a. že dal za ;pravdu tomu i anamu.
Druhým rozhodnutím tecbt,o voleb byla, že se naprosto
ztratila vetšina, kterou mela b)'valá kGalice, a že k zá
chrane ceskaslav,enské vetšiny bude nutnO' prizvati živ
nostníky, uprázdnit jim nejaké to ministerské kreslO' a
vLlbec s nimi uctive zacházet. A i s živnostníky získává
jakaus takous vetšinu teprve ve tretím skrutiniu, kde
si, jak známO', padle všech pravidel, které si sama dala,
rozdeluj'e hlasy malých stran. Je tedy faktem, že raz
šírená koalice si získává vetšinu teprve tím zpllsGbem,'
že si zkrátka a dabre prisvojí ty hlasy, které byly 'Ode
vzdány výslovne a vedame prati ní. Je tO' trochu tak,
jakO' kdyby nekdo spocítal nejen ty rány, které dal, ale
také i ty, které ,dastal, a pak se hanosil souctem. Tak
se všechno zdá, že volicstvo nedalO' koalici absoluto
rium; koalice (a živnastníky rozšírená) se udržuje pri
moci pouze tím, že cást hlasll, které ji haní, prO'menila
úrední cestau na hlasy, které ji chválí. Pro škodalibé
diváky jest to snad zábavné divadlo. Ale cítíme-li
uprímne s tímto náradem a státem, pak s'e príliš nera
dujeme nad tím, že ceskoslovenský nárad musí zde
sháneti vetšinu takovými pokoutními cestami. ~Galice
mela v tétO' republice pa ,pet let úredne zajištený mo
nopol na maudrast i moc; dachází-li tG k t,emto kon
cllm, zdá se, že dosti nevyužila hrivny ji sve
rené. Nekterí budou ríkati, ž;e kGalice vše zavinila;
jiní budau, tvrdit, že nemO'hla mnO'hem více delat a že
opasicní hnutí zakládá se na zákanech témer jakoby
prírodních; budou tvrdit, že kdyby lmalice byla uspo
kajila nekteré Gpasicníky, byli by se na druhé strane
z nekterých koalicníkú zase stali oposi!Cníci, což by vy
šlo naj:ednO'. Myslím, že je pravda v tom i v tom, a že
pamery pro vládní vetšin1.l- jsou u nás složitejší než
kdekaliv jinde. Ale nejvetší pravdou je, že koalice,
dívajíc se na výsledky voleb, nemá žádných prí'cin
k nezrízené pýše.

Do téta chvíle nevíme, jakou vládu si pro nás kaali
ce vymyslí. Nevíme, sedne-li si statecne hned do kre
sel, s takavau námahau a jen o vlas vy dobytých, ci
zkusí-li ta na nejakO'u dabu jen s' par1amentárním sy
stémem nebo sáhne-li dokonce k odríkanému krajíci
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úrednic1<'évlády, aby si za tímto štítem seradila zatím
své šiky. Pana Švehlu, zdá se, z voleb trochu pobolívá
hlava, i pracuje v tichu a s vylouc.ením verejnosti. Je
však velmi težko vymysliti, jak udelati koalici vetší
o loket nebo o vlas, než ve skutecnosti je. A at pan mi
nisterský pr'edseda Švehla sebe pozdeji sejme 'Obklad
se svéh:o cela a at privede jakoukoliv vládu do sne
movny, tolik je jisto, že to bude vláda s obzvlášte ne
pevnou posicí a že každý trochu prudší rodinný spor
by ji mohl zahubit. Bude nutno ji tak trochu postavit
pod sklenený príklop a bránit ji pred vážnoOstí života.
Nemužeme dosti dobre odhadnouti, jak snesou sociali
sté vzrostlý meštácký vliv a zvýšený klerikální tlak
v nové koalici. Je možno míti urcité obavy v tom
smeru. Z boho duvoOdubude trvalost nové vlády velmi
pochybnou. N emohouc se pro vystupnovanou ruznost
svého složení r'Ozhodnouti prO' to ani proO ono, pro~
lelkuj-e možná koalice celé jedno parlamentní zasedání.
V olání po noOv)'chvolbách sotva by bylo na míste. Na
jare by volby nepodaly obraz podstatne zmenen)'. Je
treba ponechati volicstvu nejaký cas, aby udelalo zku
šenosti s 'Obema krajními krídly, které si v takové
hojnosti navolilo do nové snemovny.

Ten, kdo by pravil, že se rýsují na obzoru možnosti
nejakých jiných koalicí, musil by míti abnormálne
ostrý zrak. Zajisté mluví se cosi o Nemcích. Ale pro
stor mezi cechy a Nemci v této republice je dosud
úhor nevz.delaný. Lze vážne pochybovati o toOm, ž'e by
bylo možno vzíti Nemce jen tak pres noc do vládní
vetšiny, když jsme se o ne sedm let nestarali a oddelili
se od nich vysokou zdí, ríkajíce, že nic nemuže býti
dobrého, co pochází z této strany. Ani Nemci nejsou
dosud pripraveni na vládní úlohu. Za zdí nevyvinulo
se v nich mnoho pocitu jiných mimo vzdor a zlobu.
Neobávám se ríci, že to bylo do velké míry vinou k'Oa
lice, která se domnívala. že na veky stací se svým sy
stémem. Vznikly by cetné potíže z toh'O, kdyby Nemci,
psychologicky nepripravení, uverili ve slova p. Švehly,
že »do vlády má každý stejne daleko«, prijali pojednou
pozvání a vstoupili do koalice. Kde je tolik cizoty na
obou stranách, není dobrá atmosféra pro spoluDráci.
Koalice mela ponekud psychologicky pripravit tento
moment, a je její vinou, že tento státnický úkol opo
menula. Je možno odvetiti, že kdyby koalice byla ve
dela, co prijde ... V tom prípade je koalice vinna i dru
hou chyb'Ou: že nepredvídala. Pocítá-li koalice s nut
ností, že jednou bude nutno zaklepati u nemeckých
dverí, mela by brzy v parlamente pripraviti atmosféru
podle toho.

Mluvilo se také o možnosti vstupu ludáku do vlády.
Zdá se, že by to byla kombinace pro koalicní socialisty
v mnohém smeru nesnesitelná. Ludáci velmi zdivoc.eli
od té doby, co se rozešli s monsignorem Šrámkem.
Nekteré jejich požadavky by socialistické strany sotva
zodpovedely pred sv)'m volicstvem. Mimo to je treba
dobre pozorovati to. oemu ludáci ríkají a u t o n o
mi a. Jistá míra autonomie je prospešnejší demokrati
ckému režimu než cokoliv jiného. Ale taková autono~
mie, která pripravuje rozkouskování republiky, je stej
ne nevítaná, at prichází se slovenské ci s nemecké
strany.

Cetli jsme všichni také jakési úvahy o komunistech
jakoOžto o vládním ciniteli. Tyto úvahy nebyly mno
hem více než taktický manévr. Všichni, kdož verili,
že by se komunisté mohli státi soucástí vládní vetšiny,
projevili velkou míru nepochopení pro podstatu 3. In-

ternacionály. Tato organisace to nemyslí s revolucí
žertovne, a kdy, jako nyní, nemuže na ni vážne po
mýšlet, nedovolí aspon nikomu, kdo je podrízen jejímu
vlivu, aby zasedl ke stolu vývoje.. Kdo doufá v neco
jiného, vždy se zklame. Aby naši komunisté mohli se
státi v parlamente skutecne pracovní složkou, k tomu
by bylo treba nejdríve nápravy v hlave, v Moskve. Do
té doby neznamená 940.000 komunistických hlasu u nás
nic jiného než odhodlání: my chceme delat obtíže.
Bude to jedenactyricet mandátu mrtvé ruky, jedena
ctyricet parlaIT).entních gramofom"t, do nichž budou moO

skevské ruce zastrkovat válecky. Je tO'nepríj-emné, ale
nedá se s tím zatím nic delat.

Volby, zdá se, prinesly zatím i konec odluky státu
od církve. Co nesvedly pokrokové strany proti dva
advaceti klerikálum, t'O nesvedou proti jedenatriceti,
zvlášte stojí-li za nimi ješte triadvacet vášnivých kle
rikálu slovenských. Musíme se dívati na veci tak, jak
jsou. Vzrust klerikálu znamená bankrot dosavadního
protiklerikálního boje. Bude nutno dukladne uvažovat
o tom, proc by methody byly neúcinné a proc naopak
klerikálum zištne prospely. Ceskoslovenští socialisté
prísahali v léte, že nepujdou již s lidovou stranou do
koalice a ž,e povedou proti ní nesmiritelný boj. Videli
jsme všichni, jak ten nesmiritelný boj skoncil: po boku
klerikálu. Zajisté nemužem od nikoho žádati, aby ude
lal neco nad své síly. Ale tolik mužeme žádati, aby
v tom prípade nežvanil a nehrál komedii. Zacnow-li
cesk'Oslovenští socialisté oPet za tohoto parlamentu ne
kde mluvit o nesmiritelném boji s klerikály, pak to ne
pokládejte za nic jiného, než za demagogii. Musíme si
zcela klidne ríci, že první bitva o odluku církve od státu
je prohrána a bude prohrána tak dlouho, dokud bude
trvati parlament, jenž práve byl zvolen. Bylo receno,
že co Hus slovem, Žižka palcát'em, Havlícek perem, to
bratr StríbrnÝ cinem. Vidíme všichni, kam to tento
poslední z národních velikánu privedl cinem: tam, že
se v novém parlamente vttbec nebude smet mluvit o od
luce církve od státu. To není príliš daleko.

Není-liž pravda: na tohle všechno j-sme meli dost
casu do jara?

Skutky!
Rec inž. Dvorácka v úterní schuzi Prumyslového

klubu, zajímavá debata po ní, clánek dra Matouška
»K ceské inteligenci« ve stredecních N á r. L i s tec h
a prohlášení predstavenstva Ústredního výkonného vý
boru csl. nár. demokracie, publikované na téže strane
- tot verný obraz pomeru v národní demokracii.
Verný obraz pe v n é 1i n i e! Dnes pmzatím je to
úplný chaos myšl~nkový i taktický.

Nebudu nikdy pochybovat o kvalitách inž. Dvo
rácka i dra Matouška, o jejich nejlepší vuli. Inž. Dvo
rácek z mladší generace, dr. Matoušek jako b)'Val,)'
realista mají oba pochopení pro m ode r n í názory,
hlavne pokud jde o významné dnes otázky hospodár
ské a sociální.

Co je to však platno, když dr. Matoušek ve zmíne
ném clánku v N á rod n í c hLi s tec h píše, že
»národní demokracie videla 'jasne, že jediným r e g u
lát o r e m z p o 1i t i s o van é hon a š e h o v e
r e j TI. é h o ž i v o taj e ob j e k t i v n í, n a vše c h
n y str a n y ne z á v i s 1Ý ú r e dní k«, a vecer
pred tím, když schla cern na tomto clánku, tajemník
strany žádá kontrolu úrednictva dle politického pre-
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svedcení v bankách a prumyslQvých závodech; a ne
dlouho pred tím nekolik predáku národne demokra
tických .intervenuje u urcité osoby, aby jistý jemu pri
delený úredník byl propušten proto, že vstoupil do
národní strany práce. ToOje ten, »l1a všechny strany
nezávislý úredník«, jak ho chce (opakuji, o cistote
p r á ní dra Matouška jsem presvedcen) národní de
mokracie?

Dr. MatoOušekpiše dále:
"Za,!'ímco stavavské slažky skara všechny ve svých tríd

ních stranách dacházejí posílení, inteligence aslabuje stra
nu i d e o v a u, která mela prece k ceské inteligenci nej
blíže, j ežta se nerídila pauze ahledy s t a v o v s kým i a
trí dní m i, nýbrž predevším ahledy d uch o v ním i a
mravním i.«

Zde ovšem se zdá, že dr. Matoušek bud neoo zakrÝ
váanebo, což nelze prece predpokládat, jasne situaci
ve strane nevidí. Ohledy duchovní a mravní byly
pouze v p r 00g r a m u, n i k'0 II i v v p r a x i! Pan
dr. Matoušek prece ví, kdo chodí k vrchnímu pol. re
diteli N á r. L i s t u SíSoOvi,když se jedná o duležité
hospodárské a sociální události. Jsou tO' zástupci
vše c h stavLl, organisovaných v národní demokracii?
Pan dr. Matoušek také dobre ví, odkud si obstarával
jako poslanec dobrá zdání k hospod. a sociálním pred
lohám. Byly to v ž d y také organisace zamestna
necké? Pan dr. Matoušek lká nad ztrátou inteligence;
myslí, že takováto ztráta inteligence muže nastat bez
prí cin y? Prípad, který uvádíme, aby na jedné
strane N. L. bylo nekolik vecí, které se navzájem tlu
kou, není prvý. Za to, že vedle šefreda'ktora N. 1..
ješte vládne vyšší moc, která se stará, aby »strana
rídila se oOhledy stavoOvskými a trídními a nikoliv pre
devš,ím atd.« nemuže oOvšem dr. Matoušek, ale to ta
inteligence prohlédla pud I e s k u t k U, nikO'liv dle
programu. '.

rnž. Dvorácek presto, že staví nár. demokracii na
pudu príští koalice proti prohlášení výkonného vý
bom, podporuje program, který postavila nár. strana
práoe proti koalici. Pochybujeme, že podarillo by se
v príští Iwalici prosaditi ony hospodárské požadavky
plne oprávnené, ponevadž koalice bude mít svoje ob
chodní starosti. Každá z koalicních stran má v porte
feuilIu radu pripravených desiderií, jimiž chce posílit
svou posici k brzkým volbám príštím. Se vším, co
inž. Dvorácek po stránce hoOspodárského a kulturního
plánu sdelil, lze souhlasit; at je to reforma a snížení
verejných bremen, reforma verejné správy, urychlené
vyrízení úpravy pomeru státních zamestnancu, zdoko
nalení výroby, podpora technického pokroku, zvýšení
výrobnosti atd. To jsou všechno veci, které hlásáme
již velmi dlouho. Tyto požadavky, jak patmo z pro
hlášení soc. dem. a csl. socialistu, nechybí ani na jejich
programu. Jsou to ne z byt n o sti. Ale dosud se
nepodarilo ani tyto nezbytnosti ani v pocátcích s I u š
Il e rešit. A proto pockáme si zatím n a s k u t k y.

Clen koalicní petky dr. Kramár napsal k Novému
roku 1924 'clánek, v nemž na konci praví:

"Kdyby se nám tedy v novém raku podarila provésti na
jedné strane soc. pajištení a sice co nejekanamicteji a s od
politisavanou dabrou organisací a na druhé strane provésti
reformu správy :I rozrcšiti definitivne pažitkavé pamery
státních zamestnancu a pak sestaviti úsparný a prcce vecne
dabrý rozpocet, šetrící všecky oprávnené kulturní a hospo
dár. zájmy, jakož i racione1ne upraviti naše dane a dávky,

abychom se nemusili báti žádné konkurence na zahranic
ních trzích, ''Ykanala by k~l·aliceopravdu veliké dílo a do
kázala by pra všecku budaucnost, co dovedeme, když ve
spolecné a družné soucinnosti napneme všecky síly, aby
cham drahou naši republiku udelali také haspadársky a sac.
silnau a zdravou! Prablém zlevnení státní administrativy
je teLký a málo vdecný, ale je zároven stežejním problé
mem veškerého podnikání. Jeha rozrešení je v Ý c hod i
s k e m veš ker é na š í h o s pod á r s k é po lit i k y.«

Pres to, že zlevnení státní administrativy je stežej
ním východiskem naší hospodárské politiky, rozrešila
koalice, pod dojmem techto sliM, stežejní otázky tak
znamenite, že témer po dvou llétech cteme v novinách
lokálkUl:

Stížnosti na zdlouhavé prejímání telegramu, podávaných
telefonem. V kruzích adchodních vyskytují se velmi zhusta
stesky, že podávání telegramu telefonem vázne a že je
nutno velmi dlouho cekati, než nastanet spojení. Na stíŽ·
nasti tlumocené pražskou abchadní kamorau adpovedel te
legrafní úrad, že vec je zavinena rcstrikcí persanálu. (!)
Komara upazarnila reditelství pašt a telegrafll, že tata 0,1

vetví služby je pro abchod velmi duležito, ponevarlž umaž·
nuje obchadníku, aby co nejrychleji obstaral podání telegra
mu. Omezuje-li se ve smyslu restrikcníha zákona persanál
i v tamta odvetví, pak nelze to aznaciti jaka správné.

Tedy pockáme prece Jen na s k u t k y. -1'.

Co S Národni stranou práce?
(A n k e ta.)

Vážený pane redaktore!
Snad jen príliš malý odstup ad valebníha výsledku zavinil,

považuji-li již samu atázku po dalších osudech náradní strany
práce za smutné priznání, že jsme se actli ve slepé ulicce. A
prece dabytí nekolika mandátu znamenala by jen malé razmna
žení našich pracovních nástrojiL vydrželi jsme ta bez toha roz·
mnažení pár nedel, vydržíme to i Jeta. Mnazí z nás vytrval~
potírali námitku, jako by viny a chyby kaalice byly jediným
karenem našeho vzniku. Nelíbí se mi tudíž ani to Vaše tvrzení,
že bycham novou stranu nechteli dále udržavat, vyvaruje-li se
kaalice napr'íšte hríchu. ktcré jsme jí vypacetli. Nikali, duvady
pro navou stranu jsou trachu širší, strana dispanuje znacným
kvantem duševní kultury, pracež má právo i pavinnast vyplniti
urcité palitické paslání bez ohledu na získané 'ci nezískané
mandáty a bez ahledu na další chavání kaalicních stran. Zákon
prirozeného apatrebování jistých spolecenských útvaru ukládá
inteligenci zpracování myšlenkového základu dalš~chspalecenských
farmací, a pauhý fakt, že da nové strany vstoupila množství du
ševních pracavníku, dríve nikde ncorganisayaných, znamená jej í

nespórné plus. Také to nezadržitelné hroucení nekterých stran
projevené ješte více nízkou kvalitou jejich volebních zbraní
než úbytkem volicstva, nutí k vážné úvaze, jak zachyt;ti jejich
trosky a jaký jim dáti smer, aby to bylo na praspech dalšímu
vývaj i veci. A tak na hlavní otázku adpovídám: budujme
navau stranu dále.

Tomu dalšímu budavání dlužno dle mého náhledu položiti
v celo požadavek úplného splynutí se stranau pokrokavau.
Težce se nás datýkaly zprávy, že prý valební kaaperace nebyla
v našem ústredí provázena duchcm uprímné loyality, že se staly
pokusy odsunouti zakladatele pokrakavé strany. Nevím" kolik
tech sporu spadá na vrub nahodilých nedopatrení a kalik na
vrub zlé vule. Nám však nesporne uškodily. Vedela-li se a nich
již pred valbami zde na výchade, vedelo' se a nich v Brne
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a Praze daleko více. A prece dosti malý pocet hlasu v centrech
byl by aktivoval našich celých sto tisíc! Tato nedorozumení

musí prestat. VÝsledek voleb potlacil nejednu: il1usi, urovnal
strední cestu mezi tvrdostí principu a shovívavostí aplikace.
Presvedcil nás, že k dalšímu životu strany potrebujeme toho
myšlenkového tl-íbení, k jakému pokroková strana kvali'lbu

svých lidí muže prinésti lví podíl. A presvedcil, doufám, i pre
dáky pokrokové strany, že politika není práce ve vedeckém
ústavu, že bez té praktické rutiny cetných osob ze strany práce,
bez Prí tom n o s t i a Lid o v ý c h n o v i n bude to ješte

pl-íliš dlouho nikoli pokroková inteligence, ale p. Hlinka a
Taussik. co budou držeti klíc k duši davu. Musíme tedy co
nejdríve slouciti obe strany (snad i Svaz národ. osvobození!)
Chteli jsme do verejného života prinésti kus cistoty a dobré
viHe: necht tedy vlldcové obou stran presvedcí verej nost ráz··
l1ým cinem, že se nemají zakládati strany k viHi nahodilé tuž1>e

osob po vudcí roli. Programové rozdíly jsou tak nepatrné,
že jich jádru težko porozumí universitní profesOl-, nerku-li

vclic. A vllbec nutno celou tu programovou stavbu redukovati
1/a radu konkretních vet, aby pomerum místo dalšího zmatení
dodala pruhlednosti. Je dnes málo vhodná doba k tomu, aby
chom se preli o slovícka nebo o to, jaký kus vlldcovské hole

ponese zakladatel strany práce, a jaký zakladatel strany pokro
kové. To rozhodnou demokratické zásady, jimž po rádném za
kotvení organisacním chceme, 'tuším, dáti positivnejší a ušlech

tilejší obsah, než je pouhý kult osob. Není na výši situace, kdo
tomu nechce rozumet. Ale široce rozvetvená sít clenu obou

stran tomu porr,zumí dnes více než jindy.

Až dojde k sply:lt1tí, budeme pekne trpelive pokracovati
v organisacnÍ práci, jak jsme ji zapocali pi'ed volbami. Budem~
v každé vesnici hledati 5-10 lidí, kterí svou starost o osudy
státu a svobody chtejí vteliti v soustavnou práci. Dáti myšlen
kového tmelu temto bunkám - to je úloha center a diskussí.

Býti okem, uchem a živým slovem tcchto center - to je práce
na venkovC. Zavadili j'iIl1e na vvlicských schuzích o celou radu

naléhavých otázek: mLlžcme ted od nich utéci? Nikoli, nyní
je na nás, abychom dokázali, že celé zakládání strany nebylo
jen osobním podnikem a chytráckým využíváním psychologic
kého momentu. Mluvili jsme hlavne o úpadku parlamentu? Ale
noví lidé, kterí se tam práve dostali, aspon z cá.,ti garantují
pokracování toho úpadku. J\'a zákomech bude opet pracovati
nekolik jedinetl, ostatní je proste odhlasují. Mám za to, že

k nutnému tríbení vlastního jádra legislativy mužeme prispívati
velmi vydatnc, i když v parlamentc nejsme. Jsme vždy povinni
ríci, jak si lépe predstavujeme to, co pranýrujeme jako špatné.

Pracovních úko1í't r,ajdem~ celou radu. Že provádení pozem

kové a lesní reformy obrátilo tak trochu na ruby veškeren
právní rád a: každé sociální cítení, že se vLlbec právo 1Iopí v li
bOVllli exponentll stran, že osobní benevolence vysokých pá1111
jae nekdy za hranice, položené zákonem, že sekretári strany
komanduj í a dle libosti i prekládaj í státní úredníky, že posla
necké intervence u centrálních úradll v zájmu provinilých jed
I1otlivcí1 daly prímo plldu dalšímu rádení zvl11e a zištné nesty
datosti, že je absurdní výklad menšinového zákona, dle neho'ž
rr.ajorita musí se rídit minoritou (výhradne madarské žalobní

spisy a lícer.Í v prípadech, kde je Madarem žalován Cech), že
cizí státní príslušníci zastávají místa, z nichž byli vyhozeni
naši lidé, že se ojedir.ele, ale s velkou bezohledností teží z bídy
a vyšlapaných cesticek sociálních hesel, že nekterí remeslní po
litikové ustupují s velkým gestem z aktivní politi'ky, když se
jim dostalo sinekury - to a nnoho jiného jsou problémy,
které se nerozreší pres noc. Kde "e podrobná kasuistika a zpra
cování toho materiálu, k nemuž mnohý z nás muže prispeti
fakty ze svého okolí?

N a tomto konkrétním základe, k nemuž denní události samy

prispejí, mllže se dobre udržeti stavba nejen jedné strany, ale

rádné politické v.,;chovy vllbec. I v politické práci platí výr0k
Galianiho, že vychování má nás navykati, aby;:;hom konali, co
je nám nepríjemné, a ve chvíli. kdy je nám to zvlášt neprí
jemné. Taková výchova, která by neváhala ríci nepríjemnou
pravdu, byla v politice zanedbávána prímo hríšne. Chopme se
jí, uvolneme síly našich vzdelancll, ucinme jim z politiky prís
nou povinnost, preložme težisko té politiky z malicherných
a osobl1ích cachrLl k principum, v nichž je psán osud naší svo
body a ()sud dejinného vývoje. A snad se potom ukáže, jak
ta lekce z posledních voleb prinesla nové strane žádoucí pro
hloubení, žádoucí ocistu a. zjemnelý smysl pro povinnost ve
vlastních radách, na prospcch veci, na prospech státu.

Je k tomu, o cem jsem se letmo zmínil, treba vubec politické
strany? Odpovídám rozhodne kladnc, znaje dobre vlastní nitro
z doby, kdy jsem v žádné strane nebyl. Bez organisace príbuz
ných duší stává se verejná práce sportem, na jehož posledních
metách bude malomoc, znechucení, tupý indiferentism. Lidská
povaha se neobej je bez životních impulsu, jimiž obcas nutno
vzbuditi náboj hromadného zjevu a zájmu. Práve impulsy

z center aktivní politiky úcinkují bezprostrední silou jenom na
vnímavé agregáty, nikoli na jednotlivce. Rozhlédneme-li se po
agitacní práci NSP., musíme se divit, kolik málo známých
lidí bylo vytaženo ;i neplodného úkrytu, aby prineslo skutecné
obohacení politické struktury myšlenkové. Nelze-li se nám na
dále vzdáti indukcního náboje onech impulslI, potrebujeme
i nadeje, že oteže státní správy, kdyby jednou vypadly z opo
trebovaných rukou, dostaly by se do rukou jiných, svežích
a pripravených. Celá rYilost našich motivLI, celá státotvornost
naší kritiky je podmínena možností event. prevzetí úkol li, které
<ile našeho názorLl jsou prováde.ny špatne. Mandát není nám
cílem. Ale musíme oíí státi jako o jeden z prostredkll; jinak
by celé naše usil()vání zt,at ilo souvislost se skutecným životem.
Rozejíti se do rlIzných stran. skloniti hlavu pred vyšlapanou
a vyjetou tradicí, býti poslední príckou žebríku, na jehož
vrchu stojí pochybná modla s právem veta a s kamarilou, která
rozdílí svobodu slova, cest a funkce podle svého strachu () uko
jení vlastní lacno>,ti moci, k tomu jsou naše lokty málo tvrdé
a naše duše príliš nezávislé. Jdeme tedy vlastní cestou, a uvidí
se, zdali naše zbrane pravdy nedosáhnou úcinnosti práve ta
k()vým krestem, jaký nám prinesly volby!

Dr. M. Ocenášek.
Košice.

*

Vážený pane redaktore!

Dovolte mi, prosím, napsati Vám nekolik slov k Vaší otázce
»Co s národní stranou práce?« Vaše otázka mne velmi neprí
jemne prekvapila, stejne jako se si líbil Váš clánek »Jak jsme
to prohráli«, až na poslední odstavec. Tento poslední odstavec
je velmi netaktický, stejne jako. ona otázka v poznámkách.
Proc?

Domnívám se, že když se zalaží nová stra.na ne z duvod li

osobních, jako tomu bylo na pr. u straay Práškovy, že je té
strany potfebí. Že jste anketou zkoumali plldn k ntvorení

nové strany, je jiste správné, ale zkoumat novou anketon opráv
nenost další existence strany po volbách, v nichž získala lOO.OOO
hlasu po 2 mesících své existence, pokládám ZaJnaivní. Tady je
na míste, aby vudcové nové strany vzali do rukou seznamy
hlasu odevzdaných pro jednotlivé strany v jednotlivých voleb
ních okresích a presvedcili se, že hlasy strany práce nejsou jen
hlasy okamžitých nespOk()jencll, nýbrž že to jsou hlasy lidí,
kterí se stan()viska, ideového (nesouhlas bud s programem, nebo
·praksí všech dosud existujících polit. stran) nemohou a nechtí
vstoupiti do žádné ze stran. Príklad: v našem meste s l5.000
obyvateli dostala strana práce bez jediné volební schLlze, bez
jediného plakátu na rozích ( !) l79 hlasu, do senátn 19l hlas
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(vliv Herbenuv asi). Lidé, kterí volili stranu, práce, dovolují si
tvrditi, nejsou zkušení agitátori, takže procento hlasu získa
ných agitací osobní u 'Osob politicky neorientovaných je mi

nimální. Pocítej 'e však pres to jen se 120 volici ideovými;
není to na krátk 'u dobu trvání slušný pocet? Vezmeme tecI
Prahu a Brno. K~1i1c hlasu chybelo v Praze k docílenlÍ man
dátu i za tak špaltmých vyhlídek se zretelem na »demokraticnost«
volebního rádu? Srovnáte-li výsledky i v jiných vetších mestech
(Pardubice, Hradec Králové, Tábor), vidíte totéž. Pri necem,

co byla vyvoláno, jak pevne verím, jen z pohnutek ideálních,
není na míste -otázka: "CO s tím?« Ta nesmí nikdy napad
nout. Po volbách se melo ozvat naopak jen heslo: »Ted dále
tak a !tak!« Ci zhorší se pro príští volby zase volební rád, jak
lJapovídá již jedna poznámka Ceského Slova? Bude-li míti strana

práce dOoSltsíly, prorazí po nekolikáté príprave. Neprorazí-li,
má váhu jako pevná organisace i negativne, pr'Ostou svou exi
stencí. A i kdyby chtela nekdy jít do voleb spolecne s ne
kterou jinou stranou (ovšem pokrokovou), mMe se její vliv
uplatniti, jen bude-Ji pevnou organisacI, která: by ve spole
cenství s jinou stranou v ní tvorila pevnou bunku, i d e o vou
programove i takticky.

Snad leckterý z tech, kterí volili stranu práce nebo ji i orga
nisovali. po volebním neúspcchu odpadne, bud zdisgustován,
snad i neuspokojen v svých ambicích (ac takových prípadl!
jiste bude málo). Takoví nejsou schopní lidé pro novou stranu.
Ale hlavní kádr volicstva to myslil jen poctive, a v tech se
recenou otázkou »Co s národní stranou práce?« vzbudí nedu
vera ne ke hnutí, nýbrž k vi'ldcovským schopnostem jeho
VUdcll.

Navazuji ješte na clánek Fr. Lal1gra v tomtéž císle »Prítom
msti«. J já verím, že z dnešního stavu nás mlI že zachrániti
jen buditelská práce. Otázka však je, jak ji provádet? Bud sil
nými osobnostmi, bud organisováním této práce i méne sil
nými osobnos'Tll11i, ale neméne poctivými. Anebo, lépe, obojím
zpusobem. Silné osobnosti jsou vzácnejší, poctiví lidé jsou zato
cetnejší. Nová organisace by musela být vzorem ostatním stra

nám i volicum po této stránce.
Fakt je, žc hnutí, charakterisované v7nikem strany pokro

kové a strany práce, je silné hnutí po mravnosti v politice. Ta

kové hnutí, nemá-li býti pouhým sentimentálním vzdycháním,
potrebuj e organisace. Každá organisace potrebuje programu,
a to j~dnak vytycení cíllt ideálních, jednak cíltl ·praktických.
Myslím, že obe organisace nedávno vzniklé, strana pokroková
i strana práce, se po této stránce mohou vhodne daplnovati.

A proto odpoved na otázku »Co s národní stranou práce?«

jsem cekal - a dosud cekám - d d v u d c U, a ne od ctenár
stva.

Ješte poznámku k clánku »Jalc jsme to prohráli«. Verím, že
je težko bojovat p'lati denním listum týdenníkem. Ale nesmí
se zapomenout, že i strana práce má denník, »Lidové N oviny«,
které, mohu-li soudit podle svého mesta, se namnoze ctou více
než »N árodní listy«; odbírali je už dlouho zejména, také ná
rodní demokraté (v Cechách!) Myslím, že Lidové noviny mahly
vykonat více, kdyby byly stejne dobre redigovány i po stránce
politické. Tím nemyslím ideovou stránku a hodnotu politických
clánkll Lid. novin, nýbrž duraznejší uplatnování zreitelu poli

tických. ] eví se mi to i v tom, že, mimo první den po volbách,
se Lidové noviny vltbec nezminují o situaci a dalším postupu
strany prác~. To ubírá na síle hnutí, které naprosto potrebuje
vudcovství osobního i žurnalistického.

PromiJlte, pane reclak,tIore, tyto rádky.

PoroucÍ' se Vám

Eugen Knap,

profesor
y Kutné Hore.

Vážený pane redaktore,
dovolte, abych odpoved na anketu, Prí tom n o stí práv~

zahájenou, hledal nejdríve ve Vaší úvaze o tom, »j a k j s m e
<1:0 prohráli«. Jde Vám o zjištení pravdy. Vidíte pravdu
v tom, že })jsme šli do voleb proto, abychom dobyli mandáty,
ne morální vítezství«. Jak se Vám líbí; jste konecne blíž",
pramene pravdy než pouhý ctenár P r 1tom n o sti. Pouhý
ctenár Vašich, Capkových a Stránského clánku si snad pomyslí,
že svou touhu pa poznání pravd'y - samozrejme v úmyslu na
nejvýš poctivém -' sesilujete ponekud nad zcela dostacujících
100%. (Mimochodem receno, myslím, že totéž ciníte pri hod
nocení katolicismu v knize }}J ací j sme«.) Není zcela j asno,
mluvíte-li za kandidáty ei za volice. Ohycejný straník, ubez
pecuj i Vás, si myslí, že jsme šli do politiky a do voleb, aby
chom dosáhli morálního vítezství, na než se díváte tak s patra;
pri tom mu bylo prost)'m dusledkem, že 'Objektivne se toto mo
rální vítezství projeví nekolika mandáty. Mor á ln í m vít e z
s ,t vím pak rozumí obycej ný stra11Jík, že se znacný pocet my
slících lidí pridá k Vašemu volání, že vidí nedostatky tam, kde
je vidíte Vy. a že chtcjí s Vámi pracovat pro jejich odstranení.
Ovšem, pak by byl snad i Prášek morálne zvítezil Jde o to tedy,
odpovídá-li 100.000 hlasu naštmu ocekávání ci nikoliv. Zde

je merítko. A myslím, že mnohem více jsme pro zatím ne
cekali.

Národní strana práce organisovala verejné mínení, že ano?
Nuže. bude asi ješte hezkých pár let spe,ialitou ceskoslovenské
republiky, že verejné mínení se za.stavuje pred vraty parla ..
mentu, kamž je mu vstup prísne zakázán. Národní strana práce
byla zastavena pred vraty parlamentu. Mltže udelat kyselý obli
cej, odplivnout si a jít na kute; muže si však také uvedomit,
že parlament není - zvlášte dnes - jediným místem, kam

stojí za to vstoupit, a že tech 450 lidí nejsou jediní lidé,

s nimiž stojí za to pracovat. Prosím, jsem 'dalek toho, mluvit
o kyselých hroznech.

Neptejte se, pane redaktore, c o s N á rod ní str a p o u

p r á c e. Prominte, príliš Vaše slova pripomínají nešfastný Ne
ruduv slamník. N e p t e j t c se pot a k t i c e, práve proto, že
nejsme v parlamentu. Reknete: Jsme 'tu. Kmotrou pri zrození
nám byla Agitace; naše první kroky povede Organisace a
Práce. Organisace práce. Slíbili jsme prístreší lidem, kterí ho
postrádali; nekopneme s opovržením do domu proto, že není

vy,baven hned vším parlamentním komfortem. Vytkli jsme si
úkoly, jichž nelze splnit bez prípravné práce; ta spocívá hlavnc

v tom, naucit lidi »myslet a domýšlet«.

Pane redaktore, to, co jsme v uplynulých dvou mesících dali
lidem, byl jen narychlo rozbitý stan; ted musíme vystavet so
lidní barák, s nej solidnejšími základy a pod touž vlajkou. To,
znamená dr o b n o u p r á, i. Zajisté i strana bez poslancll
muže být stranou slušného stranictví, stranou, jež se nebojí

a nekrade, stranou Masa.rykovou. Strana stredu nemusí za
sedat na urcitém úseku poslaneckých kresel, aby byla stranem
stredu. Pri volbách nám scházela organisace; ale námi strana
práce prece nebyla myšlena jako prskavka a spiknu
t í c k o, není to jepice; neptejte se, co s ni, spíše: J a k ne j
lépe arganisovat?

Myslím, pane redaktore, že koalice neurízne svým náhlým
polepšením ))vetev ,na které sedíme«. Ano-li, dobre nám tak.
Není dobre sedat na dvou židlích; ale je horší sedet na
vet v i p o u h é k r i t i k y. Odvažuji se videt (což jste to pre
hlédl?) v 'Obou prohlášeních Národní strany práce i d r u h o u
vet ev. Vet e v k 1aJd n é p r á c e, kterých v našich poli
tických krámcích dosud nebylo lze dostati. Nechcete jiste, aby
chom tyto plody považovali za tešínská jablícka - nebo neco
horšího. Nenechte je zmrznout. Vzal byste tím lidem víru
v "Prítomnost«. Co horšího, vzal byste jim i víru v bu
d o u c n o st.
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Odpadne snad nyní mnoho lidí, není jich škoda. Musíme mít
solidní základy. Neznicí nás výsledek voleb; to mohou ucinit
jen d e f a i t i sté.

V prohlášení se mluví o zvedání morální i hmotné úrovne
urcitých vrstev. Aspon první lze uskutecnovati i bez poslancll.
Mluví se o soucinnosti se všemi útvary, zabývajícími se pro
blémem práce. Ani k tomu není nutlne treba poslancu. Stejne
se slušnejším pojmem stranictví, s hledáním rovnováhy mezi
kapitálem a prací, s kontrolou a cistotou verejného života.
A tak dále. Venujte se p o I i ti c k é v ý c h o v e s t ude n t
s t v a (budou to deseti tisíce volicu pri príštích volbách, pane
redaktore!) Není treba lákat je do organisací. Je treba lákat je
ku práci a poznání. Politické kluby nezasluhují, myslím, opo
vržení, jež k nim Vy osobne chováte. Do príštích voleb ne
mužeme pracovat v R ti d o I f i ft u; v ces k o s loven s k é
r e p u b I i c e máme práce až nad hlavu.

Pri p r a v u j t e "p ú d u p o I i t i c k é m u ú t v a r u,
vne m ž b y ú žen e b o vol nej i .. , s e s d r u ž o val i t i,
jim ž p o I i >tJi c k á moc... j es t prí 1e žit o stí k s o u
s t a v n é, ú c. 1n é, ' n a V e' c n Ý c h pre d p o k 1a d ech
s poc í v aj í cíp r á c i o vy bud o v á n í, u drž e n í a r o z
voj i n á rod n í h o stá t u ces k o s loven s k é h 0« (Kal1ab
v prvním císle Národní Práce).

Mnoho zdaru Vám i ostatním, pane redaktore.
Váš

JUe. Jarmil Krejcí.

Olomouc 21. listopadu 1925.
P. S. Nelíbí-li se Vám to vše, pane redaktore, snad se za

vdecím tímto: Nemyslíte, Že{by bylo nanejvýš zajímavo vedet,
co muže v našich pomerech dokázat strana bez poslancll, má-li
takové cíle a vudce, jako N. S. P.? Ovšem, kdyby nemela
j in Ý c h duvodu existence, zajímavost experimentu by jí ži
votní oprávnení nedávala.

J. K.
*

Vážený pane redaktore!
Nemiluji seriálu ani ve filmu ani v politice a nemíním podati

príspevku k serii dobrých zdání o národní strane práce. Chci
Vám jen lY)vedet, že pokládám i záver' Vašeho clánku i výzvu
k nové ankete za chybu. P o volbách, kdy bylo pro novou
stranu odevzdáno na 100.000hlasu, má právo o jejím osudu roz
hodnouti myslím jedine rádne svolaný sjezd strany. Také an
keta po volbách je jiná vec než pred nimi. Prece nemohou úcast
níci Vaší ankety, jichž je menšina, rozhodovati O' setrvání ve
fronte nebo o jejím opuštení tolika tisíci. Ostatne by Vám
mohli ciperní sekretári koalicních stran (jsou-Ii ciperní) zaran
žovat príspevky, které by novou stranu jednomyslne zavrhly.
My na Marave jsme se rozhoupali snad pozdeji než v Cechách,
ale do starého koalicního chomoutu už nepolezeme.

S oddaným pozdravem
P. Váša.

V Brne dne 2L listopadu 1925.
*

Pane redaktore!

Každý nepredpojatý clovck pnzna, ze témer 100.000 hlasu ve
volbách pro stranu práce odevzdaných -- hledíme-li ke krátké
dobe, pri tom nedosti pronikavé agitacní cinnosti - znamená
úspech hnutí. Zurení ceskosocialistického a nár. demokratického
tisku i nyní po volbách dokumentuje, jak hluboká brázda v na
šem spuchrelém živote politickém byla nár. stranou práce vy
orána. Jako mladý vojín v bitve po prvém krtu boje se zoce
luje, ztvrdne, otuží, tak i mladé hnutí nár. strany práce po svém
krtu boje; m u s í zocelená, nesentimentálne a energicky svuj
ocištující boj dále provádet. Oligarchie velkých politických
stran si z morálního úspechu strany práce ve volbách mnoho

skrupuli nedelá, tato m u s í pocítit odhodlané, cílevedomé,
usmernené naše' hnutí zretelneji, dukladneji a co nejdusledneji,
a sice ve svých vlastních radách stoupend't.

Jsem pracovník vyšlý z rad delnických; znaje mentalitu poli
tických snah širších vrstev lidu, samozrejme jsem pro naprosté
pominutí nejakého specialisování se na stranu úrednickou nebo
podobne. Hnutí strany práce po mém názoru nelze cinit závi
slým na eventuelním zklamání stát. úrednictva nebo na raz
mrzelosti soukromých úredníku. Siroká pokroková verejnost se
musí zpracovat, naše hnutí musí býti politickým smerem nej
širších pokrokových vrstev lidu, jenž není spokojen s daným
stavem vecí, není spokajen bud s režimem politického impro
visování nebo dogmMického setrvávání na principech strani
ckého majestátu. Snahou strany práce. necht jest podchytit ony
všechny vrstvy plodných pracovníku v republice bez schovávání
se za pojmy maturity a doktorátu, bez uzavírání se' ve zvláštní
kastu <to zv. inteligence. K I i d u, s 1i dem, pro I i d !!

Urcitá báse zde je, tuto ucinit polem pronikavé naší pllsob
nosti, vnikáním do držav dnes ješte kreckujících stran, pevným
zorganisováním stoupencu, bezohledným odkrýváním slabin pro
tivníku získávat jejich stoupence i indiferentní, organisací mlá
deže aJtd. vybudovat silnou, ukáznenou organisacní sít! Pomocí
tisku, uvedomovací prací našich pracovníkll mezi lid, vnikat do
institucí samosprávných, zainteresovat lid toužící po politické
cistote a poctivosti, to bych považoval za prípravu pro budoucí
boje proti polit. cachrárství a nepoctivosti.

Ne po prvém pokusu se nechat odstrašit, naopak od h o d
l a n e s p I n o u ve r vou do p r á c e, ubrecenému a vzteklé
mu tisku jistých stran ukázat, že jejich spílání, povídání, vý
smechy jsou marné. Bylo by smutné, aby onech 100 tisíc se za
stavilo na pul ceste. Když jsme rekli »A", rekneme také »B,<.
To »B« j es t d a I š í boj a p r á c e pro vítezství hnutí, pro
vítezství ocisty a poctivosti, pro zmar politických makléru!!

V Tábore. -tr.-
•

Vážený pane redaktore,

v posledním císle »Prítomnosti se nás ptáte, co dále s Národní
stranou práce. Verte mi, že mne Vaše otázka nemile prekva
pila. Sleduji politiku dlouhou radu let a jsem s výsledkem vo
leb pro naši stranu velmi spokojen. Že volby pro nás - s ohle
dem na krátkou dobu agitace - dopadly neocekávanc dobre,
vycetl každý pozorný ctenár ze žurnálu koalicních stran. Že
jsme nezískali mandátu, to je jiná vec. To nezavinil nedostatek
hlasu, nýbrž kurio~mí novela volebního zákona, která dává man
uát strane protistátní za pouhých 30 tisíc hlasu, státotvorné
strane však za 100 tisíc hlasu ani jediného. Tato okolnost nás
nesmí od další práce zastrašit, naopak je jednou z prícin, nám
ukládajíc povinnost, bychom semknutím se všech poctive smý
šlejících lidí dosáhli dostatecného vlivu v zákonodárství, aby
i tento nemožný zákon, jenž snad vyhovuje jisté politické stra
ne, který však omezuje volební svobodu, byl zrušen.

Národní strana práce se zavázala svým programem chrániti
zájmy republiky, brániti korupci, stranickému prospechárstvi,
nespnwedlnosti, potírati despotism, oligarchii a jiné každého
demokratického státu nedustojné pocínání, zkrátka hájit ústavu
a vše co ohrožuje náš mladý stáJt. Této povinnosti se stra~a
nemuže sprostit, pokud všechna nebezpecí nejsou odstranena.
Vládnoucí strany musí nás presvedcit, že i Ceskoslovensku je
cestnou povinností dostáti danému slovu. Máme pred sebou vo
1ební prohlášení politických stran, které se rozdelily o hlasy,
odevzdané Národní strane práce. Budeme pozorne sledovati, jak
se zachovají k potrebám státním a sociálním a nestaví-li jako
v uplynuly'ch letech zájem stran nad zájmy státu.

Druhým duvodem, proc nutno udržeti a rozmnožiti rady prí
vržencu Národní strany práce, jsou neslýchané manýry pred
volební, jež nám ukázaly velmi zretelne, jakými nekalými pro-
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stredky byla potírána naše státotvomá strana. Vecerníky koa
licních stran - P r á vol i d u cestne vyjímaje - se zvrhly na
úroven krváku posledního druhu. Vášnivá nenávist, vyjadrovaná
lživými pomluvami a výmysly hodnými nejpadlejších intrikáru,
diametrálne nesprávne denl co den uverejnovaný výklad volební
novely, že každ}; slušný clovek se chytal za hlavu, zurivé ta
žení bez výberu prostredku ukazuje zretelne, kam jsme po
sedmileté samostatnosti dospeli a jak si koalicní strany tu dis
kusi v demokracii predstavují. Chovají-Ii se vzdelaní lidé tak,
jak nám to ukázali pred volbami, prozrazuje to vážné príznaky
moral insanity a tím není zatížen prumer našeho lidu, zajisté
ne, tím méne výkvet - nebo chran nás buh!

Zde máte, vážený pane redaktore, zase jednu z tech premno·
hých prícin, proc nutno zorganisovati árodní stranu práce.
Postup a jednání koalicních stran nám zretelne ukázaly, že
jsme na dobré cestc. To jedno je prece jasné, že jim pri vol
bách nešlo o zájmy státu, vždyt neterorisovaly predvolební kam
pan stran státu neprátelských. Trísnily kalem jedo·vatým vý
hradne pokroko·vou státotvornou stranu práce. Bránily se kon
trole a snížení diet. Ký div, že tenoo pathologický postup byl
s to, že velmi mnoho volicu, cástecne ze zoufalství nacl neudr
žitelnými pomery, cástecne ze vzdoru odevzdalo SVtJj hlas stra
ne komunistické. Nemluvím ani o príležitostných volicích pro
stranu lidovou. Ostatne je vše dobre známo stranám koalicním.

Ptáte se, vážený pane redaktore, jak si predstavujeme bu
doucí taktiku naší strany? Predne nutno pred soudem ndelat
tabula rasa s utrhaci na cti a hanobilteli vedoucích osob naší

strany. Ceskoslovenský národ musí do posledního obcana zve
det, jakou duševní stravu mu predkládaly ty ruzné vecerníky a
deníky. To vše je nutno objektivne znázorniti. Postavit vedle
každé lži overenou pravdu. Chronologickým sestavením všech
clánku ceských žurnáltl ukázati lidu, jakými prostredky se pra
covalo proti pokroku a státotvornosti. Náš lid se musí nauciti
zdravé kritice, politicky myslet, rozlišovat mezi pravdou a lží.
Musí míti tolik sebevedomí, aby dovedl odmítnout šmokovské
manýry a výplody mozku nízkých cel. Musí zvedet, za jak hlou
pého obcánka ho meli ti páni žurnalisté a politikové, když se
mohli odvážiti jej napalovat vylhanými výklady volební novely
a špinenim a pomluvami osob bezúhonných. Musi se dovedet,
že úspech komunis,tu a klerikáltl byl zavinen koalicními strana
mi, ,ježto pro šílenou agitaci soustredenou proti pokrokO'vé a
státotvorné strane práce nezbývalo ani casu, ani energie, ani
prostredku na potírání predvolební kampane komunistu a lidov
cu. V boji proti komunistum a lidovcum zustala strana sociálne
demokratická úplne osamocena. Ceskoslovenskému lidu to vše
objasniti bude úkolem našeho tisku (brožur) a místních orga
nisací, které nutno co nejrychleji a nejdukladneji vybudovati,
aby v prípadu nových voleb bylo vše dopodrobna pripraveno.
Nulla dies sine linea! Že je náš stát v nebezpe?í - ukázal to
jasne výsledek posledních voleb - musí býti naším ceterU11l
censeo.

V dokonalé úcte Váš

V Praze, 21. listopadu 1925.

Národní hospodár
Herbert N. Casson:

Budoucnost v obchodu tihne ke sdružování.
(Z knihy: T h e a x i o m s o f b u s i nes s.)

Pokud náš slabý duch chápe, vládnou svetu planet a vesmíru
dva velké zákony: prítažlivost a odpudlivost. Nám se jeví jako
cinnost tvurcí a nicivá, rozkvet a úpadek, život a smrt.

Soubežne s rozvojem továrny nebo planety rozvíjejí se její

funkce; vznikají nové možnosti, nové tvárnosti; z vetší slo

žitosti plyne vetší dokonalost; stává se pomalu stredem vzá
jemne na se pusobících sil.

Ale když továrna - nebo planeta - dosáhla vrcholného
bodu anebo dostala náraz z vencí, zacne se rozkládat, funkcí

ubývá, cinnost polevuje. Továrna se hroutí. Planeta letí k nej
bližšímu slunci.

Tytéž odveké zákony vládnou v ríši obchodu. Prospívá-li
zeme obchodne, rozvíjí se tam i odbornost a organisace; zdo
konalují se technické prostredky a vzrustá obratnost; vzmáhá
sc umení sdružování a soucinnosti; zeme se stává jakýmsi vel
kým klubem v nemž všechna vnitrní zarízení si vzájemne vy
hovují. Je-Ii však zeme na tom nepríznive, mení se obchod

v radu drobných podniku, jichž ruch se stále zpomaluje, a
které tak upadají v strnulou nehybnost, v primitivní stav, z ne
hož vzešly.

Tot biologie obchodu. Každý živý útvar, at je to ruže nebo

železnice, tíhne ke zdokonalení a ke skupenství. Kde je ob
chod ve stavu stagnace - ve Lhasse nebo ve Pezu - tam
shledáme jen shluk drobných a na sobe nezávislých obchodních
podniku. Všude, kde je intensivní obchodní ruch - v Manche
stru nebo Chicagu - vyznacují se obchodní podniky velikou

specialisací a vzájemnou závislostí na sobe. Nesmíme nikdy
ztratit se zretele, že obchod je nová forma moderního života;
je zrídka volný, naopak spoután tisícerými nesnázemí. I v Ame
rice zmizela svoboda, jíž se tešil ješte pred 15 lety a zacíná
se jevit rozklad.

V Anglii je obchod v rozkvetu, ale není volný. Vol n Ý

o b c hod ostatne nikdy neexistoval; vládne iím ustavicne smes
pokroku a reakce. Nejohromnejší a nejvýnosnejší podnik, jaký
kdy rozkvetl v Anglii T h e E a s t Ind i a C o., trval 275 let
a byl znicen politiky. Obchod se nikdy neobešel bez rušivých
vlivu; má své neprátele, své príživníky; je obklopen dareby a
blázny. Prekonává-li tyto vlivy, tož svou vlastní životní silou,
vlivem príznivých okolností. A všemi svými silami speje od
jakživa ke kombinování, k sdružování.

Rockfeller se spojil se svými nejobratnejšími konkurenty: to
se jmenuje dobrá kombinace! Carnegie' nabídl úcast ve svém
spolecenstvu 43 svých nejschopnejší reditelu; zas ukázka kom
binacc. První Rotschild poslal svých pet synu do Londýna,
Paríže, Neapole, Vídne a Prankfurtu, každého do jiné zeme;
a zase to je jen príklad kombinace.

Ti, kterí vítezí v obchodu jsou lidé, kterí dovedou bystre
kombinovat vlivy a schopnosti. Trvalým úspechem jsou jisti
ti, kterí mají organisacní smysl a dovedou jej oplodnit pridáním
odborné znalosti, zkušenosti a úcinných metod.

Kultura nepotrebuje poustevníka nebo cikána, jelikož poža
duje po lidech, aby byli spolecenští. Baví-Ii nás dobrodružství
Robinsona Crusoe, je to pro jeho podivnost, pro to, že nic se
v nem nepodobá našemu vlastnímu životu. Ale ve skutecnosti
naprosto neodvislý jedinec nemuže na tomto míste existovat;
všichni jsme údy gigantického organismu.

V pravde velkým mužem, at je to ministr nebo hokynár, je

ten, kdo se ustavicne na jiných lidech ucí, ten kdo se nikdy
n e pre 'S t a I ucit. Ten je jím, kdo nezamenuje moc se znalostí,
má zretel k rozlicným stanoviskum a dovede mnohonásobné
plvky kombinovat za sebevedomým cílem.

Nikdy se nemužeme dosti specialisovat; nikdy nebude nadby
tck znalcu: nikomu neprijde draho odborná dovednost, nýbrž

hloupost a ignorantství. Nejvíce pricházejí o peníze ti, kdo se
hledí obejít bez specielního vzdelání a krácí tak vstríc úpadku.

Kvetoucí podnik usiluje o ustavicný vzrust své moci; žádá si
kontroly, jeho ideálem je dosáhnout monopolisace. Ze zacátku
zneuznává význam konkurentu a hrozí jim válkou; a posléze je

zacíná respektovat, snaží se uzavrít mír a pracuje o spojenec
tvL
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Dojde-li pak skutecne k sdružení, jsou dve možnosti: bud se
pustí v z á p a s s obecenstvem - a v tom prípade si zlomí vaz
- nebo se rozhodne s I o u žit obecenstvu, a pak jeho úspech
je zarucen.

Být mocným a ochotným posloužit, to by melo být ideálem
každého obchodního sdružení. Chopte se moci, ale užívejte jí
vlídne. Koteti se promine škrabe-li a kouše, tigrovi ne. Cím
více nejaký obchodní podnik se vzmáhá, tím vetší je jeho po
vinnost cítit s lidskou spolecností.

Chcete-li nadelat penez, delejte si prátele. Sdružujte lidi do
bré vule; vybírejte peclive takové, kterí se vám zamlouvají
a držte se jich; kombinujte, sdružujte se: nikdo si nemitže sám
postacit; vetšina chyb, jichž se dopouštíme v první polovine
svého života pochází z té samolibosti a sobestacnosti, která tak
vyznacuje mládí. Zmoudrí-li clovek, stává se spolecenským a
prístupným dobrým vlivum.

Kdesi v bibli je verš, který je moudrost sama: "Blahoslaveni
pokorného srdce, nebot jim zeme bude dána v údek Kazatelelé
ani netuší, co vše tento verš v sobe obsahuje. V toku casu lle
bude dána zeme v údel pyšným a nadutcum. Bude dána po
korným, tem, kterí moudrostí nabyli skromnosti a jimž mou
drost dovoluje vážit si bližního. Bude dána tem, kdož si podá
vají ruce, ne samotárum.

Témer veškerá kultura je výplodem sdružování.
Ohromná mohutnost anglického obchodu plyne z jeho 60.000

akciových spolecenstev s kapitálem 51 miliard. Málo obchod
níku se dopracuje blahobytu vlastní silou. Sdružují se a roz
mach a síla jich družstev je význakem jejích vlastni moci.

Všimnete si jedné veci: darebové se nesdružují; pracují po
ruznu, jako u more pohyblivé písciny. Muž ochotný ke spolu_
práci je cestný, zdatný, jistý a rádný. Proto se obecenstvo
zpravidla nemá ceho obávati od významných associací; žádná
se neudrží, je-li tvorena nepocestnými lidmi. Co je vystaveno
na blufu, shroutí se dríve ci pozdeji.

V dobách, kdy vládla pouhá síla, bylo možno vítezit násilím
a hrubostí; dnes to už není možno. Dnes je doba verejnosti,
jasnosti. Je doba knih, novin, revuí, svetla. A svrchovaným pá
nem nás všech, at jsme králi nebo klempíri, jc verejné mínení.

Dnes už jen obchodnická spodina šidí zákazníka a pomáhá
lži odbytu svého zboží. Že dnes klamání a necestnost v ob
chode patrí pomalu minulosti, je z nejpotešitelnejších zjevu
tohoto sveta. Skutecný obchodník je dnes opravdu muž e m;
odvrhl detinské zpusoby. Pochopil, že je stejne jeho zájmem
jako povinností s I o u žit obecenstvu.

Znenáhla, ale jíste ucí se lidé obchodního sveta dívati se
navzájem na sebe správne a cenit se po zásluze; uvedomují si
pravý význam svého velkého poslání; uznávají, že není nad
rád n Ý o b c hod. Pricházejí k poznání, že obchod má úžasné
perspektivy, a že vítezství, kterých už bylo dobyto, jsou nc
patrná vedle tech, která kynou v budoucnosti.

Bylo-Ii heslem vcerejška I nic i a t i v a, je-Ii heslem dneška
S d r u ž o v á n í, patrí budoucnost heslu: S I o li žit.

Doba a lidé

Jaroslav K olman-C assius:

Nekolik pražských soudcu.
VIII.

Prestupek je na ceste zlocinu hned z kraje jako
první zastavení na krížové pouti Zla. Je tedy velmi
prirozené, že také soudy, které soudí prestupky, jsou
u pražského trestního soudu hned v prízemí za pru
jezdem. Je ta predsín, kde lze spravedlnost ješte

usmíriti padesáti korunami. Zde je hlava vinníka
v bezpecí a zrídka kdy platí se svobodou. Zde se soudí
spíše prí hady než osudy lidí. Vztek, který nemel po
ruce nuž a ulevil s,i políckem, msta, která se spoko
jila s jedem pomluvy, násilí, jež se zakouslo do cti
svého neprítele, místo do jeho hrdla, to jsou pravinilci,
kterí sedí na lavicích v tmavé prízemní chodbe vlevo
od prlljezdu, kde se ríká »u prestupku«. Tady je pro
vinilec jdte stranou, která prichází jen zaplatit jakýsi
sVLlj dloužek, tady se ješte muže vyjednávat se žalab
cem a vzít nejaké to tvrdé slovícko zpet nebo nekolik
nových pridat, tady je clovek ješte panem Votockem
nebo paní Reissenzahnovou, kterí zaplatí tady tech pár
korun (tady jsou, ty by je nevytrhly a, zaplat Pánbuh,
nejsou na tom ješte tak zle) a 'Odejdou. ac 'Odsouzeni,
v celé své neposkvrnené obcanské dustojnosti, s nara
ženau cepicí k levému uchu a divoce zježenou rajkou
na klobouku. Tady po rozcilující debate j'e mažno se
trvati na svém stanavisku (a je ta coura a když si
bude pan vrchní rada prát, tak to na míste odprí
sáhnu) a když jsme zaplatili padesát korun a nejaké
ty kolky, mužeme zm(')t sVlého protivníka pohledem,
kter)r mu úplne zkazí vítezst\"í.

U prestupkového soudu neodchází 'Odsouzenec tra
gickým krokem 'Obeti nekam, kde »za ním zapadnou
dvere žaláre«. Muže odejíti, bauchnuv dvermi, jaka
nekdo, »kdo teprve ukáže, co umí«. Je to soud, kde
:"i obžalovaný( -á) muže vymenovati se žalabcem
(-kyní) úlohy dO' omrzení a sázet o stošest své pade
sátikoruny do loterie práva, dakud jim to stojí za to
hlásat, že pan Nedutklivý je »starý bouchar« a paní
Prostareká »taky jedna taková vrtule« nebo naopak.

Za dvermi na levo od prujezdu vládne a nim u s
i n j u r i a n d i a jeho dusné vlahé, ponekud smyslné
ovzduší s ostrými pachy cholerických temperamentL1.
Spravedlnost zde má casto úlohu tretího v pracce. Drí
ve než rozsoudí, je jí roztrhávat od sebe rozzurené
strany, které se na sebe vrhají jako šelmy. Baje, které
byly zahájeny na pražských pavlacích v bitevním
kouri prevarovaného prádla, a které jsau svádeny pro
spornou uterku jako pra zlaté rauno do úplného vy
hlazení, presunují se na pudu zákona s neumdlévající
zurivostí pod záminkou, že chtí býti razsouzeny. Ve
skutecnosti oba tábory jdou si jen 'Pro posilu na no
vém bojišti.

Tady nevyhladiteI'ná potreba vecného ženství míti
1 oslední pravdu slaví orgie. Každého dne nekolik ta
kových Galileu v sukních ríká pred tímto soudem své
»e p u l' S i m u a ve« ve veci ztraceného klíce od zá
chodu nebo kolícku od prádla se zraky planaucími
svatým presvedcením: a prece jej ukradl'a tady ta ...
následuje nevyslovitelné jméno.

A nejen že zde planau zraky nevyslavitelnými slo
vy; tu je místo, kde se nevyslovitelné veci vyslovu1ji.

- »Re'kla jsem jí, že je ... « praví malá, ružová a
smavá ústa v mucednickém vytržení »a ríkám ta zas,
at mne pan vrchní rada treba adsoudí!«

Ovšem že to musí pan vrchní rada uciniti. Ale' 00
záleží na nekalika tech korunkách, které se postehují
z té kabelky na 'Oltár spravedlnosti, když jsme v tvár
své sokyni vyslovili nevyslO'vitelné?

Zákon se svými paragrafy je mužsky težkopádný na
tyto ,atentáty slabých. MLtže je pokutovati jen podle
sazby a razpacite prihlížeti, jak sviští krehké a otrá
vené šípy Amazonek vzduchem. K cemu je mu mec
práva a štít pravdy v šermírské putce žahadel? K ce-
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mu obsažné formule, poutající lidská provinení, když
mluví nevyslovitelné? Zdaliž mu jen nezbývá, aby se
pokusil bez slabošského uzardení pochopiti svým muž
ským rozumem podstatnou cást toho ženského Nepo
chopitelna, které tu vykrikuje pohnevaným hlasem ne
vyslovitelné a potom teprve z této delikátní zásoby
rozhodnouti se pro nekolik slušnejších kousku, které
by Se hodily pro pranýr spravedlnosti?

Zákon muže souditi jen vinu, nikoli pohlaví. Bllh
s vámi, s'Oudcové prestupkll, kterým 'Pripadl úkol vy
bírati nevyslovitelného sousta pro spravedlnost! Stujž
pri vás Život, který je celý utvoren z prestupkll, z nichž
jen nekteré paclají na váš stlll, aby jste je posoudili.
Videl jsem, že jste laskavi. pozorni a dbalí toho. aby
tresty za nevyslovitelné byly úmerny Velkému Pre
slupku, jímž je náš Život.

Ale navštivme již jednoho z nich, ahychom se znovu
o tom presvedcili. Dyere s císlem sedm hned z kraje
u prlljezdu se pootevrely a v nich se objevila oholená
tvár bruneta s pekne vykrojenými ústy se serkasti
ckými koutky a s živýma ocima, ~ad nimiž pojíždí na
horu a dolu dve cerné, klenuté stríšky obocí. To je
sám s'Oudce, který volá práve pr,ed svou soudnou sto
lici muže a ženy vyslovující nevyslovitelné nebo pro
vinivší se nejakým jiným prestupkem proti cti svého
bližního.

Vejdeme s temi, kterí jsou na rade. Jsme v síni,
kde soudí

vrch11í rada Emanuel Sitta,

soudce prestupku.
Je težko sevríti do nejak)'ch obecných pravidd ta

kové prestupky, urážky na cti. Každá »vrtule« a každ)'
»starý bouchor« je trnitým kvetem jiných osobních a
lokálních pOmerll, jiných mravll, zvykú a spolecenských
forem. Co je nekde smrtelnou ranou, je jinde škádli-'
vou prezdívkou a važte a merte trestnost výrazLl ne
vyslovitelných, když vám zní stále v uších taková
stará pravda jako »n a t u l' a Ii a no n s u n t t u r
p i a«. Tady musí býti použito jiného systému, aby
vina vystoupila na povrch. Tady bude výhodnejší za
mkhati celou vecí tak. aby 00 nejrychleji vychladla
a hned se ukázalo, co v tom vlastne všecko je. Lidé,
kterí se dopouští prestupkLl, zapí rají sice také jako
zlocinci, pokuel j-e vyslýcháte, nebo mluví nesmysly,
které nepatrí k veci, ale nechte je chvilku hovorit a
poví na sebe všecko sami.

U prestupkového s(melu bude se d'Oporucovat. aby
dialog mel casteji volné pole a aby soudce z,Clsahoval
d'O nej' zkušenou rukou režiséra. Slíbili jsme minule,
že prineseme v galerii SOUdcLl,kterí hrají hlavní úlohu
v soudních dramatech. portrét herce, který soudí. Meli
jsme na mysli herecký zjev a dramatické nadání svého
modelu, jenž sklízel své vavríny i na mimosoudních
scénách. Meli jsme správneji ríci: režiséra, který sou
dí. Jde-li o dialog, kter)r by krátce a dobre rekl sou
du, co potrebuje vedet, vrchní rada Sitta už ví, komn
udelit slovo a jakého vybrat partnera, aby prestupková
komedie dostala pravé tempo.

- »Tak nám reknete, paní Svárlivá, proc vás nemá
tady ta paní rád.2.« zvolá zvucným hlasem d'O rušného
chaosu pred .svým stolem a hned je jevište kEdné a
paní Svárlivá zacíná svoji velkou scénu v tragikomedii
»Polité schody« nebo ve fra~kovité revue »Brol1sib si
zuby na mého muže«.

- »Tak ted ,llž dost; co tomu ríkáte, paní Hl1ba
tá?« - a paní :H:ubatá, cekající netrpelive za kulisami,
chápe se nápovedi a vrhá se na scénu.

Pak vystupují episodní šarže a ciní skupinu malebne
clenitou: d'Omovníci, služky, páni a slecny na bytu, celý
dllm v Havlíckove ulici i se strážníkem na ulici. A
když všecky osoby vyhrály SVLljpart, takže se opakujI,
když všecko, co je v svete nevyslovitelné, bylo vyslo
veno, všecko co se zdálo nepochopiteln)'m, jakž takž
pochopeno, mMe spadn'Outi opona nad lidskou komedií
a režisér s klidným svedomím muže pr'Onésti svuj
soudní epilog s mravním naucením ze hry. Z celého
mumraj,e zbude na scéne jen lidská hloupost nebo ha
šterivost, které je zaplatiti padesát korun nebo po prí
pade posedeti nelwlik hodin ve vezení.

Jak vidíme jsou komedie o lidských prestupcích ne·
jen mravolicné, ale také mravoucné, ale jen pro di
váka, nikoli pro herce. Nejaký cas bude míti rozum
strana, jíž se dostalo posily zákona, ale její protivnice
odejde drtíc mezi zuby a mezi dvermi nejakou tu hroz
1m jako »u Fillip se sejdeme !«. Proto má vrchní rada
Emanuel Sitta ve svém pohledu, jímž provází ke dve
rím, úcinkující hry, jež byla dohrána. t'Olik skeptické
shovívavosti. Tento repertoár má vecne reprisy. Muže
uciniti konec lidskému prestupku, ale nikoli lidské
hlouposti. MMe jen zas pootevríti dvére na chodbu,
kde ceká v zákulisí nový ensemble a kynouti šáteckem
divadelního inspicienta: na scénu dámy a pánové!. :\
vstoupí nová heroina. aby prednesla plamennou obža
101m a vyslovila po prípade slova, j>ež jsou nevyslo
yitelná.

Jak delikátní b)'vá povaha provinení, jež soudí tento
soud, ukážeme na prípadu soukromého žalobce, kter)'
si nemohl vzpomenout, pro jaký prestupek pohnal ob
žalovaného pred soud. Zapomnetlivost je výsad'Ou ob
Yinených, u žalobcu je zábavnou abnormalitou. Ale
posucfte sami, pokud byl náš soukromý žal-obce vinen,
že si nezapamatoval svoji pri. jejíž osnova je tato:

Neter pana A. má známost s panem S. Pan S. má
známého pana P. Oba znají paní M. Pan S. slyšel, že
paní M. r,ekla panu P., že neter parta A. má štestí. že
otcem jejího dítete nebude pan S., ale pan P., který je
bohat)', Pan P. nazval pana S. »problematickým cha
rakterem a vetroplachem, který není nic. ale delá jako
kdyby byl bt"lh ví CO«. Pan S. se to dovedel. Paní M.
roz.hodla se delati prostrednici. Neter pana A. 'Prinutila
pana S., .aby podal na pana P. žalohu. Všichni úcin
kující stojí na svých místech. dámy pohyhují rty. pred
ríkávajíce si ješte svoji úlohu, kterou ovládá každá de,.
konale. Opona jde vzhuru a na scéne stojí pan S., aby
zahájil hru svým monologem, obžalobou t'O pana P.,
domnelého hohatšího otce svého nezrozeného syna,
Stojí a nemLlže si za živého Boha vzpomenout, jak)'J11
prestupkem mu bylo ublíženo. Takové veci nejsou pro
mužský mozek. A nebýti režiséra, který dovede mani
pulovati j,ednajícími osobami, i když vypadávají z role
nebo neumejí úlohu, komedie o nenarozeném díteti
s dvema otci nebyla hy dodnes dohrána. Jen soudce
velmi zkušený in eroticis vyzná se v predivu, jež pletly
ženské ruce a vysouká z neho jen nitku prestupku.
které by se mohl' zachytit mužský mozek lidské spra
vedlnosti, ponechávaje ostatek soudci. jemuž hude jed
nou souditi. Prestupek, kter~r se jmenuje žena.

Vrchní rada Sitta nemá cerného taláru a capky, jako
naše predcházející portréty. Jsme však u velikém po-
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kušení na míste dlouhého mluvení o poklescích, jež
soudí, namalovati pro neho talár, jakj'r by mu nejlépe
si ušel. Máme sto chutí prehoditi mu pres ramena
»plášt rpodšitý bílým atlasem«, jaký mel na sobe Asmo
dej z Lesage-ova »Chromého certa«, když ukazoval
studentu donu Kleofášovi s veže svatého Salvátora
prestupky nocního Madridu. Bylo prý na nem množ
ství tušovýcn kreseb tak smele nahozených a tak
odvážných, že patrne sám dábe!' musil v tom míti
prsty. »Po jedné strane bylo videt Španelku v man-
tille, jak dráždí cizince na promenáde« - praví Le
Sage. Nu, v našem prípade by stacila jedna z tech dí
vek, jaké privádejí k našemu soudci z vražskýchpro
menád, aby prijala trest za vyslovení nevyslovitelného.
Ale všecky ostatní obrázky by mohly ztlstat, všecky ty
zvláštní veci, které tam bylo videt jako na slavném
štítu, jejž ukoval Vulkán na prosbu Thetidy: hašte·
rivost, žárlivost a hloupost jsou vecne klasické. A když
bychom chteli míti portrét, který by znázorJ1oval nejen
osobnost, ale i pathos její .-Cinnosti, bylo by nám vy
plljciti si také Asmodejovo gesto, po nemž by pražské
strechy v obvodu prestupkového soudu vrchního r:J.dy
Sitty vyletely do výše a namalovati najednou všecko to
prestupkové hašterení a milkování velkomesta pod

nimi, které casem sedí na lavici pred dvermi císlo sedm
na levo od pn'ijezdu, aby pred svým soudcem s rumen
cetn nebo bez neho zaplatilo padesát korun za vyslo
\'enÍ nevyslovitelného.

Pak by sarkastické koutky úst a pohyblivé cerné :l
ponekud mefistofelsky strižené stríšky obocí na našem
portrétu dostaly prav,é pozadí a náš soudící herec pra
vé kulisy. Zlocin je román, ale prestupky j.sou drama
tické. Dobre je zahráti znamená totéž jako dobre je
rozsouditi. Zdá se nám, že jsme i pro šestý a poslední
portrét našli prav,ého muže,. ,

Epilog.

Ucinili j'sme poslední tah štetcem a tu se nám zdá,
jako bychom slyšeli povzdech Balzacova soudce Grand
vil1a: Soudcové by meli žíti oddeleni od veškeré spo
lecnosti jako kdyši kneŽÍ. Svet by jich nevidel 'jinak
než v urcitých hodinách, vycházející ze sV~'ch jizeb a
videl by je vážné, staré, ctihodné jako vdekneze ve
spolecnostech dávnoveku. Našli by nás jen v našich
soudcovských kreslech. Dnes nás vidí, jak trpíme nebo
se bavíme jako ostatní. vidí nás v salonech, v rodine,
mezi obcany a s našimi vášnemi - mužeme b~,ti gro
teskní místo abychom byli obáváni.«

Odložme paletu s klidným sebevedomím, že jsme
nepritížili stavu soudcovskému ani cárkou, ukázavše
lidskou tvár jejich representantl1. Nejsou to sice muži
spravedlnosti, kterí v naší demokracii dostávají rou
cho veleknežské, ale muži politiky, není však daleka
doba, kdy pocítíme také touhu po nejakém tribunálu,
který by soudil poskvrnené politické oltáre a odpoved
nost jejich modloslužebnÍku. Vyplýtvejme na její ná
zev všecka velká písmena, která nám ješte zbyla, ac
koli jsme nešetrili a pojmenujme ji Vek Zúženého Ob
canského Svedomí a Rozšírené Soudcovské Kompe
tence.

Zatím šest postav soudcu našlo svého autora. l?udiž
ješte receno k jejich cti, že bo nehledali.

Ceši a Moravani.
Není ojedinelým zjevem, že se príslušníci téhož

státu a dokonce téže národnosti podstatne povahove
od sebe liší, a myslím, že snad není na svete státu,
v nemž: by nebylo onoho typického rozdílu povah
podle území.

Z milionu I'idských bytostí na svete je každá jiná.
Není dvou stejných lidí na zemekouli, ale povšechne
je preoe jen možno tríditi je podle povahových znaku.
O tom dalo by se ovšem napsati velmi mnoho, ale
chci se pridržeti jen psychologie národopisné. Tyto
spolecné vlastnosti jsou tak znatelné, že se v úsudku
o nekterém národu shodují všichni. Jiste nebude nikdo
popírati, že Nemci z Nemecka mají povahu' vojáckol~,
nikdo nebude se príti o to, že jsou Italové horkokrevnl,
Francouzové humorní a uhlazení, Poláci svetáctí, Ru
sové hloubaví atd. Není možno urciti príciny techto
spolecných znaku, a myslím, že názory o tom budou
se podstatne lišiti. Rekla bych, že se povaha cloveka
utvárí podle krajiny, v níž žije, podle podnebí. Jiní
jsou Francouzi z Bretane, }iní z Burgundska. 'jiní jsou
Prušáci než Bavori, jiní Iwvé než Briti.

Rozdíl povahy obyvatelstva ruzn)'ch území je zna
telný i li!nás, a na thema »Ceši a Moravani« vyslechla
jsem i súcastnila se sama mnoha rozprav. Kdybych
chtela charakterisovati vzájemný vztah techto dvou
kmenll, rekla bych, Ž'e to je žárliv.ost každého z nich
na povahové výhody druhého, aíe ~ vzátemné po~rd~ní
charakterovými nedostatky. Avsak casto slycham
z úst cechu i Moravanu totéž vzájemné obvinovárií
- z falše. Premýšlela jsem velmi casto o tom, jak že
to vlastne je s tou falší i se vším ostatním, ale nikdy
nepremýšlela jsem o tom tolik, jako nyní po volbách.
N a Morave a na Slovensku vyhrála to Národní stra
na práce nad národní demokracií. Ale p'roc? Ríkají, že
proto že se v Cechách nectou »Lidov,é Noviny«. Ne
byly to na Morave jen »Lidové Noviny«, co zpusobi~o
porážku národní demokracie. Myslím, že Morava Je
vubec politicky vyspelejší než Cechy, l;épe r~ceno:~~
ravani Iépe chápou úcely politiky. Chapou J'e ethlcteJI.
Z množství klerikálních hiasu je tu sice patrný nedo
statek liberalismu a pokrokovosti, ale myslím, že vet
šina techto hlasu byla odevzdána pro .obnovení mrav
ní soudržnosti, pro zachování náboženství ve školách
a proti odluce církve od státu na varovné hlasy faráru,
jimiž hrozili verícím morálním rozvratem ve státe,
a zároven byl' temito klerikálními hlasy dán na jevo
odpor ke komunismu, který je na Morave mnohem
nebezpecnejší. protože opravdovejší, než v Cechách.
Vždycky je ješte politicky vyspelejší ten, kdo volí
podle svého, trebas i moderním zásadám pokroku se
prícícího presvedcení pro (podle jeho mínení) blaho
státu než ten kdo volí ciste stranicky a osobne.

Byla jsem 'pred volbami prítomna politické schuzi
dra Jar. Stránského v Brne i v Praze. V Brne zacalo
se obeoenstvo scházeti 0: hodiny pred zacátkem zcela
tiše. Až do zahájení schuze nebylo témer slyšeti slova.
Pri objevení se recníka na tribune zat1eskali pomerne
krátce. Krátké zat1eskánÍ ozval.o se také obcas mezi
jeho recí. Jinak nebylo žádných hlasitých projevu. Po
reci zat1eskali .o neco déle, nacež se zase v úplné ti
chosti rozešli. Vne'jšÍ úspech politického recníka sebe
oblíbenejšího nelze tu srovnati na pr. s úspechem
herce na divadle. Ovace, jež obecenstv.o v Brne svého
casu porádalo Vojanovi, nejsou v žádném pomeru
k projevum souhlasu s politickou recí. P.olitiku berou
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MálokterÝ Moravan žijící v Cechách, bude toužiti po
návratu, ale po delším pobytu mezi Cechy naroste
v jeho vzpomínkách kolem hlav jeho krajanu svato
záre a 'On vrozenou povahou již dosti neprístu'rpllÝ
uzavre své nitro j,ešte více. Chtela-li bych vyjádriti
rozdíl mezi temito dvema kmeny obrazne, rekla 'hych:
Ceši, tot milenka neverná, avšak stále puvabná a vec
ne ekúuzlující; Moravani, tot hluboce milující man-
želka verná, spolehlivá, avšak bez puvabu. M. P.

Ruský film.
Chtel bych býti kulrturním historikem: v roce 1975. Pak bych

si vybral za specielni obor dejiny vývoje filmu v jeho prvních
triceti letech. Dnes stojíme ješte príliš blízko, než abychom
mohli rozeznávati. Jsme ješte ve stredu tohoto neslýchanc

úspešného P?kroku lidské obrazotvornosti a tvorivost.i.
Ale prece jen již máme jakési tušení o hlubších duvodech

a predpokladech neome".leného vítezství kinematografie. Pre
devším, domnívám se, je to dokonalé spojení techniky a za
žitku, mechanické necitelnosti a prorocké fantastiky, jest to
bohatství tvurcí síly v rámci strízlivého prumyslu, co nás pre
máhá a presvedcuje. Lidská schopnost a touhal ríditi a predsta
vovati život se s filmem uchýlila do sveta 20. století" sveta bez
ilusí, ale toužícího po ilusích, pro který vnitrní cena skoro
všech ostatních umeleckých forem ztratila všechnu hodnover
nost. Vyslovená bipolarita filmu, od umeleckého tvorení k pru
myslové organisaci, nutí vetšinou jeho nejlepší spolupracov
níky k težkým kompromisum. Ale u povolaných mezi nimi
stupnuje výsledek k nejpronikavejším a nejcennejším výtvo
rum doby.

Také ruský film, o kterém jsme již mnoho slyšeli, ale z kte
rého jsm~ málo videli, ukazuje organisátorsky i umelecky zre
telne základy dosavadního filmového r02voje; jenže v Ne
mecku a v Americe probehla jeho dráha v jemných krivkách,
kdežto v Rusku pripomíná na krecovité odchylky seismografu.
Jest tu takrka videti typický vývin v modelu.

Jest jasno, že bolševici poznali okamžite ohromnou propa
gacní cenu filmu; a protože 1110 nejduležitejší bylo upevniti a
myšlenkovc obhájiti revolucní moc, ustoupila prakticky v prv
ních dobách po prevratu prumyslová organisace pred nutností
propagandy. Když se pak pristoupilo ve vetším klidu k hospo
dárskému znovuzrízení pri'tmyslu, nastalo soucasne príliš velké
napetí obou pólu, precei'iování myšlenkové stejne jako prumy
slove organisacní zásady. Poznenáhlé vyrovnávání až ke stavu
jednotné produktivi'ty tvorí dejiny kinematografie v Rusku za
posledních peti let.

Jak vyhlíželo dedictví predrevolucní doby v oboru kinema
tografie? Již pred a za války tu byly na tehdejší pomery ku
podivu velkoryse organisované pujcovny a 1500 až 2000 divadel,
na kulturní stav Ruska ohromne vysoké císlo. Pat h é a
G a u m o n t se tu do jisté míry usadili, ale nikdy ne tak vý
hradne, jako ve vetšine ostatních evropských zemí. Byla tu
totiž již ohromná vlastní ruská produkce. Primitivní ruský lid
miloval vlastní námety a vlastní herce: cizí filmy se mohly
vetšinou pujcovat jen spolu s ruskou produkcí. Jednotliví z teh
dejších maj itelu velkých puj coven se vystehovali do západní
Evropy a tam se v posledních letech proslavili, jako na pr.
Jermolejev. Isolace za války vystupnovala ješte tuto produkci.
Známe z ní málo. Ale dva representacní filmy z toho období
jsme u nás videli: »Otce Sergeje« od Protosanova s Možuchi-

Moravani vubec nesmírne vážne a rekla bych, že stra
nické agitacní prostredky a predvolební reklamy do
sáhly tu mn'Ohem menšího úcinku než v Cechách. Za
tleská-li však Meravan na volicské schLlzi, pak jiste
bude voliti toho, jemuž zaHeskal.

V Praze mel dr. Jar. Stránský na svých schLlz'ích
ohromn)' vnejší úspech. Z vnejších úspechu tohoto
recníka dalo se souditi, že ho bude preste volit celá
Praha - do však se stalo? Strana práce dostala na
Morave pomerne mnohem více hlasu než: V' Cechách.

Videla jsem vítati presidenta Masaryka v Praze
i v Brne. V Praze lidé kriceli nadšením a radostí;
smáli se - jásali. V Brne vetšina lidí tiše stírala slzy
dojetí.

Kruh mých prátel v Praze šíril se velmi rychle,
nebot ceši jsou velmi družní. To, myslím, bude ná
padna 'každému, kdo mezi ne prijde. Spolecensky jsúu
Moravani proti Cechum ucinení bubáci. Necítí proste
potrebu spolecnosti. Jsou težkopádní a nedLlveriví. Na
Moraw navštevují se lidé za úcelem prátelského po
besedování mnehem rídceji, než v Cechách; každý žije
tu osamoceneji. Milují tichý rodinný živet. Mezi Mo
ravany nebude se cizincum valne líbiti.

Oproti tomu, prijde-li kdo do Cech, bude se rozplý
vati chválou tohoto národa. Oni vás prímo zahrnuu
vlídností a reknou vám tulik krásných slov, že jste
jich jakteživi tolik neslyšeli. Slova ta budou vyjadro
vati projevy nejhlubšího prátelství, lásky a 'Obdivu.
Pabudete-l·i krátký cas mezi Cechy, jsa r'Odilým Mo
ravanem, budete odjíždeti z Cech velmi domýšlivý,
hluboce dojat a pln nadšení pro tyto lidi, kterí prece
ocenili všecky vaše dobré vlastnosti, pro než vaši kra
jani Moravané nemeli preste oci. Ano, ceši js'Ou velmi
roztomilí spolecníci. Trvám na tem pa všech zkuše
nostech dobrých i méne dobrých, jichž jsem nabyla
v jej'Ích stredu. Upozornuji jen Moravany, že všecka
vrelá, slbva, projevy nadšení. oddanosti, obdivu, prá
telství a lásky mají v Cechách pomerne nÍzkO'tl va
ILltU.Vyjádrila bych to asi takto: I laskavé sl'Ovo ce
ské 2 = - I laskavému slovu moravskému. Plyne to
jednak z ruznosti temperamentu, jednak z jakési Ce
chum vl'astní velkosvetštejšÍ spolecenské kultury. To
mu ríkaj'í Moravani »ceská faleš«. Ovšem, rekne-li
vám kdo: »chovám k vám hluboké prátelství«, a ná
sledujícíha dne vám pr'Ovede taška rinu, PLlsobí ta na
strízlivého cloveka dojmem falše. Avšak neberte ani
tu taškarinu príliš vážne. Ke cti Cechu budiž receno,
že - I moravská taškarina = I ceské taškarine2,
pokud se týká zlého úmyslu. Dovíte-li se, že vás po
mluvil Moravan. nesmirujte se s ním; dovíte-li se, že
vás pomluvili v Cechách, zapomente na tG co nejdr1ve.
nebot i ceští poml'uvaci i ti, kterí kl~p vyslechli, dávno
už nan zapomneli. V Cechách 'O vás wzšírí klep i váš
dobrý prítel - ne z falše, jen z mluvkarení. Ani ve
snu mu nenapadne, že v'ás tím nejak poškodil - ne
mel ani v nejmenším zlého úmyslu. Kdyby O' vás vy
slechl klep z jiných úst. zastane se vás, al'e 'jiste vám
klep neopomene vyríditi. Na Morave vám nikdo ne
vyrídí klepu, tím méne váš prítel.

Ceši jsou bystrejší. Umí mnohem rychleji odstraniti
technic~é 'prekážky, umí si ve všem rychleji a úcelneji
pomoci, mají vtip i humer a jsou mnohem bezpro
strednejší.

cechum nebude se na Morave dobre žíti. Bude se jim
velmi stýskat~ po cesk,é veseVosti a spolecenské vHd
nosti. Moravanum bude se v cechách žíti velmi dobre.

Literatura a

Axel Eggebrecht:

v ,Umenl
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nem v hlavní roli a »Polikušku«. Tento film, sehraný za první
revolucní zimy za neslýchaného hrdinství mrznoucích a hla
dovících hercu není snad zacátkem nové sovetské kinemato

grafie, ale vÝsledkem desetiletého rozvoje. Pomyslíme-Ii, že

tento film »Polikuška«, znamenal spolu s nekolik mesícu pred
tím vzniklým filmem »Zlomený kvet« od Americana Griffi1ha

tehdy snad umelecky nejvyšší vrchol filmového umení, (a
v mnohém ohledu znamená až dodnes), uvedomíme si, jak
plným právem náleží Rusko do rady vedoucích filmových ná

radl:'!, a bezpochyby se v nekalika letech opet povznese.

Prišla tedy revaluce. Prišla záplava politických propagacních

filmu, urcených pouze pro Rusko, které nikdy neuvidíme, pra
tože tam již také zmizely. Priš!<, dob<1, kdy se sestavavaly z ne
vyccrpal"elné zásoby starých negativu »navé fillllY« S »rcvalucní
idealagií«, a vše astatní pred nimi zmizela. Ješte dnes leží ve
sklepích ruských Iilmových arganisací sta, snad tisíce nepo
trebných negativit

Po prapaga~ím období, ktcré zapadlo paliticky v bojích proti
protirevoluci, prišla pak doba organisacních pokusit Byly ci
d:ny pokusy soustrcditi ruský film. Pnkticky se však vyvinuly
v jednatlivých republikách a v Moskve a Petrahradc jednotlivé
organisacc. které filmy pujc()v~ly ~ v~Tábely a ne;lcly daleko
k zániku. Y té dabe teareticky prísného '3estátnavání se prihadily
casto podivuhadné zmatky. Na pr. v Moskve byla centrální orga
nisace, která stála nadc vš~mi, ale zároven sama pradukovala

a pujcovala; tedy kankurovala; pak zvláštní politicka-praletár
ská produkcní a plljcavní organisace, organisace rudé armády,
dále spalkavá organis~ce mesta M askvy; a ke všemu mela nej
vetší leningradská místní organi ace také ;, Moskve pujcovní
filiálku a dokance tam produkovala. Že ruský filmový trh pre
ckal ve zdraví 'tento zmatck a zmohl se pri tomto prebyrokra
tisování ješte na poznenáhlý vznik zdravé produkce, svedcí
o jeho vnitr41ím zdravÍ. Opravdu se každý doposud tak dl'ahý
film dnes v Rusku sám amortisuje. NeboE mámc co delati sc
stopadesátimilionovým národem, který svou povahou predcí
vetšinu náradu v predstavitosti.

I a západe jsme videli jenom slabý a jednostranný vzor

filmu z této doby, leningradský film »Palác a pevuast«. Snad
se k nám pozdej i dostanau šEastncjší príklady, predevším velký

a velmi zaj ímavý film »Aclita<, režiséra Protosanova, který
žil nekolik let ve vyhnanství, pracoval u Declafilmu a pred pul
druhým rokem sc vi'átil do Ruska. Téma jest zpracováním
jednaha ramánu Alcxeje Tolstého, jedná a ceste ze savetského
Ruska na Mars, a o srážce pozemských ideí s technicky pokro
kovejším Marsem. Jiné filmy jsou "Prodavacka cigaret z 110
skvy«. a "Prednosta stanice« podlc Puškina, s Maskvinem,
predstavitelem Polikušky, v hlavní roli. Všechny jmenované
filmy p~cházejí z umeleckého kolektiva Hus. Jiná diHežitá pro
dukcní centra byla a jsou Severazápadní kino v Leningradu,
Ukrajinské státní kino v Charkovc, a gruzínské v Tiflisu.
Tifliští pripravuj í se spolecnastí Rus film "fladži ?II urat« (po
dle Lva Tolstého), a Rus sama velký film "Stenka Rasin«, prí
behy slavného lidového hrdiny a dobradruha, v historických
volžský~h kraj ích.

Dnes mužeme jenom približne uhádnouti, co muže ocekávati
mezinárodní film umelecky od Ruska. Vlivy Ruska na všechna

umelecká odvetví. hlavne na naše umdle1é divadlo, lze dosud
težko prehlédnout i. Pro evropský film, kter}' stoj í umclecky
jakO' hospodársky v ustavicném bezútcšném baj i o samostat
nost proti Americe, by mohlo Rusko znamenati záchrannou
pomoc. Od pocátku isolování se Ruska od ostatního svbta, jak
mile byl odstrancn technický nedostatek lamp, aparátll atd., roz
vinula se tam taková intensita produkce, která pripomíná amc
rické pomcry. ,\ co jest umelecky rozhodující: ohramný príliv
ccrst'Vé krve .proudí adtud do žil evropského a svctového filmu.
Sovetské stá ty tvorí sedminu zemského pavrchu; obsahuj í

všechna podnebí a všechny rasy a jSOl1 jako pazadí filmové pro
dukce a1espoií tak ideální jako Amerika. Již první príklady
nové ruské pradukce nám prinášejí množství prekvapujících
motivu a navé tvárc a vlohy.

1'\eklamc-li to vše, vzchopí se ruský film, odsunutý a za
držený revolucními léty, k vetší síle a rozhodnému rozmachu.

v
Zivot a instituce

Walter ROKers:

Pochybení prohibicniho zákona.
Pokud se již nyní dá o veci souditi. yedlo americké

protialkoholní hnuti k y,elmi zajímav)'m a význacným
dusledkLtm. ProhibicnÍ zákon velmi znacne omezil po
žívání alkoholu: není {aké diHl, protože moc zákona,
majíc' k disposici yšechny existujíCÍ prostredky, byl~
prece s to alespon na povrchu sociálního života zákon
né ustanov,ení prosaditi. Soucasne však pres zavedení
antialkoholního zákona pozoruhodne stouplo procento
kriminalistiky. Techto zjeYLI si z<i!cínají všímati také
zákonodárci: podobne rozbí rá dnešn í situaci podrobn~l
zpráva spolkové rady kres[ansk)'ch církví americk)'ch.
j'ež se práv,e naléz<Í, y tisku.

Reverend F. Ernest J o 11 11S o 11. který tuto knihu 
lépe receno zpr:lvu - vypracoval. zkoumal s úzkostli
vou presností yšechna data. všechny s,tatistické údaje,
jež ukazují úspech nebo pochybení prohibicního zá
kona amerického. nebo jež ukazují v kterém smeru
prohi'bi'cnÍ zákon zklamal a zpracoval toto ohromné
pole Itak dok011ale. že došel k jasn)'m YýsledkLIl11i.John
son na pr. objevil, že se prohibice v nižších tfíldáC!h
obyvatelstva projevila blahodárnej. Všichni sOlCiálnÍ
hygienikO'vé s ním rozhodne souhlasí v tom, že se ži
votní úroveú delnické ,trídy skutecne povznesla. Pri
pojují však ihned. že mladiá generace více 11ež pred
tím je naklonena alkoholu a že k dalšímu vybudování
zákona s,e jeví naprostá lhostejnost. Rok 1920 hyl vrcho
lem prohibicního hnutí a také vrcholem úspechu pro
hibice. Potom se vlastne ce1'éhnutí dalo na ústup. Pod
10udnidvÍ a nedovolená v~Troha alkoholu vzros'tlal zatím
do neslýchané míry, takže úmrtní kvota úmrtí násled
kem onemocnení z prílišného požití alkoholu pozoru
hodne stoupla. Prím<;>cynichm úcinkem prohibicního
zákona j.est. že 'kalifornské vinarství se znacne roz
mohlo a pocet vínic vzrostl.

J ejvetším zlem však je~t. že poclloudne dovážené
lihoviny jsou vesmes vysokoprocentní. ohsahujíce ne
bývalé množství cistého alkoholu. Menším zlem j.est jlž
hojná tajná domácí v~Toba líhovin a požíyúní vína 
škandální okolností v tomto smeru na pr. je. že k prijí
mání pod obojí clo kostell'r chodí prímo davy »verÍ
cích«.

Obchodní svet jest skoro jednomyslne zauj<lJt proti
prohibicnímu zákonu. Johnson se domnívá. že je tomu
tak spíš'e z osobalÍho predsudku než snad, z duvod LI

rozumov~rch, neho z uvážení celé sítuace. Rovnež velmi
neprátelsky vLlci zákonu stojí trída delnická. Jak jsem
se již zmínil, pije mladá generace velmi hojne. ,'SpO...
,treba alkoholu v ,techto vrstvách jeslt jiste vletšÍ než
kdy pred tím. Tu a tam se živí studenti tim, že j1sou
cinní jako podloudníci alkoholu a lihových nápoju.

Zajímavá jest po;;:námka Johnsonova. že prohibicnÍ
zákon prispel ,k znacnému podkopání autority rodicu
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I
u detí, nebot na deti delá velmi nepríz,ni vý dojetu, že
rodice nezacho\'ávají zákon a ž se mu doma' posmÍ
\'ají.

Ku konci dochází Johnson k zajímavým dl'lsledikl'Inl
své úvahy na základe 1fltky. kterou sebral. Prizná";l
vláde právo, aby cestou narizovací dále clo veci za
sáhla. Nehezpecí však vidí v nejistém verejném mínení.
To ovšem leží mÍmo vliv vl[Ldy. Zde musí prevzíti úkol
vlády n á b o žen s tví a V)' c h o v a. To Se vlastne
již meio státÍ, ale nestalo. Zákon zllstanle pochybením a
stane se dokonce neúspechem, nehude-li získán kádr
pevn)'Ch a pr,esvedcen)'ch ~Itoupencll prohihice. jenž
musí b),ti stále a hojne rozmnožován.

Ti. kdož se úkonu protiví. prestupují jej, avšak. jak
správne Johns011 poz,na'111en;lVá,v tomto prípade nejsou
žádn.\'mi zlocinci. Odpurce prohihicního zákona nelze
zaraditi do trídy zlocincu. Z pevného presvedcení, že
byl vyd;m nesprávn)T zákon a že požívání alkoholu
samo o sobe není nicím špatn,\'m, nelze ješte odvoditi
zádn)' motiv k zlocinu. V)'Chovné hnutí. jehož úloha

lstala nedotcena, nehylo ve skutecnos,ti vl'thec uvedeno
v cinnost.

Úplný krach doznala jedna nadeje. jež tak silne po
depírala odhlasování prohibicního zákona, a to byla
nadeje v mladou generaci. o níž jsem se již nekolikráte
letmo zmínil. Jedním z hesel, jež získávalo stoupence
devise antia[kohohstické. bylo. že hude mQžno mladou
generaci zcela odvyknouti hospodskému životu. ChteL)
se, ahy mládež vllbec nepoznala. co to jsou ty známé
»Kneipy«. A nyní vidíme, že došlo k pravému opaku.
Mladá generace pije daleko silneji než dríve a chO<l
ješte méne úcty k zákonu, než generace stará.

Prohibi.cn í zúkon vlastne ml'lžem oznaci ti jako zjev
pová[ecn.\'. Byl nepochybne nesen silným proudem. jenž
si žádal zákaz a vzal vše dobrovolne na s'ebe. Dne s
by bylo již prijetí zákona jen následkem zmenen~
mentality lidu velmi po c h Y b n é:, o ostatních dúvo
dech ani nemlL1ve. Jak jsem již naznacil, težište je
v poli osobního presvedcení. Vnitrní antipatie by ne
mohla takov)' zákon dlouho strpeti. Mají proto nyní
s[ov.o n[lboženské obce a v)Tchovné instituce.

Washington, koncem ríjna 1925.

Povolání a záliby.
Frant. Bicek:

Nekteré theorie o státu a jeho zamest
nancích.

Naší nejvetší vadou pri fešení otázky státne-zamest
nanecké je, že jí nerešíme principelne, ale od prípadu
k prípadu z dl'1\Todi'j politick)T-eh a se zretelem na ·tra
nické zájmy.

Zab)Tvejme se nejdríve Itheoreticky otázkou, j,aké
právo mají úrední,ci na své platy.

Predevším: státní úrec1'ník není v žádném soukro·
moprávním vztahu ke státu. Není obycejným delníkem,
kter}' nabídl svoji práci podnikatoeli a dostává za ni
smluvní náhradu. Jeho plat je založen na jednostran.
ném právním aktu, koLer)'nezávisí od vule úredníkovy.
Od jeho vúle záviselo pouze, zda cM-elvstoupiti v tento
pomer. Od okamžiku vstupu je podrízen státním záko
nllm, jako je jim v jiném smyslu podrízen i ohcan. Ne
mtHe vyjednávat se st[ttem. Je to za dané si,tuace

tJ r i n c i p i,e ln e v y [ o u c e n o. To nejsou je!l dll
vody ekonomie casové, ciste technické povahy, jaké
jsou príkladne u cestujícího na dráze, který musí platit
predem stanovené jízdné, nebOLstát nemuže smlouvat
CeJ1lUjízdného s každým cestujícím oddelene. Zde je
duvod principieJ.ní: v moderním státe jedinec nemá dle
ústavy a zákonll možnosti vyjednávati se státem.

Dríve existo1lal v právní vede. názor, že mezi úreci
níkem a s:tátem exis,tuje soukromoprávní smlO'uva, ale
to bylo v dobe, kdy se verejné právO' neemancipovalo
ješte od soukromého práva a kdy se mnohé soukromo
právní kategorie vnášely v oblast práva ver,ejného.

Dnes, v dobe V)Tvojeodborov)"Ch organisací, není to
vl'tbec potrebno, spíše škoc1.livo. Vývoj'em prišli jsme
do stadia, kdy se popírá existence soukromoprávní
úmluvy ve verejnoprávních vztazích. s poukazem, že
není možna smlouva mez,i dvema 'tak nerovnÝmi stra
nami, jak)Tmi jsou stát Cl; jednotliyec.

Pojetí pomeru úredníka ke státu považuje se za S0l1
kromoprávní dle sociologické koncepoe o s,táte, smeru·
jící k politické propagande. aby bylo Docíleno všech
práY, smerujících k zlepšení ma:terielní situace, jak)Tm
je príkladne právo na stávku. Vychází se z tvrzení, že
stát je ,trídní instituce. dokaZlJje se, že úredníci jsou
delníky a jako tací mají právo na stávku. což je v celé
veci nejdltlehtejším momentem. Momentem ciste poli
tické povhay. nebot ag-itátorllm neleží na srdci oprav
dové zlepš'ení materielní sit'uac,e jednotlivcovy, n)Thrž
zájem politické strany.

Naším úkolem tlení uvažovati o otázce s hlediska
sociologického. Pro nás je cll'tležit)'m fakt. že stát jako
vládnoucí síla. nepripustí žádné proti,akce, nepripustí,
aby proti státu pracovaly vlas'tní jeho orgány. Stát ne·
mtlže pripustit, aby zamestnanci každé chv,íle uvádeli
v pohyb otázku platovou. Jin.\'mi slovy - stát nepri
pustí. aby s,tál v neustálém zápas,u. Právo, které se
opírá o autoritu - je úplne lhos,tejno, je-li jí stát nebo
trída, - nepripustí, aby se ris'kovala i sama jeho exi
st,ence. Protimluv spocí'vá v tom, že s,tátní zames.t
nanci na jediné strane tvrdí, že stát je O'rganismus trílí
ní. a na druhé strane chtejí, aby jejich pomer ke státu
nebyl soukromoprávní. ,

Zde vi.clíme stycl1)' bod marxistického a klasi'Cky in
dividualistického hlediska. Marxistické stanovisko zdCI
ra,dí,uje svobodu až do krajních hranic a verí, že ze
zápasu spolecensk)'ch tríd vyvstane vítezs,tví delnické
trí.dy a vítezství socialismu. Marxistické hledisko má
dl'tleZ-itost pro právní hodnocení, nebot otvírá! cestu
k realistickému právnímu chápání této otázky, zdu
raúí.ujíc dul.ežit), moment, že plat úrednick)' je náhra
dou za prá'ci.

Právne je však mnohem dtJležitejší stanovisko, které,
vycház'ejíc od této pravdy marxistické, pokouší s,e od
delit plat jako zvláštní moment od vztahu mezi zamest
nancem a státem, jako vztah sprostredkujíd (du com
meroe), a v poslední rade jako smluvní vztah. To je
hlecliisko soucasné francouzské právní vedy. Tento ná
zor má ten nedostatek, že oddeluje jeden moment od
osta'tních. které jsou s ním v organické souvlislosti a
tvorí s ním nerozdÍln)' celek. Stejne tak jak jsou za
clenena i všechna druhá práva a povinnosti úrední
kovy, zacl,enen je i pla:t. Tu není žáJdného rozdílu.
Úredník vstupuje si·ce do sl,užby s predpokladem, že
dostane plat, ale vstupuje i s predpokladem, že s,e mu
dostane ješte jiných práva povinností. A, ,což je d{Ue-
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žité, vše to má jen ciste sociální význam, a nikterak
právní..

Na základe ,toho je možný záver, že plat není možno
považoY5lt z~ s.rn~uvn}v.ztah. Je založen, jako i celkový
vztah uredI1lka k statI1lmu aktu, na zákone. Ale tre
baže pre~ešl~ názor~ jsou formálne nesprávné, , jsou
snad sp~avne PC? strance materielní. Je predevším ne
spamo, ze plat Je náhrada za práci. Je ovšem otázkou
na jakém morálním principu mel by s:tát vymeziti
vztah mezi prací a: náhradou, platem.

Jako merítko mohla by se nejdríve vzíti náhrada
kterv~ se vplatí v ~oukromoprávním živote. Pak by t~
znactlo, ~e pro stat platí v.zltahy ~oukromoprávní, vzta
hr denI1lho styku. Takova pravl'dl:a byla by sociálním
pr<;dlpokl~:dem.;z .kt;rého by stát l?rísne a neúchylne vy
chaze1 pn urcovanl platu. Tato Idea: sama o sobe ve
Iiceidieální, která byla dlouho sVLldným ma,gnetem ne
mohla by v praksi bý:t ideálním ziskem pro ~e1mi
Z~~Cv~?ucást. státnk? zamestnancll, kterí by co nejener
g,lcteJJI volah »PO naprav,e«.

Vidíme, že vztah mezi úredníkem a stát,em není

v žádn~1? S't;Jyslu takový (svým významem), jako je
vztah ur,edl1l'ka soukromého nebo delníka v, soukro
mém podnikiu. Vztah, který ,existuje u osob ve službách
soukro.rnrýeft, je v z tah e m z á p a ~'li, a proto se plat
,techto osob muže zv,etšovat nebo zmenšovat a muže

k.I'~sn.out na mi?imum pro danou hospodárS'l~ou a so
<:1all1lkonstelacl. Proste dle prirozených zákonu o po
ptávce a nabídce práce - i dle kvality i množství po
dané práce. Kdykoliv se uvažuje o totožnosti situace
státního úredníka s úredníkem soukromým nebo s del
nikem, nesmí být zapomínáno na tuto okolnost.

Stá,tní zam,estnancÍ mohli by tedy
p o u z e ž á oda t, aby jie j i c h p I a t y n e lY y I y
menší než zamestnanctl soukromých,
a ~e m~ s i:~i ?y .pf i p u s t i t v,š ech n y f a k t 0
r y, u r c u J I C I V. Y S 1 P 1 a t u.

Tento názor plyne z úvahy o vztahu mezi státem
a úredníkem, o nemž se pr,edpokládá že je nejen in
timnejší než vztah v podnicích sO'1.lh~mých ale že je
t~k intimní! že ciní ~)r'g~nickou cás~ státu, Že j,e orga
111ckO'1.lspoJ,kou mez,1 lidem a vladou, považovanou
opravdu za takovou Grganickou cást. Úredlníci spe
cielne JSGUtakovou spojkou a jejich ,celá cinnost vyža
duje takového spojení. Úredník má býti tako
v o ti S poj k o u, ne b o v LIb e c ne n í ú r e d n í
k ~ m. A. s ohle?em ~1a: tuto principielní vážnost regu
lUJe se situace Jeho Jednostranne. Práve zpusob této
regulace ukazuje, že úredníci jsou organiúkoll cástí
státního systému. 1\ I e v ,t o m prí pad e je i stá t
p o v i ne n, a lY y stá t ním u ú r e dní k o v i d a I
c {t s t s v é moc i i s v é a u to r i t y.

Toto hledisko je potvrzením klasické nemecké theo
rie o úredníkov,i, kterou velmi pekne vyjádril LabanJ
definuje situaci úredníkovu. Vztah, ve kterém se úr,edi
lIík nachází vuci státu. Vztah ke státu, ve kterém se
úredník nachází, je takavý, ž,e má zvláštní povinnost
~Iužby (pro zájem i dl státu) i vernosti, -což stát pri
Jímá formálne prijetím slibu úrednického. V náhradu
za své služby dostává úredník urcitou moc a plat. Ta
kový pojem vztahu potv,rzen je i historickým pot'tvodem
úr,ednictva. Tento vztah má svuj puvod ve stredGveké
komendaJCi mezi vyšším a nižším, a jejíž porušení je
zlocinem (tedy ve vztahu dvou Gsob, z nichž jedna vy
~onává úrad sver'ený osobou druhou, ve vztahu vasala
I protektora). . . I

Ze správnosti toho názoru plyne, že úredník má do
s,távati plat, který odpovídá jeho a'l1'tGrite a úloze, kte
rou má ve spolecnosti. Úredník nesmí být materielne
stlacen tak, aby v. nem ztrácel stát representaci své du
stojnosti a ješte více - aby úredník staven v politic
lmu, revolucní frontu proletariá1:u, a cinena z neho
vzpruha revolucního pohybu, který se zesiluje jen vy
užíváním zoufalé situace urcitých stavu, trebaže nemel
by v daném prípade pro hospodárskou regulaci hospo
dárské situace jiného léku, než potlacení úrednictva
pod heslem - hospodárského ozdravení proletárské
dlikta'tury.

Formulace a objasnení klasické nemecké koncepce
o úredníNovi -dostává dnes své realistické vyjádrení.
Prato. s'e mluví: dnes o tech, kterí drží vládu ve svý<ch
l1ukou. Ale to není všechno, CG nám naznaCl11jereali
stické vyjádrení ,takové koncepce. Z neho plyne další,
duleži,tá vec. Konkretne receno, má zákonadárce re-·
g:ulujíd situaci úrednictva s právni'Ckého hlediska po
stupovati v lagickém smyslu jeho situace. A ne p 1
ní-Ii stát sv.é povinnosti, je Hm Gd své
po v i n n o stÍ' o s Vi a hoolZe n 11 IÚ 'r e d n 'í k. IS tát,
pre s'tup uj í c í hra n i,ce s v é ho p r á va, p r e
s,tává být právní autoritou a stává se
ob y c e j n o u s i I o Ill. Ta není více právní autoTitou,
ale urcitým druhem trí-dy nebo spolecenského rádu,
který vykoristuje najaté delníky a úredníky. Proti této
síle má vykoristovaný morální, prirozené právo bojo
vati všemi prostredky. Potom mají i úredníci právo na
passivní resistenci a konecne i právo na stávku - jak
mi}e je rozrušeno jejich elementární právo -'- právo
eXIstence.

Nejduležitejším v celé otázce je fakt - s hlediska
právních konstrukcí - že stát logikou vztahu závisí
,ad úrednictva. Z toho ovšem se nejradeji vyvozuje ten
dusledek, že s1:át má práva pomer úrednictva ke státu
regulovat zákanem (situace úrednictva se urcuje záko
nem), urcite}i i reg'l110vaJti zpusob, kterým se urcuje
vztah.

V,e skut,ecnosti existuje pro stát ješte jiný závazek:
pri padávání zákona má stát postupovati jen v hrani
dch ústavy. Je ta požadavek tak prirozený, že se o nem
ani zvlášt nemluv,í. Plyne to ovšem z víry, že zákono
dárci nemohou a: nechtejí vybocovati z rámce ústavy.

Pri uvažování o duchu ústavy vysvitnou tri mož
nosti: 1. pri doslovném zduraznování ducha ústavy
odmítá se každý pokus vyvozovati z ústavy jakoukoliv
direktivu v regulaci otázky pla-tové, 2. z ústavy lze lo
gicky vyvoditi merítko regulace platové otázky. Což
plyne z toho, že z ducha zákona lze povinnost k regu
laci odvoditi.

Je pri'roreno, že je potrebí zásadního ujasnení o mí
re povinností i oprávnenosti státu pri naprosté orga
nisacuí zmene platového systému. Poprev.ratová ho
recka a programová i zákonodárná neujasnenost stran
socialistických vnesla: ve státní zamestnanectvo na
prostý chaos. Nepremýšlí se ,dnes a právních základech
otázky, l1epr,emýšlí se ani o povinnostech, z nichž se
odvozuje materialistickým poj,etím zápasu úrednictva
se stá:tem právo na mat'erioe1ní situaci co nejlepší.

Nawa.cil jsem nekolik myšllenek, které byly pred
metem ,debat tisku zahranicního, kde pod dojmem nut
nosti restriNce uvažuje se ved ,ec k y - o d z á k I a
d u o cel é 00 t á! z c e.
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R. Freund:

Sport v Oxfordu.
Známé prísloví, že v Cambridgi není nic než divadlo a

v Oxfordu nic než kopaná jest, alespon pokud se Oxfordu týce,
nepochybne prehnané. Neboi predevším se kopaná hraje vubec
jen v zime, a za druhé jest i v Oxfordu nekolik hodin denne,
kdy se student vrací unaven s hríšte a bere do ruky nekolik

~~ I
Anglie je Anglie a sport je její modlitbou. Ale v Oxfordu jsou

jiste zbožnejší než kde jinde. Musím popsati jeden takový den,

který jsem letos prožil v Oxfordu. Byla to ostatne doba vel
kých clunových závodu, a snad není správné posuzovati podle
toho celý rok; ale prece jen to bylo uprostred semestru, a
nejaké závody se ko'nají stále.

Casne ráno jserrt šel do koleje navštíviti prítele. Tichý klá

šterní dvur; malými gotickými dvermi jsem vstoupil do jed
noho z rozsáhlých, brecianem porostlých domu, nahoru po
nekolika schodech, které vyhlížely, jakoby vedly k nejaké stre
d, eké mucírne, ranní slunce svítilo na spousty sportovního
náradí, knih a cajových šálku, ale muj prítel tu nebyl. Nekdo,
koho jsem se zeptal, se podivil: "Na tenise ovšem!« rekl
s úsmevem.

Zamrížovaným oknem jsem videl do zahrady. Pet, šest teni
sových hríši bylo v plném proudu, vedle se zamestnávalo tucet
mladých lidí strelbou z lukú, a v rohu zahrady trainovali
skok do dálky. A já jsem si predstavoval, že jsem záhy vstaL!

To již neprestane po celé dopoledne. Není naprosto nic ne

zvyklého v tom, je-li student docela otevrene odvolán z pred
nášky, protože je ho potreba pri tenise nebo kriketu. A v ohrom
ném universitním parku není po celý den klidu od závodení:
kriket, beh, skok, baseball, polo, rugby - -.

Byl jsem s nekolika studenty pozván jedním z profesoru
k lunchi. Nikde se nepozná povaha techto bohatých mladých
Anglicanu jasneji než pri takových intimních malých slavno
stech. Sveží prirozenost, kterou spojují tito studenti s obdivu
hodnými zpúsoby a nekonecne jistým taktem, jest uchvacující.
Kdo by podezíral tyto mladíky, že nejsou tak horliví v ucení
jako v zábavách, ten by se v takové hodine rychle presvedcil.
Trebaže jest toto srovnání již otrelé: pripomínají Recko, atle
tická gymnasia, V' nichž byli chytrí a mravní mladíci vycho
váváni telesnými zápasy.

"Pújdete prece s námi?« rekl mladý ucenec. Nevedel jsem
sice kam a shledával jsem trochu podivnÝm, vléci hosta hned
po jídle z domu, ale protože jsem nechtel nic zameškati, pTi
svedcil jsem. Nekolik mladíkú zústalo v koleji a omluvili se,
že mají ješte práci. S údivem a úctou jsem se s nimi rozloucil.
Prítel mi pozdeji vysvetlil, že patrí ke golfovému mužstvu a
musí odpoledne trainovat. My ostatní jsme šli zatím ven, pro
fesor, jehož oborem byly moderní dejiny, nás odvedl k nádher
nému autu, sedl si k volánu a vyjeli jsme.

Hned pri výjezdu se musilo vyjeti do malého kopce, nebot
cetná auta, která stála pred kolejí a náležela cástecne studen
tl1m, stála o neco hloubeji než byla silnice. Když vúz vjel
hladce bez jediného skoku na silnici, tleskali mladíci, a historik
se ohlédl a smál: "Pekný start do kopce, co?" V Oxfordu není
nikdo, kdo by nemel porozumení pro takové veci.

O cem se asi baví nemecký profesor se svými žáky po jídle?
Neodvážil jsem se ptáti, kam jedeme; ale že jsem vubec

mohl míti pochyby!
Ovšem, že na hríšte!
U vchodu do universitního parku, v nemž se konají velké

závodní hry, stálo již nekolik desítek aut nejruznejších typú.
Ve tri hodiny zacal kriketovÝ zápas oxfordského mužstva proti
nejaké jiné universite, a bylo již pet minut po tretí. Ostatne
tento zápas trval již osm dní. Ale kdo by chtel neco z neho

promeškati a riskovati, že nebude ustavicne uvedomen o stavu
hry?

Sedeli jsme tedy pltl hodiny na tribune, práve tak dlouho, až
jsem pochopil, o co se vlastne jedná, a až každý z mladých
lidí vydal presné proroctví o jednotlivých hrácích.

"Ted k rece!« zvolal profesor a vyskocil. Znovu jsme nalezli

do auta a jeli mestem k rece, která má krásné jméno Isis

a byla dnes pro Oxford bohyni i chrámem. Kd1ž jsme prišli,
stály již tisíce na brezích a naplnily velké domácí cluny klubu
a obléhaly kraje reky lodkami a kanoemi. Postavili jsme se
nekde do rady a videl jsem pouze reku se svatým jménem a
ohromný zástup studentu, devcat a obcanu, kterí se oddávali
všichni záhadné cinnosti. Práve když jsme prišli, padl v dálce
výstrel, a vítr donášel tu a tam úryvky kriku a hluku. Ale co
to u všech svatých vjelo do Oxfordských? Jen si predstavte:
stáli uprostred lidského zástupu, v nemž každý jednotlivec

ml ucí nepretržite: "Patnáct, ctrnáct, trináct, dvanáct, jedenáct
- -!" Musilo to prece býti v nejaké souvislosti, protože
sotvaže došli k jedné, bylo slyšet opet z dálky výstrel. A znovu

zacalo mrucení: patnáct, ctrnáct, trináct - - a všechny hlavy
se ted otocily smerem k záhybu reky, -který ležel o ~ilometr
výše. Zase hrozný výstrel, a hned na to se objevil v záhybu
reky clun, který následovaly cetné další. Blížily se v divokém

tempu; vypadalo to sice ~elmi krásne, ale mnohem zajímavejší
bylo ted neco jiného: na brehu se objevilo procesí, které se
zrejme skládalo z bláznu. Byli ozbrojeni pistolemi, detskÝmi
rehtackami, kravími zvonci a píšfalami a provádeli ohromný
rámus za stálých prostocviku. Obcas se cást procesí náhle
zastavila a propukla v epileptických krecích v hrozný válecný
pokrik. Mezi tím, co se blázni blížili, modlil se cekající dav
stále hlasiteji a rozcileneji: patnáct, ctrnáct, trináct, dva
náct - -.

Cluny se nyní priblížily, a videli jsme, že je podivuhodné
procesí sleduje. Hned na to prebehla celá ta divoká honba

mimo nás. Mnozí cestou odhodili šaty až na plavky, a všichni
byli zpoceni námahou. Mimo to byli také nepretržite zamest
náni krikem, strelbou a vším možným rámusem. Nikdy jsem
jasne nepochopil, jak to vše souviselo. Dozvedel jsem se jen,
že pri pravidlech clunových závodu hrají úlohy ctvrtminuty,
a že v Oxfordu panuje povera, že závody dopadnou tím slav
neji, cím více hluku se pri nich udelá.

To celé však jsou letní osmiveslicové závody, Eight Welilk,
které od roku 1815 predstavují každorocne vyvrcholení studia
a studentské námahy. Nejenom celý Oxford, ale celá Anglie se

techto závodu úcastní, a není na pr. jediného Londýnana, který
by nebyi v tech dnech z novin presne orientován, která kolej

tentokrát vyhrála.

Ale prihlíží-li nekdo k tomu celému hluku a pomyslí pak na
ty staré ctihodné budovy, mezi nimiž se to odehrává, ty ohrom
né, cerné omšelé stavby, které vznikly z ducha klášterní uce
nosti, musí se otázati, posílá-li opravdu Anglie své nejbohatší
a nejurozenejší syny do této university proto, aby tu provo
zovali sport.

Anglie posílá tyto mladíky do Oxford u, aby se tu vychovali!
Ze jest tu sport tak ohromnou soucástí výchovy, a že se na

tom faktu neshledává nic tam, kde jde o uznane nejcennejší
stredisko výchovy, které tato zeme má, to jest méne charakte
ristické pro pojem sportu než pro pojem výchovy. Oxfordští

studenti se stanou vetšinou státními úredníky. Co potrebuje
anglický úredník, i vysoký úredník, z konkrétního vedení, tomu
se nejlépe naucí v praksi. Dobrým úredníkem není ten, který
mnoho ví, ale ten, který jest dobre vychován a jehož hlava

není tak pretižena, aby nemel psychologický a politický pre
hled. Student, který opouští Oxford, odpovídá naprosto tomuto
ideálu. Nesmí si však nikdo myslit, že ono prísloví, jehož jsme
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užili, se má bráti doslovllc. Kde ostatnc berou olli mladí lidé

pri všech svých sportovních povinnostech cas nejen zabývali
se ponekud vedou, ale i psáti ohromné množství básní, povídek,
románu a divadelních kusu, jest mi záhadné. Souvisí to patrne
s tím, že erotické záležitosti zabírají jen nepatrnou cást' jejich
casu. V každém prípade jest dokázáno, že bezpocetné anglické
casopisy a magaziny sestávají vetšinou z príspevku studentu,
a že na pr. redakce týdenníku, který vydávají v Oxfordu stu
denti pro studenty, se nemuže vyhnouti vážným, hloubavým
pracem o nejtežších filosofických, vedeckých a politických
otázkách. Již z toho lze poznati, i kdyby to nebylo videti na
detských tvárích studentu, že telesná cinnost jest vedena do
cela jiným duchem než na pr. sport našich studentu.

V pokoji, kde jsem cekal na ctihodného, belovlasého ucence,
který ješte prožil doby Waltera Patera, v této pracovne ležel
na stole svazek Jeana Paula. A byl jsem tak šfasten, že jsem
ješte pred príchodem starce mohl objeviti vetu, která mi od

halila oxfordskou hádanku:, J ean Paul praví: "Iiypiatové po
stavili smíchu chrám; ale Nemci to nedotáhli ješte ani na ma
linký kostelícek!"

Dopisy

Volba presidenta.
V ážený pane redaktore,

jeden z ololl1ouckých casopisu oboril se tesne pred volbami
Ila Národní stranu práce takov)'m argumentem: tríštíc ceské
strany, vyvolává prý nepezpecí, že pri príští volbe p~esiden
tove nebude již zvolen T. G. Masaryk, k nemuž se strana prece
stále hlásí. Nuže, vzrllstem živnostníkú a s10tisícem hlas1."!,ode
vzdaných Národní strane práce, byla roztríštena jen jedin;Í
strana. ta nejslabší a presidentovi nejméne naklonená, národní
demokracie. Pocet komunistických a Iidoveck)',h mandátll muže
prece pricísti strane práce k tíži jen politický anal fabet. Ale
je jiste vhodno upozornení onoho listu (denník »Pozor«), že
president Masaryk ne byl z vol e n do ž i v o t n e. Vetšina
obcanu se opravdu domnívá, že doživotne zvolen byl, pamatuji
se zcela dobre, že v oktáve nás tomu ucili.

Príslušný (58.) paragraf ústavní listiny má pet odstavcu. Ve
druhém je stanoveno funkcní období na 7 let, ctvrtý zní: Nikdo

nemuže více než dvakráte po sobe býti zvolen. Kdo byl presi
dentem po dve po sobe jdoucí volební ohdobí, nemuže opet
zvolen býti, dokud od skoncení posledního období neuplyne sedm
let; u s t a n o ven í t o t o sen e v z tah u jen a p r v n í h o
p r e s i den t a ceskoslovenské republiky. - Pri zbežném ctení
muže snadno býti v laikovi vzbuzen omyl, tím spíše, že zvolení
T. G. Masaryka doživotním presidentem bychom považovali za
vec velmi prirozenou. Naše ústava má všelij aké temné kouty.
Zásluhou Prí tom n o s t i byl prosvícen nedávno nejasný
§ 20. (poslane,-ministr-státní úredník). § 58. t a k nejasný není,
vzhledem k rozdelení obsahu na odstavce a, k použité interpunkci.
Chce ríci jiste jen tolik, že první president muže býti (výji
mecne) zvolen i více než dvakráte tesne po sobe, bez zachování

jinak predepsaného sedmiletého intervalu. V prvních letech re
publiky bylo mnohem samozrejmejší asi než dnes, že dokud
bude Masaryk mezi námi. vždy bude presidentem zvolen; a ve
rejnost si tuto možnost faktického doživotního presidentství
Masarykova namnoze vykládá mylne jako právní normu.

Vec je dnes velmi aktuelní. Roku 1920 dostal president Ma
saryk 284 hlasy ze 41 I, od práve zvoleného parlamentu dostal
by jich roku 1927 asi polovinu. Vypocítámeli podle § 57. mini
mální nutný pocet hlasu pro zvolení kandidáta první volbou,
dojdeme k císlu 136. Podle známých výsledki': je oposioe ke

koalici (se živnostníky) v pomcru 47 :53. Poncvadž Masaryk
by nedostal hlasy lidoVcll a asi také nár. demokratu, záležel
by výsledek na agrárnících, dohodli-Ii by se s ostatními na jed
notné kandidature Masarykove. Kdyby postavili s v é h o kan··
didáta vedle dalšího oposicního, pak by byl výsledek oprilvdu

dosti pochybný.
Prominte, pane redaktore, že jsem zabloudil do dohadu. Chtel

jsem jén upozorniti na skutecný stav veci a ukázati, že Národní
strana práce nemá viny na nebezpecí, jež skutecne by mohlo
nastati - vyd r ž í - 1 i o vše m ten top a r 1a m e n t do

jar a 1927.
V'~a.

JUe. J. K.
Olomouc 19. XI. 1925.

Nové knihy.
Frant. Zavrel: Napoleon. Verše. V bibliofilské úprave vy

dáno V; poctu 300 VýtiS1<lI. Vytiskl Albert Krupicka, Praha n.,
v Tuních 13. Vydal Ono Girgal na Smíchovc »u Andela«.
Stran 20 ....

Sidney a Beatrice Webb: Úpadel~ kapitalistidé civilisace.

Se svolením obou autoru z anglického preložila Kveta Stiví

nová. S predmluvou dra. Jos. Macka. Stran 172 za Kc 19'-·
Nákladem týdeníku »Nová svoboda«. •

Jan Hrabánek: ll,fandúty kouzla zbavené. \' olební soud a

jeho praxe od r. 1921 do dnešní doby a vývoj otázky se zba
vováním mandátl1. souvisící. 2. svazek »Knihovny Národního

Osvobození«. Nákladem "Pokroku«, Praha ] L, Revolucní 6.

Stran 96 za Kc 2'-.
lnles Romains: Donogoo Tonka. Kinoromán. Preložil Zde

nek Kalísta. S 2 ilustracemi a obálkou Josefa Símy. Pátý sva
zek »Edice Odeon«. Nákladem Jana l'romka, Smíchov, Pre
myslova c. 724. Stran 96 za Kc 19''-:'·

Ft·. Horálek: Pastýrsllý list, jaký mel býti už dáVilO vydán.
Dr. I. Pekar .mbil svoji vlastní alttoritl~. Pamflety. Za Kc 2.-
u autora, Vinohrady (Pr:lha), Letohr:ldská 21.

Ing. F. V. Pavlovský: Ol~l~ltismus v praktickém živote. Na

94 stránkách upozornuje autor na poznatky, které skýtá "stu
dium skrytých zákonu d;' lí pro život praktický«. Nákladem O.

Girgala, Smích ov.
Karel De7.l.letter: Deli revoluce. Román z dob velké francouz

ské revoluce až po konec Napoleol.1ova císarstvÍ. Vychází v se
šitech. Predplatné na 10 sešitL1. Kc 25.-, poštou Kc 26.-.
Nákladem SoJce a Šimácka, Praha II., Jerusalémská II.

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po Kc 110'-, 120'-, 150'" 160'·,
a 180', a výše dodává na mírné

mesícní splátky
od Kc 20'- a opravy všech

soustav provádí

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4-XIX.

Úrednlk"'m a o"obAm v pevném zamu"t
nlml zašlu ochotnu nekolik pel' na výber.


