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Politika

Po stopách prípadu Habrmanova.
II.

.. Strane sociálne-demokratické jde také o to, aby
právo kontrolovati administrativu zahranicního

li. Z této kontr,oly byla strana sociálne-demokra
po Tusarovi vyrazena. Nejde tu o pohtický klíc,
požadavek samozrejmý. Jedna z· nejsilnejších
ve snemovne má právo žádat, aby v tomto smeru
ké na ni vzat zretel. l~ecník koncí svoje výw}dy

lášenÍm, že jeho strana tento postup v prípade
anove, at již jej zavinil kdokoliv, odsuzuje jako

li Habrmanovu, jako urážku strany, jako vec,
• kazí prestyž našeho zahranicního úradu. Musí
O žádati, ... «
ecnÍk,který takto koncil svoje vývody v zahranic
vS'boru,jest poslanec Pik. Sociální demokracii, by

:vvakkrivdilo, kdyby these, kterou tu její mluvcí
lásil,byla pripisována na vrub jen jí. Nikdo se jí
Te1.Nejen zástupci' stran zájmový'ch, stavovských

Vídních,ale ani zástupci strany všenárodní a vše
ov ké nemukli. Predseda vlády a v)Tkonný v)Tbor
icních stran Pikovo ucení neodmítl a neopravil.
rí zrejme do kabechismu koahcní morálky. Ne že
druzí clenové koalice nevede1i, že poslanec Pik rekl

y I. Jiste to ví dobre dr. Kramár, ví to Švehla
rámek, a Ces k é S lov o O' tom smelo dokonce
at úvodník. Ale smysl té t o lwalioe jest, že každý

í má právo na svuj nesmy 1. A tak nezbylo ani mi
li Benešovi, když byl v nás'l dující schuzi zahra-
'ho výboru precten Piku'V prípis uznávající kárný
s koalicní za dostatecnou satisfakci, než ujistit, že
pokládá tento osobní prípad za vyrízený. Dovolil

n poznamenat. že v Pikove prohlášení byly dotceny
• otázky rázu zásadního, které se t)Tkají zahranicní
Vb)',nikoli strany nebo osob, a že mu ve vhodné
v bude poskytnuta príležitost, aby vyložil zásady,
iž se dosud v organisování zahral1icní služby rídil.
ím, není-li dr. Beneš v ocekávání vhodnejší príle
tí príliš optimistou. Nikdy není vhodnejší pEle

st ríci »až na veky«, než když nám nekdo rekne
hválen bud Pán Ježíš Kristus«, nebo ríci »dejž

Pánbuh«, než když nám nekdo rekne »pozdrav
buh«. Nikpy není vhodnejší príležitost odmítnout
anci, než když se nám plete do práce. Je sice prav

že rozprava byla o dusažných otázkách zahranicní
itiky, a že k v)nkladu o organisacních zásadách za

icního úradu jest na pr. rozpoctová debata vhod
'ví než doba ta, ve které se referova'lo o jeho poli

S'ch smernicích a úspeších, ale také každý, kdo by
mluvilo tom, cím do f'Ozpravy zapáchl'a koalice,
bymluvil'k veci. Jenže bohužel smí koaEcní strana
avuovat ministra, kdykoli, se jí zlíbí, kdežto ministr
ranicní nikdy nesmí a pri žádné príležitosti, nebude
et desavtlovat koalicní stranu, - to by ji práve
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zn-ova urazil, a nikdo neví, jestli, by se mu podruhé
phrkla bona fides. Také bych j.ešte podotkl, že these
poslance Pika jest l10vá jen jako politické ucení 
jak-o politická praxe tak zcela nová není. Velice pekný
present dostala naše zahranicl1í služba do vínku také
od agrární strany, která ji kontrolovala panem Mecí
rem, a stejne by bylo mO'žno uvésti kandi'datury ze
strany cs. socialistu nebo z národní demokracie, jejichž
odmítnutí neudelakJt sice hluk, ale mrzutosti. Neuvá
dím jmen, protože jsou vesmes bez politického význa
mu. Nelze ovšem poprít, že náš di'Plomatický sbor ne
byl vždy štastne doplnen ani, tam, kde se rekrutoval
z osobního statusu zahranicní revoluce. ale tím dule
žitejší je, aby pri 'náprave chyb, které se staly, a kterým
sotva by10 možno se vyhnout ve správní agende tak
nové, nevyzkoušené a pO'strádající jak VeCl1é,tak osob
ní tradice, l1ebyla mi'nistrovi ztežována práce a od
povednost nesprávnými pouckami a škodlivými nároky.
Že musel sám posouzení »kontrolní theorie«, k níž se
svým mluvcím prihlásila sociální demokracie a svým
n:lcením koalice, ,odložiti na vhodnejší príležitost, které
l1lkdy nebude, jest neposlední duvod, proc se k veci
vracím. Není z nejhorškh prací publ,icistových odpo
'Vídat za napadené nemé.

Jak tedy s t-ou kontrolou?
Zahranicní úrad podléhá jako všechny jiné ooory

verejné správy pa r1'amentní kontrole. Organisace jeho
služby v ústredí i za hranicemi, po stránce vecné
i osobní, jest predmetem parlamentního dozoru a kri
tiky stejne jako jeho politika. OdpO'vednost jest sou
stredena v osobe ústavního ministra, ale kontrole a kri
tice musí státi i všichni jehO' podríz·ení. A do omrzení
opakuji: Právo a povinnost kontroly má parlament
celý, také oposice! Pokud jde o režim parlamentní,
musíme v oposici hledati dokonce težište dozorcí pu
sobn-osti parlamentu, pwtože i tam, kde je volnejší
vztah mezi stranou, poslancem a ministrem než u nás,
vždy bude strana ponekud predpojatým kontrol'Orem
kabinetu, který sama dosadila. Pri nejmenším tedy musí
se právo a možnost kontroly prirknouti oposici stejnou
merou jako vládnO'ucí vetšine. Rozumná a cestná vláda
z oposicní kontroly teží a 'oporsici kontrolou zavazuje:
Podívejte se sami a musíte dosvedcit, co jste videli.
Když se ve Francii vztah socialistu ke kartelu uvdlll1il
a strana zacala vláde oponovat zejména také v marocké
otázce, požádal Pa:nlevé jednoho z vudcu oponující
skupiny o radu inspekcních úkonú v Maroku, a teprve
když požádaný odmítl, dal se na cestu sám. Tu ovšem
jde o zcela mimorádný úkon, - inspekce je víc než
kontrola - který lze sverit jen oposici loyální a ne re
vo:Lucní, jal«ou máme my, ale všemi prostredky dO'zoru
normálníhO' musí oposice d:sponovat stejne svobodne
jako vládní strana, nemá-li parlamentarismus pozbýti
všeho smyslu. K takovým prO'stredkfun že by patrila
také prímá úcast na správe? Úredník kontrolO'rem a
exponentem politické strany?

Nechci v této souvislost: rozvíjet celý prO'blém sou
stavy vlády parlamentm.í a úrednické (odborné).
Reknu jen krátce, že jádrO' rešení je v tom, aby v1áda,
at už v soustave té nebo ,oné, zustala ú rad e m, t. j.
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orgánem správy, ne agit2Jce, ne strany a stran. Ani do
vlády nesmí strana posílat kontrolora a exponenta,
nýbrž ministra. Masaryk ve své nové knize dobre upo
zornuje, že profesionelní poEtik i profesionelní úredník
mohou mít pro funkci clena vlády kvality i nedostatky,
a zdá se mu nejlepší soustava smíšená. Bud jak bud:
systém parlamentní vlády je nejzazší míra rozumne
prímé úcasti stran na správe, jeho smys'l, však už není
v kontrole vlády nýbrž v záruce, že vláda dodrží
obecné politické 'smernice, které jí vetšina, urcila.
Princip v,olených úredníku a soudcu ~e, ~yshm, ne
osvedcil nikde, ale ani za jeho platnost: nejde o volbu
kontroloru, nýbrž o prímou úcast ,lidu na správ~. Ka,:;;
by vedLo, kdyby si naše politicke strany, ktere tvon
vládní vetšinu a vládu, osobovaly právo dosazovat do

jednotlivých ob~rú sp~ávy ješte ~vé k?ntrolor1. ~ ex
ponenty? Jak s; to vubec pan Plk a Jeho vdecne pu-
blikum predstavují? y

Kdyby bylo pravda, že strany, aby nebyly ))vyra
zeny z kontroly«, musí míti exponenty ve správe, ybyl,o
by nutno, jak receno, pustit tam zástupce st~an vvse~h,
také oposicních. Ale i lkdyb)"C:hom se shodil, ze Je~
vládní strany mají nárok na kontrolu toho druhu, toz
zase všechny a ne jen )mejvetší«. .~,omíjím ~tázku,
nazval-li poslanec Pik právem SVOJI stranu Jednou
z nejvetších v koaE,ci, když kdekdo ví, že volby ukážou
prudké a nikomu než .?posici vítané sociálne:demok:~
tické decrescendo. Meh bychom tu tedy narok pet!.
snad šesti stran na expositury ve správe a zase ve
všech oborech správy a ne pouze v jednom. To zna
mená ve všech ministerstvech a snad ve všech sekcích.
Nevím kam až by se chtela stranická kontrola clenit,
ale nepochybuji, že hezky hlubo~o, a ~e vby s )~d1~m
rostl apetit. Predstavte si ta~ove komlsare vere}~e,ho
blaha ve školství nebo ve VOjsku nebo v zahra11lcmm
úrade. Jaká by vlastne byla jejich pusobnost? ?právní
nebo poli6cky-kontrolní? Koho by kontrolovah a kdo
by kontroloval je? Není poc~yby, že ví~enský, vy~lar:ec
bude dobre zpraven o tom, Jak to chodI na vldenskem
vyslanectví. Závisí to totiž valnou merou na nem. Koho
tam tedy bude kontrolovat? Sebe? Svého ministra?
Komu bude odpoveden? Zahranicnímu úradu, který
jest predmetem jeho kontroly, nebo výkon~y~mu výbor~
své strany, která ho tou kontrol,ou povenla? A! c~z
lhude-li jednou více komrolorských amlbicí nei .J;egacl.?
Moje prorocká obraznost vidí den, kdy pri :rešení
otázky pripojení Rakouska k Nemecku padne u nás na
váhu také argument, že by tím ubylo jedno z míst ne
zbytných ke kontrole zahranicního úradu. A jdte jin~
otazníky: Jak se strana vyslance-kontrolora dovl
o jeho postrezích? Patrne jen tak, že jí je sdelí. Ale
vždyt páni Bechyne, Kramár, ~tríbrný,. Šrá~ek ~ ~v:
hla zpthobili, že ceskoslovenska repubhka Jest Jed1l1Y,
pravím jediný stát na svete, ve kterém porušení pou
hého úredního tajemství, ,; takové, které se nedotýká
ani verejných ani soukrom5'ch zájmú, jest pod trestní
sankd! Že by ted sociální demokracie a s ní ,Jwa"ice
chtely jediného ministra Beneše postavit mimo zákon
jako subjekt nehodný ceskoslovenské právní ochrany?

Politické strany nemohou kontrolovati správu jinak
než v parlamente a patlamentem. Pokud jde iO prímou
úcast na ní, musí se spokojit nárokem, aby každému
loyálnímu obcanu bez rozdílu poEtického smýšlení
byla úrednická kariéra otevrena. Už politická protekce
nad jednotlivou kariérou je svinstvo. Naše úrady ne
jsou nikomu zavreny. Vzpomnel-li poslanec Pik Tu-

sara nutno uznat, a vdecne, že Tusar ve Vídni
i v Berlíne prokázaL svému národu a státu velké služ
by, ale ne jako kontrolor a exponent ~ociálne-de:no:
kratické strany. Vyslanec Tusar mlUVIl o Benes~}V\
s respektem. Když jsem !usarovi rey~o~ukovlH, Ja~
se v Berlíne mluví o Jeho neobyceJnem prestyzl
v tamním diplomatickém sboru a v nemecké spolec
nosti, sám odpovedel, že za velkou cást toho prestyže
dekuje politické a osobní vážnosti Ma~aryk.oye ~ Be
nešove. Pri tom nebyl Tusar bez vlastnI pohtlcke kon
Icepce v zahranicní politice, neprijímal Benešovu do
všech podrobností, ale nikdy své stanovisko neuplatno
val jinak než jak je 'Loyálnímu úredníku dovoleno, ze
jména nikdy neoperoval váhou své politické st.r~ny;
Nekontroloval zahranicní službu, sloužil. Z polttlcke
aktivity ho sice vyhnala nemoc, ale služba, které se ve
noval, nebyla služba invalidova.

V prípadu Habrmanove šlo o politickou pensI.
III.

K správnému posouzení Habrmanovy aféry musíme
si uvedomiti predevším formální postup pri každém
takovém jmenování. Vyslance jmenuje president re
publiky k návrhu vlády. Vláda se ovšem na návrhu
usnáší z podnetu a za zpravodajství ministra, k jehož
správnímu oboru jmenování patrí. Obvyklá duvernost
celého jmenovacího postupu jest v prípade jmenování
vyslance ponekud dotcena nutností opatrit souhlas
státu, u nehož má být vyslanec poveren. Myslí~, že
vláda predkládajíc presidentu repub'J.iky návrh na Jme
nování musí jej doložit také tímto souhlasem, jehož
vyžádání samo ciní duvernost aktu illusorní. President
republiky není ovšem návrhem vlády vázán a muže
jmenování odepríti i tehdá, když vláda nebo resortní
ministr položí kabinetní otázku. Muže vyslance ne
jmenovat a vládu nebo ministra propustit. Ministr
ovšem jest ústavne odpoveden z návrhu i ze jmeno
vání, proto nemuže president, neodpovedný, vyslance
bez úcasti vlády jmenovat. Co do rozdelení odpoved
nosti jest tedy vec jasná. Otázka jest, proc v Habr
manove prípade k návrhu na jmenování došlo, a proc
ze jmenování sešlo. Nebyla by to otázka verejného
zájmu a verejné rozpravy, kdyby z ní nebyla sociální
demokracie ukula ve snemovne zbran proti ministru
zahranicí, a kdyby ji, koalice nebyla likvidov'ala verej
ným projevem.

. 1':- Proc asi eht.eLministr zahranicí obsadit uprázdnenou
C' Vídenskou legaci poslancem Habrmanem, když se o to,
jak koalicní komuniké zjištuje, nikdo neucházel? Stra
na se neucházela a Habrman se neucházel, - ucházel
se tedy dr. Beneš o Habrmana a o sociálne demokra
tickou str.anu? Ale proc se musí koalicní ministr uchá
zet 'U koalicní stranu? A proc takovou cestou? Proc ne
ZÍiskal koalicní ministr koalicní stranu svým dílem,
hrdinským a vekovitým, proc je mu treba ucházet se
o ni prostitucí politické moci, kterou to dílo 'dalo do
casne v jeho ruce? Tak bych se ptal, kdybych veril
všemu, co je v koalicním k'omuniké napovedeno, a
zase by odpovecf pritížila spíše koalici než dru Bene-
šovi, jenže neverím. .

Odkud byl podnet k Habrmanovu jmenování, pro
zradila jasne Pikova reklamace v zahranicním výboru.
Stežoval-li si s,ociálne-demokratický poslanec, že jeho
strana jest od Tusarova odchodu vyrazena z kontroly
zahra.nicní služby, nemel,a by ta stížnoSlt jako stí ž
11 o s t žádného smyslu, kdyby ji byl dr. Beneš slyšel
poprvé. Je až príliš zrejmo, že plán Habrmanova jme-
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V zári bengálu.
Ríká se, že politika je vedou a umením. Nevím, které

vede je príbuzna 'politická cinnost, ale ze všech druhtl
umení je nejblíže umení hereckému. Je snad jediný
rnezi našimi politiky, jenž dovede napsati sonet;
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vání byl v intencích ,tohoto požadavku, trebaže ani versitním pwfesorem steží muže prícit, protože k ne
dající strane ani ministrovi nešlo o žádnou kontrolu. rr:u dochází jen k autonomnímu návrhu profe orského
zJ;1ámo,že sociální demokraté už pred casem vymá- sboru príslušné fakulty, ale žn e n í z á k'o n' a tyto

li jmenování Habrmanovo vysl,ancem v Egypte. prípady nevy:Iucuje. Konec koncu in concreto ani
el·li anebo nemel dr. Beneš duvod domnívat se, že v prípade Habrmanove nebylo, pr,otože být nemohlo,
ontrolní« požadavek sociální demokracie souvisí odnikud prones'et1.o podezrení, že jeho navržené jmeno
umí ste ním poslance Habrmana a bude umíste- vání jest v oné neoisté souvislosti s jeho poslaneckou
m poslance Habrmana zlikvidován, ostan vecí zú- ,cinností, jaké práve ústavní zápOIVed chtela celit. Jest

nených svedomí a nezúcastnených kombinací. Sám mi tedy zrejmo, že élJuilitera zákona nebyla rozhodují
tom nemám ani stín pochybnosti, protože proste ne- cím duvodem, proc z Habrmanova jmenování sešlo .

. ím, co jiného n.ež stranický podnet by mohlo být Zbývá jen vecný zretel k zdárnému obsazení duleži
'nistru zahranicí pohnutkou, aby místo, jehož drži- tého vys'laneckého místa, který neshledal ani ve státní
musí mít nejen dobré zuby, ale pokud možno ješte a politické oportunite duvodu delat kompromisy. »Byl

1upyna nich, sveroval unavenému a dipl,omatické jsem si jist, že ve veoech zásadních a hlavních nebudu
endy neznalému politikovi. Nezpolitisuj,e-li si mi~ a nesmím slevovat nikomu ... « píše Masaryk, vzpo
tr úrad ve službe strany vlastní, co by ho mohlo mínaje ,na úvahy, které mu šly hlaNou, když se vracel

I t k tomu, aby stálo jeho zpoEtis,ování lidmi strany domu.
í? Jsou veci, které jsou na bíledni i v noci. Jisto A když jsem si už dovolil tolik otázek a kombinací,
t, že koalice celá požadavek sociálne-demokratický budiž mi odpuštena ješte jedna. Dru Benešovi, vycítali,

"jala: Petka a po :ní vláda návrh na Habrmanovo že neopatril pro návrh Habrmanova jmenování presi
nování schválily. ,Pro Benešovy krásné oci? Pro dentovu pre d bež n o u sankci. Posuzováno ryze

abrmanovukvalifikaci k úradu vídenského vyslance? ústavne, musila býti obrana proti této 'Výtce velmi
ikoJi,- jde tu jen o nový prípad starého koristnictví. snadná. Nejen že není ministr k takovémú predbež-

s my vám, zítra vy :nám, pozítrku všichni sobe. nému dotazu povinen, zásadne by splnení požadavku,
. Beneš, jenž konec koncu prece jen musí mys'let aby bez takového predbežného dotazu se návrh v mi
na úcel a na politiku svého úradu než na jeho or- nisterské rade nepredkládal, znamenalo praejudic ne
isaci a personalie, a jenž musí mít pod nohama príznivý nezávislosti a odpovednosti kabinetu. Kdo

é kousek do má c í pudy, ustoupil tlaku. Tlak je dak je trebas jen povrchne seznámen s pomery, kdo
i, co nelze vždy protokolovat a dokumentovat. Tlak zejména zná tesnÝ a nepretržitý vztah presidentuv
nekdycítí, aniž se vždy vidí. Tvr4ím, že má-li dr. k ce'J.ku i, k jednotlivostem zahranicní politiky, musí
eš z této aféry na kabáte skvrnu, je to od na š í vylouciti možnost, že dr. Bend prednesl Petce a vláde

ny. Povolil nám.' Nepovo1,il však pan president, ná'Vrh na obsazení nejduležitejší stredoevropské legace,
d aféra. aniž o nem s presidentem pojednal a získal predevším

Izdebude zase vecne myslící lidi zajímat predevším souhlas jeho. Vrátil-Ii tedy president ministrovi a ka-
I ka pravé príciny presidentova zamítavého rozhod- binetu návrh, musilo tu být nedorozumení, jež nedo-
í a teprve ve druhé rade otázka formy. President vedu vyložit sobe, tím méne ctenári, tolik však je vi-

I zamítavéstanovisko k návrhu na to nebo ono jme- deti, že jeho nás'ledky mohly být vážnejší než celá prí-
ání oduvodnovati nemusí. Predpokládám, že pre- cina, a že nejsou nepatrné ani po ukliz,ení aféry for-
t v tomto prípade ukázal, at už v aktu nebo jen mou tak bezohlednou k ministru zahranicí, jaké bylo

ficielnímvzkazem, na neústavnost návrhu. Bylo by užito. Jest s dostatek známo, že dr. Beneš nemá ve
jeho dobré právo. Pravou prícinu, proc president své vlastní strane politickou basi príliš širokou. N á-
rel jmenovat Habrmana vídenským vyslancem,' r'odní demokracie je v tom smeru dr. Kramár. Agrár
ám v jeho nezbytném presvedcení, že by Habrman níci jsou.5v8J.la, Hodža, Chvalkovský. K'lerikálové

to úrade nebyl na svém míste, a že by t~nto úradJ I Šrámek,'" Myslivec atd. To je samá di'Vná garda. Po
Y'l v Ha:br11]anovi svého cloveka. Vede mne tím Habrmanove afére zustala povážlivá trhlina i mezi
rem to, cemu se pri rešení rovnic ríká eliminacní drem Benešem a sociální demokracií. Bud mu neverí,
oda. Podezrení, že president hoví byrokratickému . že návrh u presidenta prosadit ne m o h I, anebo mu
ovisku které nepreje delnické str::-ne zastoupení zazlívají, že jej prosaditi ne c h tel, t. j. že chybný
iplomatickém sboru, muže vysloviti, jen politické krok, k nemuž byl tlacen, nepovýši'} na politický princip
tství nebo politický stihomam. Vyloucen je také a neuplatnil pron všechnu svoji autoritu pred presi-
ivosobní nechuti. President zná jako znají všichni den tem, který mel ve forme i ve veoi pravdu. Bez zmí-
rmanovu cistou minulost, jeho velký význam v ná- neného nedorozumení mezi presidentem a ministrem

níi státní orientaci ceského socialismu, jeho odol- nemusilo však k ministrovu konfliktu se sociálními
, ba aktivitu za války. Zaznamenává ve své knize demokraty dojít a je otázka, nebyl,o-li tu naloženo Be-
rmanovy cesty za hranice a vetšina nás teprve nešovi 'VÍ<:než vnitropoliti,cky unese. Ví Buh, že tu

MasélJrykovýchPam e t í se, mysEm, dovídá, že nejde o žádnou otázku osobní. ,V 'Joidském lese je
brman byl jediný ceský poslanec, který aspon na nekdy tak, že když se strom kácí, v jeho ,okolí nepro-
onku "álky se chtel pripojit k naší emigraci, k níž svitne, ale zašerí se. .

aryk tak dlouho a tak marne zval své ceské druhy- . --
!ance. Ústavne právní oduvodnení považuji za for- Ferd. Pe11Outka:
litu, protože v precedencních prípadech stejná ná-

a nevadila postupu jinému. Benešovo a Hodžovo
ování universitními profesory bylo zrovna tak

ti ústavní Etere jako proponované jmenování
rma:novovídensk5'm vyslancem. Duchu, smyslu,
u zákona se sice jmenování poslance-docenta uni-
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velká vetšina z nich by se nehodila ani k napsal11
vlastního životopisu; ale celkem každý z nich vám se
hraje malou komedii na jevišti na rychlo sestaveném,
je-Iii toho potreba. To jest asi hl'avní teoreti'01{é po
naucení z aféry, která vzala svuj pocátek v oslavách
Hulsových a ješte dnes není zcela vyrízena.

Pocá:tkové ,aféry jsou 'velmi dobre známy: 6. cer
vence shledal papežský l1iuncius, že vyhlídka 'z jeho pa
láce je znešvarena praporem s rudým kalichem, který
vlál s hradu, a .mimo to dosta,jlpotvrzeno, že president
Masaryk a ministerskj" pre:dl3eda Svehla úcastní se Hu
sových oslav. Nunc'il1's, na záklcLde,presných ins1t,rukcí,
které obdržel, .•"baJi! své veci a spešne odejel' do l'\.íma
$patrit papeže a kardinála Gasp3<Í"riho. Kdyby v této
zemi byli lidé, kterí mají na náboženské veci urcitý
vyjasnený názor, sami ,mezi sebou, mohl by pan Mar
maggi prípadne v Ríme zl't'stat, aniž bychom se cítiIi
obz;vlášte opuštenými. Osudné jest, že mezi námi, je je
šte mnoho lidí, kterí prikládají prehnanou cenu ne
kolika katolickým symboll'tm, a že lidová strana, opí
rajác se o autoritu a hlasy techto lidí a využivši 'Obrat
ne nekterých nesnází demokra'CÍe, získala si, ve státe
postavení, jež nemuže hýti ignorováno. Tato strana
žádá, aby konflikt byl nejak urovnán a aby Marmaggi
se mohl se ctí vrátiti zpet do Prahy, již opustil s ce
lem 'svrašte'ným.

Objektivne receno, neprivedli ;,me to se svou husit
skou tradicí daleko, jestliže precltstavite1'é naší vlády
smejí se úcastniti Husových oslav jen co soukromnki.
K'lerikálové ve svém známém prohlášení, v nemž di
plomaticky snaž,ili se dáti Vatikánu, co patrí Vatikánu,
a koalici, co patrí koalici, aispon pronesli tvrzení, že
Masaryk a Svehla se ,úcastnili oslav pouze ,soukromým,
nikoliv oficielním zpl'tsobem, a dosud nikdo se neodvá
žil vyvrátiti toto tvrzení, patrne z toho duvodu, že
jsme rádi, že to máme jakž takž pohromade. Kleriká
lové nechtejí dovoliti, aby Hus v této zemi byl cten
více než jak prý odpovídá »duchu zákona o památných
dnech«. Do prosté reci preloženo to .znamená, že kle
rik{tl'Ové chtejí, aby každého 6. cervence byl v Husovi
osl'avová'n pouze nadaný fí]'olog a štatecn5' nacionál.,
tedy jakési spojení ducha ,Gebauerova s dpchem Vá
clava I(].ofáce, které se ode'hrálo v patnáctém století.
Krátce, chtejí dovoliti osla,vy jen pod tou podmínkou,
že Huls nebude Husem. Zvykli si do té míry na ko
alicní politiku, že by chteli heslo »dohodli jsme se, že
se c1ohodneme« uplatni1: ješte nazpátek ,do patnáctého
století a podrobiti mu i osobnolst Husovu, z níž hodlají
vymýtiti vše, co presahuje dovolené rozmery duše lw
alicního politika. To je neco takového, jako kdyby od
nás ,žádali, abychom ucili na školách, že lev žere ko
rínky. Každý ovšem ví, co si má my1sliti O tomto vy
k'lác1ání historie. Katolický ohen, který horel v Kost
nici, pyl 'Skutecný, nepouzec1Jivade1ní ohen, a Hus
v rtem skutecne ztratil' život. Ale jak veci stojí, je to
dnes v podstate otázkou moci, ne pravdy, cím byl jHus.
Vynutíme si na ~Ierikálech jen to pojetí Hulsa, k ne
muž ínáme ,dosti síly. Nekterí l'i'Cléríkali, že klerikálové
se v tomto konfliktu patrne spoléhají na passivní pod
poru ceských liberálú a aklerikállt. Spoléhají-li se na to
skutecne, pak se mýlí. Liberalismus neml'tže býti tak
pošetilý, aby pod záminkou pokoje a klidu zbavoval
národ tvorivosti. To by byl liberalismus hodný stojaté
louže. Vzpomínka na Husa je vzpomínkou na jednu
z vrcholných tvorivých chvil ceského národa, a žádný
liberalismus, který má v sobe ješte trochu životndsti,

nebude památce Husove obrušovat a ,uhlaZúvat hrany
a rohy. V té veci bude liberalismus vždy možno nalézti
po boku stran pokrokovj'·ch. Má jen .tolik napameti,
že je treba tento boj dríve rozhodnouti drobnou uve
dcmovací prací v lidu, než jej mužeme vyhráti v par
lamente. Nebot parlament není více 'než odrazem I't-')

merú v zemi a nemiHeme od neho ocekávati více sí'])'
a rozhodnosti, než je venku pred jeho branami.

Aféra Husových oslav byla by probehla daleko kiid
neji, !l<jdybynebylo predvolební nálady, a »Ceské slovo«
hy snad nebylo vydalo ani své zvláštní vydání, v nemž
oznamova,10 odjezd 1Vlarmaggiho. Takto však zmocnila
:se veci politicb spekulace a našli se lidé, kterí se poku
sili uv,ariti si svou volební polévku na té otýpce dríví,
již privlekla zn~lmá pitomá :babic1kana H usovu hranici.
Žurnalista, kterj'T to dobre myslí se svými ctenári, mel
by je varovati vždy pred volbami, aby nebrali vše váž
ne, co s,e bude clíti, aby nesedli na lep k,aždému umele
fJripravovanému rozcilení, a aby nesledovali s úctou
každého cloveka, kter5' se na n{Lmestí bude rozhorcene
bíti do prsoll. Mel by jim ríci, že pred volbami se hra
je divadlo na všech stranách. To, co se v naší politice
sta;10 po odjezdu papežského lluncia, byla jedna z nej
vetších zábav, ,já kdy múže potešiti nestranného po
zorovatele. Byli pozorováni lidé, kterí, težce oddychu
jke, zdvihali ,papíxová závaží. Byli jiní, kterí stále rí
kali: tak já už musím jít - a zustávali sedet. Byl boj,
a konec kon<Cltzu'stali na bojišti samí vítezové nacle
všemi.

. Strana ceskoslovenských socialistu .se krepce posta
vila v celo událostí. Zdá se, že k tomu mela své du
vody. V naší koalicní politice má kJaždá strana dle
všeho smluvne zajištený jeden porádný predvolelmí
kraval, a ceskoslovenští socialisté se domnívali, že ten
tdkráte .je .rada na nich. Není tomu tak dávno, co
v otázce zemedelských cel sociální demokraté shled11i
príležitost trochu sli pred volbami zaagitovat. Tvári!t
se tehdy chvílemi, jakoby chteli vystoupit z koali'ce,
a jejich ministri dokonce podali demisi, t. j. nazdvih1:
se trochu ve svých mini/sterských kreslech, avšak hned
s; za'se sedli. Nemá-li koalice býti vážne ohrožem.
smí z peti stran jít na .procházku vždy jen jedna: opeJ

sice byla již obsazena sociálními demokraty, a tak mu
sili ceskoslovenští sociali'sté s ostatními stra'nami, táh
nout státní a koalicní ká:ru. VzhLedem k vyhlídce na
blízké volby je pochopitelno, že se dívali závistive a ce
kajli na svou vlastní príležitost. Vlak 'g< panem 1\.far
maggim ješte nedojel do Ríma, kJdyž csL socialisté se
rozh'Odli, že prí],ežitost jest tu. Hned u startu si tak po
spÍšil1, aby ,nemohli pýti žádnou jinou stranou doh,)
nen.i, a jedním skokem se postavili v celO' boje proti
Vatikánu. Nezdržovali se cekáním, 'Lda by nekdo ne
chtel ,jíti ,s nimi. V praktickém živote nestojí sp'endid
isolaticm za mnoho, ale precl volbami má 'cenu zlata.
Jak jsem rekl, v koalici ml'tže vždy jen jedna strana jíti
na procházku: nyní oposice je obsazena csl. socialisty,
tentokráte tedy zalse sociáJ:ní demokraté se dívají zá
vistive a táJhnou koalicní káru. , ,To jest tak zvaná
pU'jcka .za oplátku. Bývalý a budoucí milnistr Stríbrn5'
rekl na schuzi v Lucerne, že je hanebno tvrditi o jehel
strane, že by príp3Jdu Marmaggiho chtela agitacne vy
uŽ.ít; žádné agitace prý není, je ,prý jen oIbra1naváz'ných
zájmu. Bylo by zajímavo zjistiti, 'kolik lidí vzalo toto
tvrzení pana ministra Stríbrného vážne. Chceme-li vy
konati nejakou dltležitou a težkou práci, p()ohlél~neme
se patrne nejdríve po príteli, který by nám pomohl;
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va páry rukou svedou více než jeden. Kdyby csL sc
'ali'stébyli pokládali hoj proti Vatikánu za vážnýná
odnÍ úkoL, bY!'iby s,e nepochybne zeptali sociá:ních
emokratu, chtejí-Ii jíti s nimi. Každý ví, že by v nie,h
ašli prirozeného Slpojence v 'tomto poji. Místr) toho
yla trana Jirího Stríbrného ovládána jedinou staro
ti. jak vyraziti od startu co nejdríve a ztratiti se so
iálním demokratum nekde vpredu. V politice se ni'C
enesetak ,nelibe, jako když prí tel príteli uchvátí nejrl
011 chanci pro volby: a ta:k se sta:o, že boj protI Va
ánu ustoupil znacne do poz3!dí pred bojem, ,který

yní c i. socialisté a sociální demokraté vedou p:"ot:
obe. To je tak mrzutá nehoda, jaJko když pri s,ouboji
ísto soupere postrelíme sve'dka nebo dokton.
Cs~.socialisté v dnech prvního záopalu ujištovali :;k;

em i pí'smem. že Iboi proti Vatikánu povedou nesmi
ritelne a do dtl'sledkL1.. Je te'ž'ko vésti boj proti k:e
rikálllmnesmiritelne, sedíme-li s nimi v koalici ,a ne
hodláme-liz koalice odejíti. P.od vlivem této nepri
rozenésituace se 'Stalo, že stran<\. csl. socialistu se po
nekud zamota:'a dos'VÝch cintl i slov a že ministr
~tríhrn\Tdokonce po llecem siklo11z1a upadl, t. j. podal
demisi.která hvla priiata. Není dO'sti .známo. po cem

lollZl.Patrne mu uiela noha ,Po oné nestniriteln~)sti.
Zdá se. ze snažil' se presve'dciti .svou str.anu. že ta ne
smiritelnost musí hýt cástecne smi rlivá, a že !s,voI1,k-

'sí sledoval' dvoií cíl: jednak ríci ,svým str<\.níkum:
»kdvžmne neveríte. -t~k si to udelejte 'Sami. iá prijdu

•• (lZ nebudete vedet kudv k::tm«. - a iedn~k si.
rehaorati 'Své vtlli. získati gloriolu bojovníka. TOPlll

ríká IIt'i 11 e ci u rci. Události, snojené s dem:sí :ni-
tstra Strílhrného. navlas se podohají u'dál'Ostem. které

11 obycejne sooienv s tím. kdvž strana nekoho hilzí
Ilrt~ nal,lh'll.Kdvž Stríhrn\T nodal dC"l1isi. tVI(~:10 -:2,

žei Franke ii poc1~.Ví me všichni. že ii nenodrl1'. a pan
ministr Franke mel nríJ.E>žitost I)()slati 7. 'Paríže 0ilen
ptlvestn}'telegram. který hude nutno zaradit do musea
n;l,~ichpolitick~'ch kuriosit. a. v nemž vvs10vuie soii,b
ritu s ohema ministry své strany, konkrétne receno.
jak ,~tím. který demis,i podal. tak S tím. který ji ne
Jlod~!'.K'dyhvchom tyto událo'sti brali logicky, musí
JTlt' ríci. že Stríhrnémll byla stnmou vvs1'cwena nedtl
veraa že zustal osamocen.' VŠl1'ne na svete lOvse fakt,
7.emini:strnekteré str;:\I1Ypodá demisi. nri cemž jeho
oleg-ovéklidne ztlsTanou ve vláde, vykládal jako 00
álka onoho J11inistra. U n~'s jsou pomerv nonekud

Uné.a strana csl. social,istu je neobycejne. laskava ke
V\'Tt1 Vll<1CUrna nechce haz;l.rdovat s politidkýrn ka

pit~l('m.kterÝ v nich mft. Tak '~e ,st~lo. že tiSK csl'.
ialisttl vvs'vetlil SV\ím stounencum. že nratr Stríbr

ný opustil ~Iádu, nem'oha z'kr~titi své .bojovné pudy. a
oon StríbrnÝ se obj,evil na schtlzi v Lucerne v zári
krásného rudého hengálu. a pan .Doslanec Šmtn{T tam
I'rones!1svou známou paralf'lu. která se he'hem jednoho
dne stala slavnou. že »)c·oHus slovem. Žižka ,palcátem,
H"ylícekperem. to hra,tr StríbrnÝ Cinem«. za kterouž
to horu nev1msu <\.komedie by oa.n Šnatn)T zasluhoval
býti odevzdán k domácímu I)otrestání.

CI. socialisté se usnášeli, že je ·»vyloucen každý
kompramis« a že »není možno cou'vnouti«. Váž,ené
ohV'yatelstvo.raciž vzíti na vedomí tato ,slova a pockei.
je-li opravdu vyloucen kaž.dý kompmmis. U zríš, jak
k nemu strana cs.\. sociali'sttl pol'eze racím kr·okem a
jók snocine v ieho náruci, Koalicní politikové, kterí
chteií v koalici zustati . .nema';'í vésti taJk divoké reci.
Není hanebno delati kompromisy; ty musíme delati
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všichni, nejsme-Ii sami na 'Svete nebo nemáme-li dosti
~íly, abychom své ,odpurce pr·enrali. Ale hanebno je
zakrÝvati nutný kompromis divadélkem, na kterém 'hra
jem.e komedii. Hrdinství csl. socialistu je z toho druhu
hrdinství, které se nespoléhá na svoje síly, nýbrž na za
pometlivost diváku. V této demagogii se skrývá opo
vržení k rozumov)rm schopnostem lidu a nadeje, že
prostý obcan nepronikne k pravde spoustou slov, kte
rá 'Se navalí na jeho hlavu. 'Každý ví, že mU's1medelat
kompromisy. Cs\. socialisté jsou povinni, aby nám vy
svetlil,i, jak Dy si predstavovali boj v této záležitosti
bez kompromisu. Chtejí vehnati .lidovce do náruce
HlinkO'vy strany a vytvoriti tak na naší púde silnou
radikální ultramontanní stranu? Každému je zrejmo.
že ,bychom se pak mohli na dlouho rozlouciti s klidnou
politikou v tomto státe i .s ceskoslovenSKou vetšinou
v parlamente. I strane pama 'Stríbrného je to zrejmo
a i ona se chopí kompromisu o'bema rclm.ma. Ale pri
tom lidé, kterí na toto rešení ukazovali hned od po
cátku, jsou opovržlive nazýváni liberály. Podle t'oho
je patrno, .že liberál je takový clovek, který ríká \prav
du hned od pocátku, kdežto csl. socia1'Ísta je tvor,. který
rekne pravdu 'až Zrl mesíc. K.ažd~· si muže mezi temito
možnostmi vybrati pO'dle svého v'ku'su.

Ponevadž linie »boj až do konce bez kompromisu«,
kterou udal'i csl. sociali!s.té, !Se úejme nedala udržeti,
nastaly velké dny pro porekadlo: udelejme to tak, aby
se vlk n!Úral a koza ztlstal'a celá. K-c1yiby'toto porekadlo
již dávno neexistovalo, mu'sili bychom si je vymysleti,
abychom mohli plne vystihnouti zvláštní /pomery za
této aféry. Ceskoslovenští socialisté zapálili svícku jak
radikalismu, tak oportunismu: jeden jejich ministr šel
z vlády a 'dva nešli. To ovšem znamená. že tato strana
vede boil cástecne nesmiritelný, cá'stecne rvšak 5011'\i
ritelný. Zákaznictvo je dokonale obslouženo dle svých
zálilh. Chcete príkla'd nezl'omné bojovnosti? Hle, bratr
Stríbrn}'. kter}' mrštil sv.vm úradem k nohám kom
promisní vlády! Chcete príklad státnické rozvahy a
ohledu na národní újmy? oV tom .prípade oohledte na
bratra Frankeho. který se obetuje a sedá již na trech
ministersk.\'ch kreslech! Ti'Sk ceskoslovenských lsocia
li'Sttl ,tvtdil po celou dohu úsilovne, že to strana vy
hrála; byl ovšem konec koncu nucen 'pripustiti, !žene
každý rozumí tomuto víte'zst'ví. Strana udelala vše,
co mohla: jednak 'z koalice vystoupila,..'jednak !nevy
stoupila. Jednak ohlásila klerikálum nesmiritelný boj,
jednak s nimi sedí u jednoho stolu v koalici.' Kdo
tomu nerozumí, je hane'bník

Pan Švehla ;e velmi shovívavý k s'1'abostem politi
ckého .života. Vedl v techto dnech politiku tak. ahv
kdokoliv se mohl objeviti v zári· bengálu, kdo si toho
vážne prál. Pozoroval, že je tu tentokráte velmi
mnoho lidí, kterí chtejí 'zvítezit, tedy 'jim to doprál
a je mnoho :v,ítezu. PQ1<1roI1<0'véstrany zvítezily, po
nevadž klerikálové spolkli vlá!dní prohlášení. Kleriká
lové zvítezili, !ponevadž pokrokové strany spolkly kle
rikální prohlášení. Pokrokové strany zvítezily tím, 'že
lidov'CÍ neodešli z vlády, ac vláda v celku setrvala na
svém. Klerikálové zvítezili InaQPaJk tím, že 'si pone
chali své názory a nebyli s nimi z vlády vyhozeni.
Tak zvítezil ,zatím Vatitkán i republika. Pan Švehla,
jenž :nad jiné vyniká dioplomatiokými zpusoby. vyjá
dril se, byv tázán, o podstate událostí takto: úcastni!
jsem se Rusových oslav sice j.ako minilS,terský pred
seda, ne však oficielne. 'Je to neobycejne jemné rozli
šení, asi takové, jako kdyby strážník na kr:žovatce



454 Prítomnost 30. cervence 1925.

rekl: já tady sice stojím jaJko policajt, ne však ,úredne.
Není nic lepšího 'nald to, umí-li si nekdo v chou1'ostivé
situaci pomoci. ,Vyhráli-li ceští socialisté, musili pri
rozene vyhráti také klerikálové. Ceští socialisté setrvali
na rSvém, klerikálo'Vé také, a obe' strany setrvaly
v koalici. Cteme-li pozorne prohláJšení :lidové strany,
vidíme, že z palcivých otéizek, o které šlo, nebyla roz
rešena ani jediná. Jako dríve, tak :an,i nyní se neví,
co bude 's ·Marmaggim. Klerilkálové prohlásili, že papež
je ,jejich nejvyšší autoritou. O den pozdeji 'V oprave,
kterou ,poslali tisku, dodali, že my.s.l1li, že papež je
jejich nejvyšší 'duchovní autoritou. To muže mame
nati, budou-li to potrebovati, že je v moci papežove
zakázati jim, alby se skláneli ,pod jho 'Odluky církrve od
státu nebo 'PQdchomout Rusova svátlku, nebot .by to
bylo ne'bezpecno jejich duši. Tak ,j\Smezase tam, kde
jsme byli, a víme zase tolík, j'ako preictkrisí. Veci zu
staly stejné, jediný rozdíl je 'V tom, že už není krise.
A tak vidíme, že politikové mají moc, wby jednou nad
týmiž pomery rekli: »Tohle je krise« >--- a podruhé:
)/Tohle není krise.«

Prostý obcan si bude musit dlouho !l'Illr1outoci, aby
si z nich vymnul písek, )<:terý mu do nich byl pri této
príležitosti .naházen. Bylo 'Pred ním vedome hTáno di
:vadlo. 'Jak peclive a s jakou' rozvahou bylo toto di
vwdlo hráno, to prozrazuje intimní detail, který se in
diskrecí dostal na verejno.st '? klerikální domácnos'ti:
když lidová strana se scházela 'ke I svému rokování,
v nemž mela rozhodnouti o dalším postupu, bylo usne
seno predem, ,že výkonný výlbor bude 'rokovati déle
než jeden den, aby byla patrna vážnost a dramaticnost
chvíle. Tedy dríve, než pánové vedeli, 'na cem se usne
sou, dohodli ~e již, jak se budou usnášeti, aby to ude
lalo dojem. Ano, ze 'Všech umení je politika nej'blíž.e
umení hereckému.

Oc víme po krisi :více než dríve? Zdá ,se, bohužel,
že jen tolik: jak ,se pomery ukazUJjí, nelze 'ocekávati,
že budoucí parlament bude míti !Vícesíly k provedení
odlulky církve od státu, než mel parlament dosavadní.
Kleri'kálové jsou s,i až príliš dobre vedomi toho, jakou
cenu Imohou žádati.za svou úcast na všenárodní koa
lici. V 'tomto ovzlduší ko.alicním, kde ~aždý ~hce hýti
zaplwcen, nebude prirozene ani monsignore' Šrámelk
v koali'Ci zadarmo, a dosud jsme ,neprišli na to, jak
si obstarati svuj dUim bez jeho pomoci.

i< ql

Proc nejsem v nekteré strane? I ,

(Anketa.)

Vážený pane redaktore,

téikrka s krížkem po funuse pricházím se svou troškou do
mlýna. Váhal jsem dlouho prispet k Vaší ankete, nebot jsem
politicky bez nadání. Neprináším do politiky nic, než sve
domí a prumerný obcanský rozum. Vyj <l.drovati se politicky
není moje oblast, a odpovídám-li na otázku, proc nejsem
v žádné politické strane, tedy proto, ponevadž jí lze porozumet
nepoliticky.

1. Mohl bych témer odpovedet jako Henri Soumagne: ne
shledávám žádnou stranu dosti zajímavou. Za Rakouska jsem
odpovídával, že se ve vídenském parlamente sice delá politika,
ale n~ dejiny. Ty zatím zrály docela jinde. Jak vypukla vojna,
pocítil jsem: ted politika prestává, a zacínají dejiny. Záhy po
zahájení parlamentu pražského jsem poznal, že zase dejiny pre
stávají, a zacíná opet jen politika. Dejiny znovu se vysteho
valy: ty minulé oficielne do ucebnic, ty budoucí inkognito

. neznámo kam. Buhví, ve které škole, pracovne, dílne zrají
zítrky. V parlamente asi ne.

Strany jsou dnes vlastne prežilá vec a v: úpadku. Ztratily
svuj smysl, stavše se ze stredisk svobodného presvedcení poli
tickými trusty. Svým hospodársko - mocenským podkladem,
velkovýrobou a velkoodbytem zboží pó'litického neliší se, v pod
state nijak od prumyslových koncernu, a je-li nemravný kapi
talismus, tedy není nemravnejší než kapitalismus politických
stran. Z tak zvaných taktických di'tvodu vypesten byl v nich
pojem kázne v cosi, co je civilní aplikací pruského militarismu
a jeho filosofie úcelnosti. Je-li pak instituce stran v podstate
vynálezem a methodou demokracie, tento vývoj jest jejím Po
prením. Strany samoúcelne zbytnily v hotové sarkomy, jež ruší
a stravují zdravou obcanskou tkán. Tato· hypertrofie stranictví,
jež dí: »vše pro stranu (nic pro vec)«, a strany, jež dí: »l'état
c'est moi«, tot rakovina demokracie.

Nejsem tudíž v žádné z politických stran, protože jsou
všechny príliš nedemokratické.

Chybí jim pak vubec - možno-li tak ríci - politická kom
petence. Romain Rolanduv Jan Kryštof, prišed v Paríži ke
komunistum, zklamán shledává, »... jak hluboko tito lidé stáli
pod svými úkoly«. Shledal by totéž u všech stran bez rozdílu.
Pak-li kdy bývaly stredisky spolecné morálky, jsou dnes pouze
stredisky spolecné demoralisace. Jsou založeny cestou nejmenší
duševní námahy na mravní deformaci a ideovém zploštení, na
systému polomyšlenek a polopravd. Vycítá-li se inteligenci po
litická polovicatost, klade-li se vzdelanci indiference za vinu;
politikovi dlužno klást za vinu indiferenci mravní a kulturní,
dlužno mu vycítati polointeligenci a polovzdelání: místo pre
svedcení agitace, místo zásady heslo, místo názoru fráze. Ná
rodní ci trídní, státní ci kulturní vedomí pospolitosti není to
tožné s davovou nákazou. Svetový názor se nevyrobí narychlo
pred volbami, láska k pravde není skandalisovat odpurce, a
míti poslání je neco jiného než kortešovat.

Methody demokracie se u nás zrejme opotrebovaly. Chce-li
demokracie existovat, musí si najít nové. Komunismus marne
se o to pokusil, co vytvoril, vytvorili už dávno pred ním je
suité. Je treba nikoli programu, ale kultury, nikoli politic
kých stran, ale politického poznání, nikoli organisace, ale
kompetence.

Nejsem tudíž v žádné z politických _stran, protože jsou
všechny príliš demokratické.

V príkladech: a) nedemokraticnost. Nucená volba, vázané
kandidátky, útisk státních zamestnancu, zákony: na ochranu re
publiky, tiskový, restrikcní, volební reforma,. Vllbec, zákony:
v pojmu zákona je obsažena mravní predstava spra
vedlnosti. Norma práva. Norma zodpovednosti?
J é'v' n~m alÝ~~ženanejvyšší míra mravního vedomí, konstanta
svetové víry v rád. Neco tak neúchylného, že si slovo »zákon«
vypujcily prítbdní vedy k oznacení svých kosmických pra
jistot a prapravd. Co, ptám s~ však, co jste to u nás udelali
ze zákona? Jak krásný je zákon Ohmuv proti restrikcnímu!
Když už jsme u neho: restrikcní zákon je porušeni smluvních
predpokladu mezi zamestnavatelem a zamestnancem. Který sou
kromý zamestnavatel by za pouhý pokus o to nebyl právem
oznacen za verolomného darebáka? Rozumí se takhle státní
suverenite? To není suverenita, to je zneužití moci. Koalice
mohla by si na své patenty dáti obchodní znacku »zákonem
chráneno«. Vojna prý nám zanechala mravní chaos. Od té
doby se politicky stalo vše, aby vzrostl, mimo jiné velko
výrobou zákonu ad hoc, zákonu na sezonu, s novelisací v kapse
pro eventuelní zmeny situace. Kdo se podiví obecné mravu!
desorientaci a mravní nejistote na príklad porot? Viz ekla
tantní prípad Ciconkovuv a Hlasivcuv.

b) demokraticnost. Hospodárská nivelisace; zpoHtisování
umeleckých ústavu; kulturní sinekl,lry politických kortešu;

-~~~~------------
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kmetské soudy v umeleckých sporech. Pokusy o snižování
úrovne stredních škol, o jejich priblížení typu škol meštan
ských.

Yedlo by príliš daleko, dokládati ješte podrobneji. Beztak
muj dopis povážlive se dlouží. Procež

2. Která ze stran je mi nejbližší: ta, která ješte neexistuje,
a o níž jste psal.

J. Pri volbách bud dávám prázdný list, nebo kteroukoliv
kandidátku,škrtem ci prípisem ci jiným zpusobem ji pred tím
zbavivplatnosti. Ve slove »voliti« tkví pojem »vule«. Jaká pak
wle pri nucené a vázané volbe? Nejlepší možná volba u nás je
volbamenšího zla. Ale marne namáhám se rozpoznati, které

o je menší.A v pojmu volby je i zahrnuta predstava duvery.
Volím,v koho duveru mám. Ale voliti proto tucet jiných,
k nimž duveru naprosto žádnou nemám? Volba postrádá zá
kladníchmravních predpokladu. Volil bych trebas osoby. Dejme
tomuEduarda Beneše. Ale ne Jirí Stríbrného. Nebo Tomáška,
ale ne Johanise. Voliti strany? Protistátní nejsem. Koalicní
nemohubýt. Šel jsem kdysi nadšen s pruvodem, jenž mani
festovalpro všeobecné, rovné, prímé a tajné hlasovací právo.
Aletakhle jsem si je nepredstavoval.

Budtezdráv, vážený pane redaktore, a neklnte mi príliš, je-li
to tuze dlouhé.

Edmond Konrád.
•

Pane redaktore,

oje odpoved na Vaše tri otázky jest:
I. :'-i e mo h u býti clenem politické strany, ponevadž nechci
ležetik žádílé ze dvou složek, z nichž jenom každá dnešní
ana se skládá: nechci patriti ani k hloucku vedoucích krik·
'1U ani ke stádu vedeného dobytka (pro slušné lidi, zejména

teligenty,není dnes ve stranách místa). Nejsem ani tak cti
dostivý ani tak chamtivý ani tak zpupný, abych pomocí
'vnÍchpoctivcu a mazaných koristníktt chtel se rváti o úcast
vláde nad svými spoluobcany, ale nejsem také tak hloupý,

abychve spojení s jinými, jako clen strany, cinne a dobro
Ine pomáhal k vláde lidem slávy chtivým, zištným, bez
arakterním,nemravným, nevzdelaným, kterí pak mne a mé
své spoluobcany šlapou, bijí, poplvají, okrádají, kterí nás

olupujío obcanská práva i o peníze a samy sebe a své rodiny
acují. Nejsem tedy v politické strane proto, ponevadž ne-

užím ani vládnouti lidem poctivým a duverivým ani t>iti
ádán násilníky, hlupáky a darebáky, a jiné cesty dnes

!lm není. Jsem hluboce presvedcen, že národ nepotrebuje
dé vlády, ale poctivou správu. A dnešní pol~ticki:str~~
a se starají o poctivou správu našich vecí, ony 'dbajÍ jenom

vládua koristení z ní, at po stránce morální at materielní.
dí se, a snad právem, že nám schází ješte jedna strana;
• schází: schází nám strana po cti v á, která by chtela

u s Io u žit i a nikoliv mu v I á dno u t i, strana, v níž
é každý jednotlivý clen chtel by býti obetavým s I už e b

{kem strany sloužící národu a nikoliv v I á d c e m strany
noucínárodu, strana, v níž by z vule a presvedcení všeho
tva sverovány byly verejné funkce jenom lidem pocti
a schopným,kterí by se Q ne nedrali. Pro takovou stranu
bych pochopení, ale dnešní strany clovek opravdu slušný

inteligentnímusí odmítnouti a dle možnosti a sil úporne
rati, aktivne i pasivne.

2. Z uvedeného plyne, že všecky dnešní strany jsou mi na·
osto vzdáleny, takže nemohu mluviti ° strane mi nejbližší,
ponpo stránce politiky praktické, která hlavne padá na váhu.
eoretickya programove jsem nejblíže komunistum, jsa pre
• ceo, že nynejší spolecenský rád jest nejhorší, jaký muže
': vláda·cloveka, byt sebe lepšího, a tím spíše bídného, nad
i, byt sebe bídnejšími, a tím spíše dobrými, je mi tak
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krutou nemravností, že ve své duši nemohu se smíriti s ta
kovou kulturou a s takovou spolecenskou organisací, která
tuto ohromnou nemravnost umožnuje svým námezdním po
merem, jenž jest jenom jinou formou otroctv.Ír..,/To však jest
dnes ješte jenom vise, Prakticky zatím stálo by za pokus usta
viti stranu inteligence, která by se snažila o tesnou spolupráci
s delnictvem a predstavovala s ním s vet p r á c e proti svetu
vykoristovatelu <.. Ale jsem skeptik: dovedou dobrí lidé
ubrániti se vstupu lidem silných loktu i do této Tvé strany?

3. Volbám dosud jsem se vždy vyhnu!. Kdybych však byl
k ú c a s t i d o n u cen p o k u t o v á ním, vol i I b y c h k 0

mu n i sty. Tento recept doporucuji každému, kdo jen trochu
vážne chce pohnout kalnými vodami ceské politiky. Pokud ti
Švehlové, Stríbrní, Kramári, Soukupové a Šrámkové budou vi·
deti. že lid si dá namluviti nesmysly o jej ich nepostrádatel
nosti a nenahraditelnosti, potud oni budou po národe šlapat
a _ právem, nebot nikoliv otroci, ale lidé .otrockého ducha
zasluhují opovržení. Zavrhnouti 'ty pány, znamená, odhoditi
otrockého ducha, když již ne otroctví! A kdo je tak uboze
úzkostlivý, že se bojí vzrustu té krotké komunistické strany,
ten at prij me výzvu zde správne šírenou: ne vol i t i, ode·
v z dat t p ráz d n é I í s t k y. To volejte v každém císle,
jestliže zatím neustavíte svou stranu! Volebním heslem oprav
d0vé inteligence musí býti: a ni j e den h I a s k o a I i ci!
To bude pro ni jedine úcinná rána palicí, jaké potrebuje .

B. H.
*

Pane redaktore!

I. ejsem v žádné polit. strane, protože nemohu pokládati
dnešní spolecnosti s r. o., vedené ciste obchodnicky ve prospech
straníku. bez ohledu na právní cit individua, verejnou morálku
a zájem celku za polit. strany. Rámcové programy stran 
byt i obsahovaly nejlepší myšlenky - nezavazují prece ani
vudce ani straníky k nicemu. Tento rozdíl mezi teorií a praxí
je strašný! Co bychom rekli propagátorovi abstinentství, který
pohidá prednášku proti požívání alkoholu a behem prednášky
se pred posluchaci zpije? Nicema! Co tedy ríci našim politic
kým stranám, které mají v programu úctu k demokracii, zacho
vání ústavy, sva'té zájmy republiky, soucasne však delí nádražní
prodej ny, tvorí novou šlechtu na zbytkových statcích, sanuj í
družstva své strany, restringují státní zamestnance podle p0
kynu své odborov~ organisace a: - navrhují volební reformu
tak, že dávají ránu pestí každému, kdo chce premýšleti o tom,
jak vybrednouti z dnešních bídných pomeru? Cekám ješte
vydání zákona, kterým bude narízeno, že každý, kdo není
koalicne-ortodoxní, musí nositi na svrchní cásti odevu v predu
i vzadu 300 cm2 velký žlutý ctverec, aby byl již z daleka
viditelný jako živel nezodpovedný, který nemá vubec žádných
práv. Nejvíce mne uráží neúcta, ba nenávist k samostatnému
myšlení a každému projevu individuality, naprostý nedostatek
gentlemanského cítení a úcty k cizímu presvedcení. Mám-li dis
kusi s protivníkem, pokládám ho za muže, ctím jeho pre
svedcení a vedu diskusi tak, aby naše vzájemná úcta neutrpela,
jinak bych byl v každé slušné spolecnosti nemožný, Jak je
tomu v polit. stranách? Slušní lidé v protivné strane podle
názoru každé strany vubec nejsou, clenstvo druhé strany je
proste perfidní a špatné - 'tak tvrdí jedna strana o druhé.
Protože však koalice (jak sama tvrdí) sdružuje témer celý
národ, vyplývá z toho, že slušných lidí v národe není. Nechápe
ve stranách nikdo, kam vede ta logika? Mohu jako soudný a
slušný clovek ve strane setrvati?

2. Proto mi není žádná dnešní politická strana blízká. Vážím
si rnmohého, co ta nebo ona strana podnikla, nechci však bý<ti
ovcí ve stáde. Nedám si nikdy nadiktovati názor o svém odpurci
a chci si vážiti každé silné a mravné individuality, at je z kte-
réhokoliv tábora. "
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3. Co pri volbách? Toužím po strane ne pocetne silné, ne
~ mno7.stvím mandátu, avšak strane, která by mela úctu k cle
num a jejich presvedcení a musila stále pocítati s tím, že
sdružuje individuality a ne stádo, cekám na stranu, která by se
chovala k protivníku vždy gentlemansky, která by byla u žlabu
a nechtela k nemu nikdy prijíti, protože by clenstvo chtelo,

aby strana hájila ústavu, demokracii, svobodu presvedcení,
sociální spravedlivost, školu a jiné statky, m I' a v n í a nikdy
a za žádných okolností koncese, diety, imunitu svých poslancu
i tehdy, šlapóucli po zákonech republiky, jízdenky pro rodinu,
správní radovství, zbytkový statek, dedicné nástupnictví a jiné
výhody hm o t n é svých vudcu a clenu. Cekám zkrátka na stranu
bez náteru dnešního nechutlného stranictví, která by mela na

kandidátce individuality a ne individua. Jsem presvedcen, že
by se taková strana dala utvoriti z levého moravského krídla
nár. demokratických kacíril, bývalých clenu strany realistické,
z cásti clenstva Obce Legionárské (nejsem legionárem a zazlí

vám výkonnému výboru, že se príliš ochotne propujcuje ke
službám dnešní stranické praxi), mnohých sokolských a j i

ných osvetových pracovníku (z nichž je velmi mnoho mimo
strany) atd. Nebude-li takové strany, odevzdám s mnohými ji

nými prólteli hlasovací lístek prázdný. K tomu názoru jsem
dospel po mnohých duševních bojích. Jsem pilný osvetový pra
covník a nerad bych podnikl neco, cím hych zkrátil naši državu
byt i o jeden hlas. Jaká mi však zustane jiná zbran v ruce,
abych uhájil ve volbách úctu k sobe samému?

Pane redaktore, prijmete muj uprímný pozdrav.

Váš C..'

Vážený pane redaktore,

systém našich politických stran znamená, krátce a dobre re~
cenOJ, k o tI e c d e ba ty, <1:,j. konec premýšlení - zbahnení a
znemravnení. Poslanec, stojící za svým presvedcením, je ze
strany vyloucen proto, že jedná z duvodu necestných. Titíž
lidé, ktei'í onoho posla:lce ci ony poslance ze strany vyloucili
provozují hnusný politický kšeft s Husem, který také dovedl
stát za svým presvedcením až k smrti. Dnešní naše politické
strany znwtnenají dále úplné znicení individua, potlacení osob
ních vlastností a schopností všech, vyjma s n'a d nekolika vudcu
politických stran. Tedy nejkrásnejší státní socialismus. A tyto'
snahy, smerující k znicení osobností, podporují i strany, které
mají ve štíte individualismus, anebo oposici státnímu socialismu.
Považuji tyto tendence za velmi nebezpecné vývoji našeho ná
roda a jeho myšlenÍ. A pri tom všem se v cizine delá nákladná
propaganda, že jsme I i ber tylo v ing pe o p I e, jak jsem
se sám presvedcil. Kde budeme za nej akých 20 let? Z toho
duvodu nemohu být v žádné politické strane, a z téhož duvodu

mi .nezbývá nic jinéHo, než pri volbách odevzdati prázdný lístek.
Nemohu podporovat mravní a myšlenkovou bídu vlastního ná"
roda. Založte 'novou politickou stranu, která by proza<1:ím ne
mela jiného programu, než naucit lidi svobodne myslit a
osobní zodpovednosti. Nespoléhat se na stranu ani na stát,
nýbrž .na sebe. Poroucím se Vám, 'vážený pane redaktore,

s projevem úcty
Karlovy Vary, 25. 7. 1925. J. D.

•
Pane redaktore!

Nejsem v žádné strane, protože mi ani jedna nevyhovuje
požadavkem spravedlivého humanismu podle božího zákona pri
rozeného práva lidskosti; protože dosud žádná nevycistila svuj
chlév, ponevadž žádná nepracuje reálne za štestí a blaho spo
lecnosti, nýbrž pro sebe a za sebe, protože žádná neomezila
pocet poslancu a jejich gáží na 50%, ponevadž se toho dobro

volne nevzdala, ponevadž žádná neprovedla. snížení poctu mi
nisterských kresel, ponevadž neucinila, aby malorolníkum, pru-

myslníkum atd. byly sl1lzeny dane a všechny poplatky na mi

nimum, ponevadž žádná neprovedla, aby bylo s náležitou úctou
vycházeno vstríc chudému lidu u politických úradu a soudu
pres to. že všechny instituce jsou pro lid a ne lid pro nc.

2. Jak si pocínám pri volbách? Budu si pocínat, že do vo
lební urny dám neplatný lístek proto, že každá strana, dokud
volicu nezíská, pri nejlepší vuli slibuje všechno a dává prí
davkem vežové hodiny se zlatým retízkem, po obdržení jejích
hlasu se vysmeje a nadá jim pitomcll; proto, že nemohu po
chopit, prec bych mel volit cloveka, kterého strana kandiduje,
a já nevím, co je zac a nepotrebuji ho; proto, že strana ne·
interesuje se po volbách o svoje volicstvo a nevysílil svého
poslance ani ctyrikrát rocne po vetších obcích a mestech za
úcelem informací o státních vecech.

Prominte. ale na mou duši nebudu volit, ponevadž bych se
zase zklamal ve víre o spravedlivosti strany!

F. Kapitchi, Bobnovec, 4. VII. Liptov.

Doba a lidé
T. H. Thomas:

Politik, jehož by si nikdo nevymyslil.
III.

Dosáhnuv svého cíle, obrátil se Caillaux ihned k vážnému
upeviíování své posice a snažil se stát se uznaným vudcem radi
kální strány. Duchodová dan byla odložena beze všeho dalš:ho
povyku. Cai1laux sám si vzal správu ministerstva vnitra 
ministerstvo, z nehož se dosazují politictí úredníci a z nehož
se rídí strašlivý parní válec francouzské administrativy. Odtud
mohl nejúcinneji pusobiti jako spiritus agens strany a usilovati,
aby dostal organisaci strany pod svuj osobní dozor. Starší
vudcové nebyli príliš nadšeni a okolnost, že žádný z význac
ných a: vážených státníku nechtel prijmout vedení zahranicního
ministerstva hlásala Jiste rozpaky v odpovedných kruzích. Ale
ve sncmovne se proti Cai1lauxovi nestavel nikdo a konecne se
zdálo, že všecky karty jsou v jeho rukou. Cail1aux se dal
s opodstatnenou duverou do smirovacek s umírncnými a snažil
se ustálit radikální stranu v její nejprimerenejší posici širokého
a celkem konservativního »centra«, jež by vedlo cclou repu
blikánskou vetšinu a nebylo už poutáno aliancí se socialisty.
Kdyby se tato revise politiky byla zdarila, byla by »fixovala«
Cail1auxuv politick)T vývoj ve stav podobný vývoji Lloyda
George z poválecné koalice.

Tyto pekné vyhlídky byly pojednou zmareny príjezdem nemec
kého delového clunu do Agadiru. Nový výbuch vecné marocké
krise odvedl Cail1auxe do bludište zahranicních záležitostí a za

šest mesícu potom ho vypudil z úradu docela zdiskreditovaného.

Vinu na této krisi musil pricítat jen a jen sobe. Jeho predchudce
Briand snažil se ucinit konec francouzsko-nemeckým trenicím
v Africe vymezením obchodních zájmu v Maroku i v Kongu.
Caillaux neschvaloval toto rešení, snad právem, a jakmile prišel
do úradu, podal proti nemu veto. Nemel však žádné náhradní

rešenÍ. Podráždený a netrpelivý Kiderlin-Waechter jal se cinit
nejnehoráznejší požadavky a zakrátko byla Evropa na prahu
války. Konecne vymohl Cai1laux svuj hlavní požadavek a za
jistil Francii mnohem silnejší posici v Maroku; a ackoli za to
musil rádne zaplatit, bylo konec koncu lze žít štastne i bez
neobyvatelných recišt konžských.

Ale Cai1laux se za vyjednávání uchyloval dosti svobodne
k osobnímu a neoficielnímu dorozumívání, mezi jinými patrne
také k jednání s jistým úredníkem berlínské Nemecké banky.
Povesti o tom se rozšírily, a když marocká smlouva prišla do

snemovny, pusobila dojmem velmi nepríznivým. Snemovna ji
ratifikovala s nechutí, a smlouya byla ješte v senáte, když
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Caillaux: príliš kvapne se vytasil s návrhem, aby bylo dovoleno
znamenat nekteré nemecké hodnoty na parížské burse. Tento
návrh by byl zpllsobil v Paríži rozruch za všech okolností a
v dané situaci znamenal staveti se vzdorne blesku. Cail1aux se

za svého vzestupu v politickém živote sám stal bankérem a
krátkodobé ministerstvo Monisovo bylo zahaleno v dým financ
ních skandálu. Franoouzská verejnost hned usoudila, že tento
nový projekt je mezinárodní bursovní cachr a vyslovovala
tento názor vÝrazy neobalenými. V tomto ovzduší podezírání
a neduvery objevil se Cail1aux pred senátem ve veci marocké
smlouvy a tam prísahal na své cestné slovo, že neoficielne vubec

nevyjednával - docela pošetile, protože toto tvrzení bylo ne
pravdivé; a at byla hodna pokárání nebo ne, byla ta vec obecne
známa. A také to byla pošetilost, neboL : .'.del pomsty už stál
na prahu. Clémenceau se zdvihl a vyzval Caillauxova ministra
zahranicních vecí, aby toto prohlášení potvrdil. De Selves po
žádal zdvorile, aby mu bylo dovoleno neodpovedeti.

Tato jediná otázka ucinila z Cail1auxe ruinu; bez jediného

dukazu, ba bez jakékoli urcitejší žaloby.
jl;ecekaje na dllkazy nebo obžalobu, zmizel jeho kabinet tak

ríkajÍc dvermi a okny. Strana se od Caillauxe odvrátila a jeho
sncmovní vetšim se pres noc úplne rozpadla. Pres své silné
nervy neodvážil se Caillaux tentokrát boui-i celit. Neobjevil se
už ve snemovne, aby bojoval za svou vec nebo se háj il, nýbrž,
poshl Fal1ierovi svou resignaci.

Dramatická dokonalost této scény ze soudného dne a dosti

neurcitá povaha prohreškuprisuzovaného Caillauxovi daly volné
pole všelijakým povestem a insinuacím a témer pres noc stál
tu Caillaux jako odsouzenec za to, že prodal Francii Nemecku.
Od té doby nesl už stále tento cejch. N epromíjejíce mu nic
z jeho skutecného prohrešku, mllžeme se právem domnívat, že
tímto soudem svých vrstevníku byl Cail1aux postižen tím, cemu
Indiáni ríkaj í prílišná spravedlnost. Zasloužil si jiste osud,
který ho stihl, nebot zahodil svou. cest a uvedl Francii v špat
nou po',est; ale s tím prodejem Francie Nemecku - tot necO'
jiného. Nutno pamatovat,. že ani Clémenceau ani Poincaré ani
jiný odpovedný vlldce z rad jeho oponentt't nezdvihli tehdy
proti nemu žalobu a že mu vec nebyla dokázána ani pozdeji.
Kochaf 'byly jeho metody vyjednávací jakkoli nekorektní, ba
zavržení hodné, a nechat byly motivy cachru s nemeckými hod
notami jakkoli pochybné, nezdá se, že by výsledek, jehož do
sáhl v Africe, znamenal zrazení francouzských zájmll. Na svou

obranu mohl uvésti, že vytloukl z celého toho jednání, co jen
se dalo, a že se Nemci pokládali sami za zkráceny: proti
Kiderlin-Waechtrovi $e v ríšském snemu strhl pokrik, osadní
ministr odstoupil. A predevším: marocká smlouva, jak ji na
vrhl Caillaux, byla ihned prijata a ratifikována Poincaréem,
aniž v ní byla zmenena jediná cárka.

Zkrátka Cai1laux se neprohrešil v makatelné podstate svého
diplomatického dobrodružství, nýbrž v náhodném jeho dll
,ledku - tím. že vzbudil zdání o šalebnosti svých metod. Také
Asquith neváhal vyjednávati s Berlínem skrze Nemeckou banku,
když se mu naskytla príležitost. Ale byl tu prece jen rozdíl 

a v tom je jádro problému. Nikoho ani nenapadlo podezrívati
Asquitha znekalých úmyslu; nikoho nenapadlo verit Cail1auxovi,
když je popíral. Caillaux vedl jednání tak, že uvalil na Francii
podeúení, jak'O by vyjednávala pod rukou. Tím 'Ohrozil ententu
s Anglií a nechal NemeckO' ješte roztrpcenejším a pomsty
chtivcjším. Ar právem nebo neprávem prevládalo po celou tu
dobu v Evrope presvedcení, že Francie je v rukou clovcka
r.epoctivého.

V roce 1912 nebylo ovšem ješte otázky odpovednosti za
válku. Cail1aux zmizel v propadlišti a ostuda z jeho pohromy

postihla celou stranu radikální. Pocit národní ostudy byl tak
mocný, že byl privolán z politického ústraní Poincaré, jenom
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proto. aby byl v cele vlády clovek poctivý. Pri všeobecném
cdvratu sympatií od strany radikální a všeho jejího konání
obrátil se proud mocneji než kdy jindy k umírneným republi
kánum a zdálo se, že radikálové jsou odsouzeni k zániku. Jsa

prímým púvodcem tohoto obratu, musil Caillaux težce trpet
od své vlastní strany. Svet se ho štítil a mezi svými pl'áteli
v strane mel povest kapitána, který najel se svou lodí na skálu.

Nadeje strany byly ubohé, a Caillauxova kariéra se zdála na
vždy skoncena; déle než rok nebylo o nem ani slechu.

Tenkráte, na podzim r. 1913 se radikální strana rozštepila pro
Barthoul1v návrh zákona tríleté služby vojenské. Tento vývoj,

jenž se zdál být poslední ranou, zasnenou strane, poskytl Cai1
lauxovi príležitost nabýt opet moci. Radikálové, kterí se staveli
proti zákonu, byli, bez obalu receno, nejchatrnejší elementy
své strany - j akobinsky antikleriká1ní frakce, demagogická

pena, oddaná cachrárskému bratríckování se socialisty. Byli to

však také nejzkušenejší politikové, politikové každým coulem,

prísne profesionálního typu. Náhodou se stalo, že potrebovali
odhodlaného vudce; a Caillaux nepotreboval nic než prívržence.

Jeho neobycejnému úsilí a pánovité útocnosti se za nekolik
mesícu podarilo primcti tyto prívržence, aby se podrobili na

kongresu radikální strany a zanedlouho se mu podarilo mc
todou ponekud drastickou zreorga.nisovati stranu pode jméncm
sjednocených radikálu. To znamenalo nikoli sjednocenou stranu,
nýbrž rozdelenou, protožc starší Vlldcové a vctšina lepších živILI
se drželi stranou; a z radikálních posla:lct't vstoupila pod jcho

prapor jen asi polovina. Ale v této Caillauxove polovin~ hyl
cad r e, aktivní živly staré organisace. Cail1aux mel konccne
disciplinované teleso, jež bylo úplne v jeho moci a k této pcvné
základne politické moci upírali nyní nadeje byrokratické živly
radikální strany, privcdené do úzkých. Mezi nimi byli prc 'ekti,
tito kurfirti francouzské volební soustavy, kterí meli l'íditi

parní válce v blížících se volbách. Ke Cail1auxovu zklamání
odeprelo socialistické volicstva dáti souhlas k projektu koalice,
kterou Caillaux smluvil s jeho vlldci. Konecne však bylo prece

smluveno, že ve volbách budou socialisté a sjednocení radikálové

kooperovat. Caillaux dovršil svuj vÝvoj 'Od pravice k kyj,':
Maje pred sebou volby, zacal nyní Barthou doléhat na pre

fekty ve prospech umírnených radikáHL Tvárí v tvár tomuto

nebezpecí spojili se i nejctihodncjší radikálové s Cail1auxem,
snažíce se zabrániti, aby nebylo parního válce použito proti
nim. Za nekolik dní pristihl Caillaux sám Barthoua pri roz

poctovém poklesku a pova1i1 ministerstvo umírnených. K zou
falství celé zeme' dostali se radikálové znovu k veslu.

Cail1aux byl v zemi ješte príliš zdiskreditován, aby se mohl

jJostavit v celo vlády. Vrátil se po ctvrté do ministerstva financí,
ale nebylo pochyby, kdo bude vládnoucí a hybnou silou kabi
netu. Caillaux ucinil zrušení zákona o tríleté službe vojenské

hlavním heslem své kampane proti Barthouovi, ale jakmile se
dostal k veslu, nemaril cas všední dllsledností. Místo, aby zákon

zrušil, jal se jej provádet; pres pokrik socialistu a jiných ne·
smiritelných opatrila vláda úvery potrebné na jeho provádenÍ.

Pri tomto moudrém kotrmelci byl Cai11aux jen obratným spolu
vinníkem. Potom však vzal veci prímo do svých rukou. Vyiíal
dúchodovol1 daíí z prihrádky, kde odpocívala od 1'. 1909, pro
tlacil ji bezohledne snemovnou a predložil ji bez jediné zmeny
užaslému senátu. Radikální vetšine senátu šla práve tak málo

I~od vousy jako kdy jindy, ale ješte méne se jí chtelo povaliti
radikální vládu pred samými volbami. Cail1aux, maje za sebou

svuj osobní blok, mel nyní oteže v ruce; mohl primeti vládu,
aby se prihotovila na otázku duvery, a tak senát spolkl s ne
chutí tuto horkou pilulku.

V tomto kozáckém kousku ukázal Caillaux jako nikdy pred
tím plnou míru svého politického talentu, svých financních

schopností a predevším svého nezkrotne bojovného ducha. Po

ctlé tri mesíce debaty o duchodové dani drtil své protivníky
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zrejme 5uperiomí znalostí verejných financí a mistrovským
ovládáním složitých detailu francouzské berní soustavy. Svou
obratnou a pružnou taktikou, svou odvahou a rozhodností za
bezpeci~ si vládu nad snemovnou; a pouhou silou svých tvrdých
autokratických ~pusobu, svou prevládající vášní' po autorite
prinutil rozdelenou a kolísající se stranu, aby prijala vudcovství
nejméne oblíbené osobnosti ve Francii.

Ale ve chvíli triumfu znovu se zmocnil Cai1lauxe jeho zlý
genius. Ke konci debaty v senáté projevil souhlas, aby r e n t a
byla vynata ze zdanení; byl to ústupek politický, který ochro
moval úcinnost reformy. Cena renty ihned na trhu stoupla. Den
potom uj ištoval ve snemovne Jaures, že bude zdanena, a renta
težce klesla. Paríž se dovedela z F i g a r a, že se pred obema
temito prohlášeními na burse rozsáhle v rentách obchodovalo,
a dále prímé obvinení, že Cai1laux anebo jistí jeho prátelé vy
získali velké peníze z této parlamentne financní taktiky.

Uprostred povyku, který se strhl, vystoupil F i g a r o na
scénu a privedl Cai1lauxe po druhé k pádu.

F i g a r o vinil celé dva mesíce predtím Cai1lauxe ze špat
nosti charakteru a vypocítával zmenu za zmenou, jimiž prošel
v minulé kariére, a zejména skandály z roku 19II, kdy byl
v cele vlády. Obratnou kombinací obvinení, citováním doku
mentu necitovaných bylo prokazováno, že Caillaux byl v tcsném
spojení s aférami, o nichž poprel jakoukoli povedomost; dále že
na Cai1lauxovo osobní naléhání byl Monisem vydán rozkaz,
dovoluj ící jistému defraudantovi uniknout spravedlnosti. Tato
odhalení dotýkala se také jakoby náhodne jeho soukromého
života.

Caillaux se oženil r. 1906 s pí. Dupréovou, nedlouho predtím
rozvedenou. Tri léta potom prišla pí. Cai1lauxová na dopis man
žela jiné dáme, žene jakéhosi p. Claretie, v nemž vykládal pí.
Claretiové, proc mu není možno dát se se svou ženou rozvést
a vzít si pí. Claretiovou, kdyby se i jí podarilo dosíci rozvodu.
Nastala roztržka, smír a r. 19II rozvod. Koncem toho roku
stala se pí. Claretiová, tou dobou už také rozvedená, pí. Cail
lauxovou.

F j g a r o nyní (1913) predložil Paríži soukromý dopis, tý
kající se této rodinné historie, pod klasickým titulem: Komické
intermezzo. - Tvuj J o. Cail1aux hned uverejnil vysvetlení,
že dopis byl soukromým sdelením »a une amie«, psaným vecer
tohoto dne, kdy povalil dúchodovou dan, dávno v r. 1901. Cail
laux ji v nem informoval o svém vítezství.

... Tai dailleur remporté un tres beau succes. Zdrtil
jsem duchodovou dan, zachovávaje zdání, že jl hájím.
Získai jsem por:llValu centra a pravice, nedotkí ]st1Jl1se
priliš levice... a podarilo se mi dát vecem smer vpraVo,'
cehož bylo nezbytne potrebí ... Dnes vecer budu rozrušen,
k smrti znaven, témer nemocen, ale budu mít vedomí, že
jsem své vlasti prokázal skutecnou službu.

Tvuj Jo.
Siršímu obecenstvu byl tento list vzrušující pripomínkou na

Caillauxovo stanovisko pred 13 lety, a to ve chvíli, kdy práve
týral levici, aby prijala jeho dávno zastávanou »demokratickou
danovou reformu«. Jeho manželce byl urážkou, jdoucí k srdci,
nebot jí se ministr financí nepodpisoval láskyplne Jo a jeho
dopis se datoval z doby ješte pred její predchudkyní, první
paní Caillauxovou. Kampan F i g a r a byla už tak dost zlá;
nyní nemohl nikdo ríci, kam by mohla stopa vést ješte dál.
Paní Cai1lauxová vzala svuj revolver a zavolala auto.

Cai1lauxovi nutno vzdát uznání za to, jak si pocínal v hrozné
situaci. jež pak nastala; žádný manžel nemohl projeviti víc
oddanosti než on k manželce, jež dovršila jeho zkázu a obrátila
podruhé mysli všech proti nemu. Ale úsilí zachrániti ji od
gui1lotiny vycerpalo poslední zbytky jeho politické vážnosti; a
v sensacním procesu pro vraždu, se vším jeho nechutným po
zadím ci.-:oložstva, rozy:odu, intrik a. Ilodvodu, staly se konecne

z Cail1auxovy reputace trosky. V letech, jež pak prišla, bylo
Cai1lauxovi souzeno, aby uvedl své jméno do hanby ješte vetší.
Ale v této dobe válecné byl Cail1aux už jenom stínem nekdejší
strašlivé skutecnosti, potácejícím se v zoufalství a mstivé za
horklosti. Dotek této mrtvé ruky dodal samé válce nové hnhy;
a ke konci války se tato príšera, se svými neblahými pro
roctvími nezdaru a pohromy stala opravdovým nebezpecím.
Avšak nutno povážiti, že svet, v nemž Caillaux žil po roce
1914, byl svet neskutecnosti, vyplnen)' toliko jím samým a
jeho zmarenými ctižádostnými sny. Jeho historie není od té
chvíle studií politickou, nýbrž pathologickou.

Z muže velké moci ve francouzské vláde stal se témer pariou,
opušteným svou stranou, vypuzeným z úradu, napadaným do
konce chátrou, kdykoli se objevil v kavárne. Toto zhrouceni
ho snad nezmenilo, ale zpusobilo v nem úplnou poruchu rovno
váhy mezi talentem a charakterem v jeho bytosti.

V.

Pokud jde o jeho charakter, jest problém pro analytika velmi
prostý. U Cai1lauxe nelze slova charakter použíti. Caillaux
má silne vynikající rysy a mohutné vlastnosti: inteligenci,
bystrou a rychlou chápavost, šírku nazírání s nekonecnou od
vahou, vynalézavostí a rozhodností. Ale s tím se vším jde ruku
v ruce naprostý nedostatek mravního smyslu. Jiní lidé jsou ne
skrupulosní, octnou-li se v úzkých: Caillaux se vyznamenává
úplnou slepotou k nuancím mezi dobrým a zlým. U neho na
hrazuje charakter nezviklatelná sebeduvera, jež se rozrustá ve
fantastickou, témer komickou megalomanii, je-li utlacována
nebo drcena.

Tato megalomanie, pokrivovaná touhou po pomste a zkla
mamými ambicemi, jest vysvetlením, vudcím podnetem jeho
jednání za války. Cai1laux zas jednou neprodal Francii Ne
mecku - mohlt nabídnout málo nebo nic. Nežádal si nemec

kého vítezství per s e,. a ješte méne francouzské porážky jako
úcelu o sobe. On sám alespon nepracoval ani pro Francii ani
pro Nemecko ani pro mír - nýbrž pro Cail1auxe. Válku vedli
mužové, kterí jemu vyrazili moc z rukou. Cím úspešneji ji
vedli, tím spíše mohli držeti vládu v svých rukou a jej samého
v politickém exiliu. Ztráta války neznamenala pro nej porážku
Francie, nýbrž pád jeho politických neprátel; nikoli vojenskou
pohromu, nýbrž pouhou kuloárovou intriku. Také jiní fran
couzští státníci pokládali v ruzných obdobích stav války za
beznadejný; ale jenom Cail1auxovi byla katastrofa nadejí, nebot
mu byla j~diným prostredkem k novému nabytí moci.

)?ro tento pyšný cíl ucinil ze sebe Cai1laux, nekdejší mllll
st~;lký predseda Francie a dotud clen francouzské snemovny,
podezrelou centrálu pro všechny podzemní politické živly evrop
ské, pro tu divnou válecnou vrstvu fušerských vyzvedacu a
informátoru, nemeckých agentu a defaitistických propagátoru,
šibalu a podvodníku všeho možného druhu a všeho kalu fran
cO'uzsképolitiky.

Úcelem toho všehO'nebylo, jak sám pozdeji presne vylO'žil,po
máhati Nemecku, nýbrž »vytvoriti nový proud verejného mí
nenÍ«. Praktický výsledek byl oznámen bez obalu nem. kanclé
rem v jeho zpráve ríšskému snemu: »Herr Caillaux ist unser
Mann.« A ve smyslu této obecné pravdy ho pozdeji posuzoval
Clemenceau ve forme konkrétnejší.

Ctižádost, neúnavná energie a neobycejná schopnost ho vždy
znovu privádely na verejné kolbište a budou ho privádet zas
a zas. Ale kdykoli se mu dostala moc dO' rukou, v každém
vrcholném bode jehO' životní dráhy - v roce 1912 a 1914 a
znovu o tri léta pO'zdeji - smetly jej s výše jeho vlastní ciny.

Od zacátku do konce vždy rtíž nemilosrdní neprátelé pro
následovali Cail1auxe a premáhali hO': O'n sám, jeho minulost
a jehO' povest.

Nyní stojí v patách z(\/ním, cíhají a jsou pohO'tove.
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Fordem velmi mnozí, a píše, že jen li ohledem na prí
tomné pomery

»není to nic divného, když velké massy lidu, mezi nimi
dokonce i sociální demokraté nekterí, obracejí se s radostí
k muži, jenž slibuje prý kapitalistum zvet~ený zisk, del
níkum vyšší mzdu a kratší pracovní dobu, konsumentum
dobré zboží za levnou cenu a všem dohromady slibuje
promeniti pusté pole industrie ve kvetoucí zahradu, pri
cemž obycejný všední den zkrášlen by byl novými lid
skými ideami nadšených snah a zdatnosti.«

Heinrich Strobel', príslušník sociálne demokratické
levice, který dle úsudku komu.nisty Wakhera patrí do
konce »osobne mezi nejchytrejší sociálne-demokratické
ma'rxisty«, napsal o Fordovi, posudek velmi príznivý.
Píše (15. dubna 1924) toto:

»Ford verí, že všeobecným užitím jeho hospodárských
metod by mohla býti sociální otázka hladce vyrešena také
v rámci kapitalismu. To bylo bys nad m o ž n é,
kdy byv š i c hni k a pit a I i sté byl i h o s pod á r
s k y o r g a n i sát o ryt y p u H e n r y For d o v a. Ale
ten1!o typ podnikatele tvorí"žel, ve starém stejne jako
v novém svete nepatrnou menšinu. N e For d, a I e
S ti n nes j e p r u m e r nýt y p. Financní. kapitál a
trusty, které se nesnaží o nic jiného než o zisk na útraty
delníku a národních celku, jsou zaprísáhlými odpurci For
dových hospodárských ideí a hospodárské praxe.«

Není divu, že nekompromisního komunistu dovede
naplnit velkým rozhorcením, pripouští-li »osobne nej
chytrejší nemecký marxistický socialista«, že »sociáJlní
otázka byl'a by konecne i v rámci kapitalismu rešitelna,
kdyby všichni podnikatEM byli tak dalekozrací jako
Ford.« Ponevadž však zmínený Walcher je nicméne
clovek prozíravý, praví sám v úvodu své knížky
»Marx oder Ford«, že o.všem »rozumí se pak samo se
bou, že mel-li by míti Ford pravdu a ukazoval-li by
skutecne schlldnou cestu z bídy dnešnkh dnu, zname
n?-lo by to zároven poprení vedeckých základu mar
Xlsmu«.

Nebylo by zde na míste chtet rozhodnout a vyrešit
tyto otázky národohospodársky odborné, a jsme pre
svedceni o tom, že je to vec ponekud poš.etilá, chce-li
nekdo -na stopadesáti stránkách tekstu teoreticky potrít
praksi Fordovu, a ddkazovat, jako. na pr. Wa!kher
tv.rdí (i'psissima verba!), že For d a je h 00 ú s p e
chy Jsou jen - potvrzením marxismu!
Nám beželo by zde hlavne o to, najít a vymezit nekteré
typioky ruské prvky v myšLení a uvažování komu.ni
stickém a zámven porovnati trochu metodu americkou,
která je nejblíže 'onomu Leninovu »uskutecnení sveta
továren a kance1árí«.

Uvažování bolševické používá po vetšine ponekud
jiné logiky než je stará logika buržoasnÍ. Tato logika je
patrna hned pri rozbírání Fordovy vudcí idey. For
dova vudcí idea, která v jeho spisech stále znovu a
znovu se vrací, která od pocátku, jak i, Walcher správ
ne vystihuje, o.vládá celého Forda, a která mu prinesla
ony známé úspechy, je ,prý vlastne jen jednou ze zá
sad komunistického. manifestu! Ford totiž, vytýkaje
ka:pita!listum, že vyrábejí ne pro službu verejnosti, ale
pro to, aby co možno nejvíce vydela1i, praví: »Úkolem
o.bchodního. života a výroby je praco.vati pr,a konsum,
nikoli pro výdelek a spekulaci«. Což stací 'komunistovi
Vvalcherovi k tomu, aby proMásil, že není to naprosto
nic divného, že Ford mel úspech: vždyt držel se jedné
ze zásad komuni'stického manifestu, a nesmíme my ko
munisté zapomenout, že »už Friedrich Engels ve svém

Prítom nos t

rnr

30. cervence 1925.

Lenin: »Vyšší fáze komunistické
spolecnosti.« »C e I á s p o lec n o s t
s t a nes e k a n cel á r í a t o v á r
n o u se stej nou prací a stej nou mzdou.
Tato tovární disciplina není naším
ideálem, naším konecným cílem. Jest
pouze nu t n Ý m s tup í n k e m k b u
d o u c í m u p o k r o k u.«

Metoda Leninova je jasne a urcite vyslovena v to.m
to citátu; je cástí komunistidkého progmmu pracovat
nejdríve k tomu, aby celý svet stal se velkou kancelárí
a továrnou se stejnou prací a stejnou mzdoo. Je dnes
konecne vedlejší, ~e tato tovární dis,oi'plina není prý
hlavním cílem, že je prý teprve nutným stupnem k ne
jakému »budoucímu pokroku«, o nemž se Lenin, zustá
vaje v té veci pravým Rusem, vyjadruje jen doce:la ne
urcite a nepresne.

V nejbližší budoucnosti neceká nás hned »budoucí
pokrok«, ale musíme vysto.upiti nejdrív na stupen, kde
nejen bolševické Rusko, ale celý svet stane se jednou
velkoutovárnou a kancelárí. Pri tom nesmíme si snad
myslet, že pujde a nejakou továrnu, která by mela jen
obycejnéprednosti, - o vadách se vubec nesmí mlu
viti, - známé j<ižv kapitalistickém systému. Nik'oli,
plljde o neco mnbhem kásnejšího., možno ríci hlub
šího,ne o továrnu, ale o »vyšší fázi komunistické spo
lecnosti«. Aby se pak zejména delníci nebáli tohoto
nového sveta továren, teorie komunistické snaží se ve
smespredem zaplašiti všecky mraky pochybno.stí a tak
i Lenin praví vlastne: Lidicky, nebojte se, ale ten náš
svet továren nebude - dlouho. trvat, to je jen prechod
n)'stupínek, jen prechodné nutné zarízení.

Teorie jsou vesmes krásné tím, že jim mužeme verit
hodne dlouho pred tím, než jsou dokázány. A tak i tato
teorie moh'la mít v agitaci komunistické velkou bu
doucnost a bolševici by jí byli venovali asi :daleko vke
místa ve své propagande, kdyby tato. teo.rie neseslábla
v praksi tím, že se na&d clovek, který si také rekl
»celýsvet stan se továrnou!« a zaca:l' toto hesI.o prová
det v praksi. Kdyby to byl nejaký komunista, nebylo
hy to konecne nic divného, ale ku podivu, dodelal se
tím neslýchaného úspechu nekdo ve svete kapitalisti
ckém, met,adami ciste kéllpitaliistickými a dríve, ~ež
\zplanula revolucní bitva poslední!! .,'

Je to nepopírateIne Hemy Ford, jehož metody zna
menají prakticky vlastne smer k vyššímu ztovárneni
sveta«, trebas zatím jen v oboru automobilové výroby.
Ford nespokojil se však jen praksí, ale vypsal poctive
všeckysvoje ideály ,a metody, ja1m asi stejne poctive je
vypsalLenin, a tím stal se i teoretickým propagátorem
.vojíprakse. Je docela prirazeno, že pro.paganda bolše
vickánemohla prejít mlcky pro.pagandu nekoho, kdo hlá
sávecipodobné, ne-li stejné, ale metodami docela jinými,
ohrácenými. U nás, kde spisy Fordovy jSo.u prec jen
pomerne drahou cetbou, než aby byly prístu'Pny i del
r.ictvu, a nadto nejsou nikým ani. politicky pr'OJpago
vány, komunisté i sociaJlisté a dokonce i kapitalisté(!)
o nich radeji télJkticky mlcí! Jinde však, na pr. v Ne
mecku,kde spisy Fordovy propagovány byly jak lev
nýmivydáními, tak i urcitou pO'litik,OIumezi delnictvem,
tam nemohU ani socialisté ani, komunisté mlcky prejít
pres tyto myšlenky a metody. Aspon komunista Jacob
Walcher prímo doznává, že v Nemecku obírají se



462 Prltomnost 30. cervence 1925.

nin, pres veškeru ráznost svého jednání, nedovedl
zbavit bolševismus širokých ruských pojmu. Praví-Ii
Ford »všeckO' se dá ješte lépe udelat« a praví-Ii »a my
to také lépe udeláme«, 'veN mu celý svet, do~once i jeho
protivníci. Praví-li ,ale Lenin, že »revoluce prijde co
nevidet«, celý ,svet - ceká. Pravý leninista ~nluví rus
ky, proto nemuže pripustit, že vše bude lepší »to mor
row«, ale »závtra, sejcas«, nebude to lepší po »angl:i
ckém zítra«, ale po »ruském -zÍ1:ra«. I>roto také, prole
tári, nemylte se tím, co praví Ford, skutecne dobre
muže být teprv tenkrát, »až proletárská revo trce. sme
te prohnilý systém kapitalistický.« Komunista Walcher
praví doslovne: »Jen kdyby tyto výroky Fordovy pt)
vzbudily massy proletárlské k tomu, aby se venovaly
službe pro rev'Uluci, jen ten krá tmo hly by
být i na š í vec i (a tím veci lidstva) u žit e c n y.«
IVlyslíme, že patrí to rozhodne jen mez!i rutské utopie,
že by Ford poslechl pana Walchera a vyrábel, jak on
krásne ríká, »Ansporn fiir die Revolution«; ale sou
hlasíme ovšem s tím, že »kdyby to Ford delal, bylo by
to komunistické veci užitecné«.

Nestotožnujeme se s Fordem, tím méne s Leninem a
nemáme zatím duveru v žádný svet, kde bude jen samá
továrna a kancelár. Máme rádi slunce, vodu, les, pole
a zahrady. A myslíme, že Ford i Lenin mají kaž/d}'
své chyby. Nejvetší chybou Leninovou je asi t'U, že
má ciste ruiskou metodu. Delá se na Rusi nejaké jeho
dílo, ,t'ejaká lokomotiva, která bude prý uhánet rych
'jeji, než automobil, a která nás prý zaveze do nejakých
bájecných zemí. Ovšem až »závtra«, »sejcas«, kteréHo
slovo je nejlépe .preložiti ceským výrazem »s nedele ne
který týden«.

Nesmíme však zapomenout, že i Ford má jeden ta
kový ohromný omyl, který vyváží zajisté všecky omy
ly menší, a na který .i ti nejchytrejší jeho protivníci
zapomneli ukázat: nejkélJrdinálnejším omylem Fordo
vým je t'U, že v této kapitalistické periode sveta od~
vážil ;se vubec své bídné .existence! Prec podle ucených
národohospodárských ucencu a .podle Marxe a Engelse
je to ted vulhec nesmysl?! Ano, Ford by se mel omlu
vit, že dovoluje si existovat.

v
Zivot a instituce

Ctibor Blattný:

Libertas in extremis.

»Ta/ky liberálové« 'Celého 'siVeta js'Uu rozhorceni:
v Daytonu, Tennesee, U. S. A. 'hyl .odsouzen Scoper,
prednášející na škole (zda vysoké nebo nízké, není
jasno; psalo se, že ucitel, i1I1Ohltedy ucit na obecné
škole nebo na universite, nyní 'Prý zas mu nekolik
universit nabídlo katedru) Darwinovu nauku ,o vývoji.
Nevíme sice do ud, oc vlastne šlo. Prednášel-li nauku
Da'rwinovu, tak jak velkým badatelem byla proslovena,
nebo zdali ji falšoval haec!k:elismem a s nadšením se
priználval ku príbuzenství opice. To je ostatne zcela
lhostejné: Darwinovy vynálezy nejsou vrcholem po
kroku (jak se dnes, ješte mnozí 'domnívají) a jsou
dnes, díky Mendelovi, prekonány. Místo náhody,
slepe ovládající svet, Mendel privedl do neho opet, jak
se zdálo, ztracený rád.

Ale o to nám nejde. At daytonský ucitel prednášel
cokoliv, treba o jednorožci líhnoucím ptáky nebo o so-

cialistiakém vudci odsouzeném pro blaho svých bliž
ních nebo jiné bájky, l'ze predpokládati nebo aspon
mohlo Ihy 'se predpokládati, že prednášel to jako J'\cb

dec!k:ou pravdu, 'O j,ejíž oprávnenosti byl presvedcel1.
Ostatne ten profesor není hrdinou: není hrdinstvím,
ale prostou povinností, poznanou pravdu zastávati, ale
zlocinem je odpírati jí. Není tedy tak hrozným nešte
stím, že byl odsouzen pro Darwinovu nauku o vývoji
a pro opici (ješte jsme se nena:s.ytili nemeckého opicího
vynálezu?, nevznikli-li jsme z opice, tak z jiného zví
rete, je to daleko príjemnejší myšlenka - rekneme,
že z nejakého vacnatce), ale neštestím je, že byl vubec
odseuzen a .spíše ješte, že mohl'0 vubec k tomuto pro
cesu dojít. Je ted lhostejno, jak to dopadne u nejvyš
šího americikého soudu: nes,~sl, se tím neoddelá.

Že k procesu došlo, je neštestím .a nebezpecným
príznélJkem. Svoboda myšlení (svoboda cinu už dávno
neexistu je a byla snad nekdy?, i mimo trestn í záko
ník?) je v nebezpecí! Surový útok methodistu! Li
bertas in extremis! Spaste duše 1 Nedopustte, abychom
upadli do temného stredoveku, do nesvobody myšlení
a pre vedcení - tak zní huronský pokrik svobody
milovných. Tito svobodymilovní a církevnictí netole
ranti (treba ne katolictí) neuve'domují si však, jak se
jim oorací jazyk v ústeoch. Treba nebyl Darwin a opice
vrcholem vší vedy.

Je to prece cást (doufáme, že celá!) obdivované
Ameriky, kde tento zlatý hreb bylo r. 1925 zaražen do
dejin lidského ducha, je to prece zeme kolektiva,
delby práce, Fordových továren, kde delník je snižo
ván na mechanický stroj, je to ona obdivovaná zeme,
kde kolektivum (at bankéru nebo posledních delníkll)
bude pomalu všechno: je to ona zeme, v níž na ve
·deckých pracích pracuje treba najednou a spolecne
rada vedeck)"'ch pracovníku ,a to anonymne. Je to ona:
Fordova automobilka na vedu, na ctnost, na prostred
noSit, na úzký obzor duševní, na mravnostnost, na vý
robu primerene výborných individuí. Amerika, která
vyrábí lidi na základe eugeniky jako kone nebo dru
bež, kde spolecnost je všechno, jedinec nic nebo málo,
zeme, kde lidská radost bude se rí'dit lékarským pred
pisem. Genie rodí stará Evropa. Amerika se spríhuz
nila s bolševismem na krllcek (Chesterton). Kabát na
ruby a poznáte vlka. Nedostatek velkých duchu stává
se v Americe ahronick}'m. Není cas a prostredí na
jejich plození.

Nebyli to jen daytonští, kterí odsoudili Scopera,
byla to velká cást Ameriky. Sverací kazajka ruzných
círKví, jednou liliove, jednou rude nabarvených, obj'e
vil'a se tu v celé své úcinnosti. Pendanty k Ameri'ce '
jsou cetné; najdeme jich v dnešním Rusku na sta, na
j'deme je u nás. Neodsuzujeme Darwina, ale jiné od
soudíme, dnes nebo zítra. Nejsme ješte tak daleko
jako Amerika a Rusko.

Obe - ó díky vám, daytonští poctivci! - zeme dá
vají nám hlasitou v}"strahu. Jsme v srdci Evropy, rí
káme s p~Tchou. Náš je Hus, kter)' prv~' vzt}'cil kOl"OU
hev osobního názoru ,a presvedcení, subjektivní prav
c!y, tak plodné pro století Velké Revoluce. Zachová
'\ ejme tuto skvelou tradici naši, to nejlepší, co máme.
Nejen svoboda myšlení, ale i svoboda badání je v ne
bezpecí. Nejen svoboda ba'C1ání, ale 'svoboda tvorby je
v nebezpecí. Žádné narízení o tvorbe, nebo ji dorazíte.

Protestujme tedy u príležitosti daytonského pro
cesu, ne proto, že byl odsouzen pan Scoper, ale proto,
že byl vubeoc souzen. Protestujme ne pro opici, pro
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Majitel domku se háji.

jsem
všem oddaný Karel Cejka.

(P o z n. l' e d a k c e. Milý príteli, ješte jednu poznámku:
máte velmi subjektivní pojetí mládí. Ovšem, je s tím težko
polemisovat, to se lécí životem. To Vaše mcfistofelství je
plod nezávaznosti, zdá se, že zatím jdete životem jako maso

pustem. Až jednou se vradíte do objektivního behu života,. aL
budete musit jednat a sám budete odkázán na jednání jiných,

pak Vás nepochybne rychle prejdou roupy i potreba být im
pertinentní a destruktivní. Takové roupy si zatím mužete do
volit jen proto, že jiní za Vás obstarají to, ceho je ve svete
potreba, a bez ceho byste patrne bydlel v jeskyni a dával po
Z0r, aby Vás neco nesežralo. Ovšem, mužete ríci, že by se Vám
líbilo bydlet v jeskyni. To je fysiologický stav mládí, a s tím
se nepolemisuje, to prejde. Nesouhlasíme s Vaším ideálem
mládí: jste-li opravdu mlád, pak se to projeví, i když budete
delat nejakou konstruktivní práci. Mládí je jen prízvuk našich
cinu a myšlenek. Nelze vykopávati takovou propast mezi mlá
dím a zralým vekem, jakoby to byly veci s dvou ruzných
planet.)

Vážený pane reda:r<:tore,

J prinesl j s-te pod tímto názem v minulém císle clánecek
p. Ivana Herbena. Vaši ctenári se zde dovídají (co ostatne se
už dávno všelijak povídá), že státní podpora na staveblú ruch
byla vymrskána na luxusní vilové kolonie pro zámožné Iid~,
státní úredníky, poslance a bývalé ministry, a vubec pro lidi
zámožné. kterí si tu zdarma na útraty poplatnietva dopomohli

k nádherným bytum, aniž by; se nebydlícím a vagonárum cím
koliv prospelo.

J sem jedním z tech, kterí si rovnež takovýmto zpusobem
dcpomohli k peknému bydlení, a jest tedy prirozeno, že podle
prísloví »koho to pálí, af se podrbe«, cítím pa1civost p. Her

bc:nových slov velmi silne. DoV'olte tedy, abych se tady drobe
cek podrbal.

Nemám pohríchu po ruce žádných císel, i nemohu poukazovati
na to, kde všude a co bylo s pomocí techto ctyr miliard sta
veno. Myslím, že p. Herben príliš si vec zjednodušil a príliš
g<:neralisoval. Kolonie rodinných domku, »j imiž je obklícena
celá Praha« bude nepochybne v celkovém císle znamenati dosti
malý zlomek, i když tu je rada »representativních vi1«. Každá

vt:c má svuj stín, i uznávám rád, že stavela tu se státní podpo
rc-u slušná rádka lidí, kterí by meli dostatecne prostredktl

nice, stal se normálním, poctivým úredníkem a zajímal se jen
o své remunerace a prídavky. To bude velmi normální! »My

nechceme videt ve studiu nic jiného, než re)U5~1 Jilol}ekud ji
ných nástroju ... « - cemuž se ríká »Brotstudium« a jsou lidé,
kterí takovými ehlebari pohrdají ... Vytýká-li rr:i nekdo muj

mefistofelský ~>há v«, musím mu sdeliti, že chápe Mefista
velmi povrchne a operne. Pan redaktor mel pravdu, když na
psal. že Mefisto není clovek - Mefisto je ideál, ideál cynika,

. který hledí mužne svetu do tváre práye proto, -.Že hluboce ži
votu porozumel, a Jlt:cnápu, co je smešného na tom, imponu··
je-li mi tato muŽná jistota. Nezapomínejte, že vetšina tech
prav , které se obycejne z Fausta citují (na pr. ta o šedivé

eorii), jsou výroky. vložené do úst Mefistovi.
Ale myslím, že je to výtka, se kterou muže prijít jen pri

slušník národa tak literárne beztradicního jako je náš. Pánové
sledují literaturu - ovšem jen tu nejmodernejší. Zaslechne-li
nekde jméno jako Chénier, Richardson, Rabe1ais - musí se

takový kavárenský erudit hrabat pul hodiny v Naucném slov
níku, než je z toho moudrý. Neprejde-Ii to ovšem vubec sho
vívavým úsmevem, jako v mém prípade s Mefistem. Viktor
Dyk napsal nedávno v jednom feui1letonu: »Prítomnost bez
minulosti je prítomnost bez budoucnosti«, s címž koncím a
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Dopisy

Mládi O volbách.

Vážený pane redaktore,

Vážený pane redaktore!

Praha II. 26./VII. 1925.

Lituji ty lidi, kterí mi odpovídali, pro jejich positivní víru,
klerá chce sloužit. Já mám také svoj i víru, ale ponevadž jsem

mladý, mám roupy a cítím potrebu být impertinentním a de
struktivním. Positivními a vážnými at jsou naši otcové, tam
to bude na míste - my máme právo na své mládí. A:natole
Franc~ praví ve ~Zlocinu S. B.«, že bez všelijakých tech vý
trelku, vášní a pod. »il n'y aurait ni industries ni arts en ce

monole. Chacun sommeilleirait nu snr un tas d~ fumier ... «

Pan J. P. si odbyl své faustovské záchvaty na maturitním
círku - ted tedy už mu nic nebrání, aby jen složil své stát-

loprejte mi maiicko místa, abych tem štastným mladíkum,
kterí nalezli už svoji politickou masku, odpovedel. - Nejsem
jejich kolegou. Nemám maturitního vysvedcení ani jakého
kúliv autentického prtlkazu akademického vzdelání. Vím, ote
vrene jsem se priznal k volební nerozhodnosti, k politické
lIl'aktivite ve svých 22 lete<:h. Politicky neaktivní mládí není

hríchem proti duchu svatému, ale, možná, mementem mori
1'laného politikarení, každé immorality, senilních stran. 111tra
muros peccatur et extra. Výjimka! Zde hreší poL organisace

svým zablácenÝ!]1zákulisím, hnusným a odporným pozérstvim
a materialismem. Jestliže nevstoupil jsem do žádného z poli
tických chlévu, to proto, že »mám hruzu ze všech tech past
višt pro ovce, které se musí k sobe prltlacitii, aby spolecne
becely«. (RollandI"tvKryštof.)

Ti, kterí na kothurnech V{IŽ11éhozájmu a pol. rozhledu (dva
idvacetilet( combattanti!) mi to vytýkají, moji tuhle pravdu.
Kluk, politicky bezpohlavní - proto pryc od neho, nevážíme
si ho, nemá pražádných politických zájmu, nemá j e š t e pol.
presvcdcení.

A já chtcl jsem jenom ríci, že nemohu jen tak zhola voliti
loho l1eb onoho v té neb oné strane, netrímaje v ruce nekterou
z barevných vlajecek, tak u;pinéných! - Je, bohudík, veliká
rada takových, je mnoho mladých inteligentních delníkll (pane
J. P. !), takových hledajících, sen:>itivních hochu. J) ne š n í
s 1a v po 1. str a n ne m u ž e jim být i i d e á 1ním p u-
AO b i š tem. Zatím jsem presvedcen, že v clí1nách, a kde
koliv jinde pracují tito bezpolitictí mladí lidé, prospejí zdra
V):m ideám a oprávneným požadavkum a zájmum svých spolu
delníku daleko více, než v kterékoli v strane. Jej asné: nesw- (' Il
Jím o volební právo, nemol>\l-Ii s v o bod n e wlit n'J jsefYli I
ve 22 letech politicky neaktivním ze shora uvedených, tak vše
obecne známých duvodu.

Tolik na doplnení prvého dopisu, kterému patrne byl pri
suzován a vyhledáván jiný význam a urcitá tendence..

Váš uprímný

Vlastimil Vokolek, Pardubice.

30. cervence 1925.

Haeckela, Darwina, Adama, bibli, Mojžíše, ]ežíše
nebo Mendela, ale protestujme proti utlacování svo
body, proti nicení toho jediného, ceho kousek aspon
ješte,clovek má. Nedejme se znásilnit církvemi - ná
boženskými, kapitalistickými nebo socialishckými, .ale
branme se proti potlacování sNobodného projevu. Ne
dejme se zotrocit. Dnes mne, zítra tobe. I nám visí
naclhlavou a už nás balvan ten tíží až beda.
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vlastních a kterí si nedali ujít vdecnou príležitost staveti vý
hodneji s individuální podporou. Pres to však není techto lidí
túlik, aby se mohlo mluviti o nejakém hromadném koristení

/" z výhod tohoto zákona. Prevážná, vetšina techto domku (nech
me zatím stranou družstevní cinžáky) je však post~vena zcela
podle predpisu a omezení, stanovených zákonem,. Nejsou po
stránce stavební provedeny o nic luxusneji, než se bežne sta

velo pred válkou; naopak užití materiálu bylo zde vetšinou ve
deno zásadami tak krajní ekonomie, -ie tyto domky nejsou ni
kterak vzorem stavební solidnosti. ZdaJI se mnohem lepšími

než jsou, representují se: velmi krásne, protOže :tSGL!...E0vé.Moderní stavební estetika je vypravila úhledností, kterálJudl zá
vist kolemjdoucích, bílá okna zcela druhotrídního provedení

zárí novostí, jež se zdá popuzujícím prepychem. Vnitrní pro
story, až na tu cistotu novosti, jsou co do stavebního mate
riálu i co do rozmerú zrovna tak luxusní, jako v kterémkoliv
cinžáku. Ovšem nelze popírati, že moderní stavebnictví uvedlo

sem, ve srovnání s cinžákovýrru byty, více hygieny i pohodlí.
Je tu pamatováno na koupelny, haly, predsíne, spíže a komory,
mají tedy tyto byty" své moderní príslušenství, ale - staví-li
se již - zaj isté mely by dnes tyto vymoženosti býti nejen
lll::cím omluvitelným, nýbrž i samozrejmým! Podíváme-li se,
co dávno už pred válkou postavily v tomto ohledu pro :;vé

delníky a zamestnance mnohé závody v Nemecku, jak lidé, ne
zrovna zámožní, mohou bydleti V. Holanrlsku a Anglii, tu vidí
me, že tu bylo dosaženo sice jistých VZOft!, ale vzoru zcela ci
vilních, které zde nebyly žádným prepychem prekroceny. Ovšem
u nás, kde tak hrozný pocet lidí vllbec nebydlí, nebo bydlí nc
p:'edstavitelne bídne, jeví se slušné bydlení hríchem a prel'y
chem. S tohoto stanoviska shledává i p. Ivan j-jerben, že prar.
ské kolonie rodinných domki'l, dejmej tomu ta Vorechovka nebo
kolonie za vinohradskou vodárnou jsou pel echy nestoudnosti
a nepocestnosti. Nevím, kdo všechno byulí dejme tomu v ta

lwvé Vorechovce, ale slyšel jsem, že tam mezi jinými a v dom
ku o nic luxusnejším bydlí také predseda poslanecké snemov
ny Tomášek. Nemyslím, že by - i když tomu nekdo rekne
vila - byl takto bydlící ministr, poslanec, nebo státní úredník
nestoudnikem a potvorou. Nepovažoval bych za bídáctví, že
predseda snemovny postavil si se státní subvencí domek, jaký
si postavili i ucitelé, ba i pensisti. Kdyby si naši politikové
ze sv" cinnosti neodnášeli více, než takový domek, postavený
za pomoci státní podpory, tu bychom veru mohli s hrdostí sobe

i cizincum tyto domky ukazovat, neboE práve tady by bylo
n-.ožno videti svedectví zdraví a poctivosti národa.' Nebylo by
nikterak špatným vysvcdcením pro nás, když se stane, že

predseda snemovny nebo bývalý ministr nebydlí o nic hiHc

-:- ani o nic lépe - než dejme tomu profesor, žurnalista nebo
rada z pošt a tdegrafl\ a když knihovník nebydlí hi'lre než
predseda snemovny. To je vskutku velmi potešující obcanský
standard.

Ovšem, beda a hanba, standard prevelmi úzký, uprostred
širfho nejhroznejšího chudáctví. n.íká se s težkým odsudkem,
že zákon o stavebním ruchu chudákum nic nedal, že si tu
k stavbe pomohli jen ti, kdo meli peníze. Ale - dnes prece
mllžeme si to ríci s jasným poznáním - opravdu, kdo jiný
mohl staveti, než ten, kdo mel nejaké peníze? Myslí p. Herben
skutecne, že ta státní subvence je hotový present do kapsy, že
je to nejaký penežitý dar? A že složení tech 15% a více z ce
lého nákladu je nula? Pozemek, stavba a vše kolem toho jest

dnes neco nákladného, že i jenom tech 15% hotove slože
ných penez opravdu znamená znacnou sumu, .kterou je nutn~
míti, nebo si privypújciti. 15% vyhlíží jako malá cifra a za
jisté že to s pocátku vyhlíželo velmi výhodne. Nebydlící lidé,

ktC'ri stáli pred nutností složiti 30.000 Kc odstupného, aby se
nekde domohli bytu, pustili se s nejlibejšími predstavami do
smvby domku, když se jim reklo, že hotove netreba do toho

více než 45.000 Kc. Ba bylo hojne i takových, kterí se do
toho vydali s 15.000 Kc a to ostatní si privypujcili. Nuže, ale
náklady, které na konec bylo nutno hotove zaplatit, delaly
prllmerne dobre 100.000 Kc. Pan Berben tvrdí, že z vetšiny
tech, kdož si postavili rodinné domky, málokdo se zadlužil a
že devadesát ze sta mohlo si postavit domek za své, bez státem
g~rantovaného úveru. To tedy je jiste tvrzení nadpríliš ge
neralisující. Naopak, velmi mnoho bylo tech, kterí se dali'
s láskou a radostí do stavby, aby v polou pro nedostatek pro
stl'edkll museli od svého snu upustit, mnoho bylo tech, kdo se
do dokoncené stavby nemohli nasteho,vat, protože nedostávalo
se prostredku ke konecné úhradc, a velice mnoho je tech,
kterí se zatrapene Z<1.dlužili a porádne si utahují remen, aby
uneSli nad svou hlavou strechu, jakou unésti nebylo našim
dedeckum a otetlm žádnou težkost). Zdá se však naší národní

povaze odpovídati lépe vyvíjet generalisující suggesci o ne
stoudnosti, kde - po pozornejším a lidštejším pohledu do vecí
- bylo by v premnohých prípadech naopak možno mluviti

o obcanské obetavosti a o životním heroismu. Není spravedlivo
suggerovati, jakoby každý z tech domku byl postaven z pohnu
tek zištne vyžíracských; jak bylo již podotknuto, státní ga
rancie je sice výhodou, ale žádným hotovým presentem' do
kapsy a na premnohých majitelích domku žádá tento prepych
velmi obetavé a prísné životní kázne, skromnosti, šetrnosti a
úsilovné poctivé práce.

Ovšem že nelze toho zastírati, že tu bydlí lidé skromných
obcanských prostredku, ba dokonce i poslanci a bývalí ministri,
a krom toho i bankovní reditelé ve skutecném prepychu svých

f;,]ešných Rafaelll a RubenSIJ, ale že tu nebydlí nebydlící a
va3"onári. Jej isto, že v první ra.de se melo celiti této nej
hroznejší bytové nouzi stavbami velikých cinžovních domu
o malých bytech. S laického stanoviska pozorováno, zdálo by
se, že byly jich místy v Praze postaveny celé bloky, a ovšem
s téhož laického stanoviska je težko dohadovati, proc jich ne
bylo postaveno mnohem a mnohem více. Zde tedy zákon o sta
vcbním \"Uchu skutecne nesplnil vše, co by bylo žádoucno.
Jiste že jeho nejlepší bilancí pro dnešek byla by dostatecn:l
1í1íra bytových kasáren, auy tu nebylo nebydlících ani vago
ll:,rll. Pravdepodobne, kde šlo o zaopatrl'ní dostatecného množ
ství malých a nejmenších bytll, skutecnc tedy o cinžovní ka
~árny velkých rozmerll, byla by celá akce vyžadovala nikoliv
jen podpory státu, nýbrž celého financování a úplné úhrady.
1,:lhada, proc takových mnoh'lbytových cinžákl\ nebylo dosti

postaveno, je snad právt: v tomto bode: i pres všechnu p()
moc státem poskytovanou je k dosažení i nejmenšího bytu

trc::ba nej akých vlastních prostredku. Jestliže si pri té bíd(~
a drahote všeho stavebnictví vystavely kolonie rodinných dom
ki'J, je to asi proto, že zde byla i jistá umínená ochota a odhod
lanost k obetem, k vlastnímu l.lhražení vetších sum, než jaké
se zrcadlily v prvních luzných predstavách o naprosté spasi
telnosti státní garancie. Bez této odhodlanosti, vypomoci se
zafatými zuby zákonu, který sám o sobe by byl k realisaci ne

stacil, bylo by sotva bývalo tolik rodinných domkú postaveno.
Nezamlouvám tím nikterak, že zákon neucinil tu v,e, co

by bylo treba uciniti pro ty nejchudší, kterí si nij* pomoci
nemohou. Dohaduji se jen a snažím se zdúrazniti, jak to ph
šlo, že ukázal svou nejvetší effektivl10st tam, kde v težkých
dobách našlo se relativne nejvíce možnosti a energie jeho úcin
nosti vypomoci. Verím rád, že tu bylo mnoho tech, kterí jsou
v té dobré situaci, že mohli výhod tohoto zákona lehce a

hladce vy težiti ; jsem však proti p. Herbenovi presvedcen, že
tech je velká ;nenšina a že více bylo tech I;dí menších, kterí
hodnoty tohoto zákona mravne zv)'šili tím, že mu poctive pri
speli vším, co k jeho úcinnosti bylo v daných okolnostech kraj
nt: možno dát. Házeti zde vše do jednoho cerného pytle ne-
bylo by správné ani spravedlivé. J. C.




