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Nechci se na tomto míste zabÝvati zevrubneji ideo
logií a fraseologií socialistického primitivismu, který
ulpel na protikladu majetku a práce. Ukážu ješte, jak
se tento primitivismus prakticky neosvedcil. Majetnost
nevylucuje píli, nemajetnost ji nezarucuje a práce sama
zpravidla k majetku smeruje. Ale tu ješte mluví socia
lismus obsahový, trebaže hodne primitivní. Hlásá se
boj v lid u o novou filosofii, aby nezustala republi
ka zemí zeleného praporu. Dobrá. Ted si však všim
nete podivné presmycky i v tom socialisticky bojovném
záveru. Dokud bude socialismus podomkem, kdo má
býti jedním z pánu? Pokud vne m bude míti vrch agi
tace nad politikou, doktrina nad myšlenkou, minulost
nad prítomností. Tedy ne pokud nezvítezí nad zele
ným praporem, nýbrž pokud nezvítezí nad címsi ji
ným, co je vne m: nad agitaCÍ, nad doktrinou, nad
minulostí. Jaká po lit i k a to musí zdolat v socialis
mu agitaci? Jaká myš len k a v nem musí zvítezit
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jako pest na oko, nebo presneji, jako oko na pest. Cte
se to jako by nekdo nábožnou litanii zakoncil zaklením
nebo prudkou polemikou zdrávasem. Nejde to proste
k sobe, není to záver z praemiss, je to jen konvencní
smeknutí pred bojovým heslem. Je to obrácený Marcus
Antonius, který ne c h c e, aby se lid vrhl na Caesa
rovy vrahy, který spíše chce, aby lid o p r a v d u uve
ril, že Brutus prece ctihodný je muž, a všichni že jsou
lidé ctihodní. Bechyne tímto záverem jaksi zachranuje
princip socialismu, ale bojím se, že se mu to nepodarí,
dokud jej neopre o jiné predpoklady, než jaké mu dal
svým clánkem. Sám cítil, že jeho clánek je psán jako
by ukazoval socialistum cestu do Canossy, což je vi
det hned z první vety z á ver u, který tu otisku ji:

»R a dím e s nad s a c i a I i s t u m, aby se r y c h I t1

vrátili do vI ády? Nikterak. Tím by niceho nenapravili
a vše by mohli pokazit. Cel n e-k a n g r u O' výr e ž i m se
m u s í vy žít. Všemu lidu musí se jasne ukázat, že strohá
vláda majetku je trvale nemožná. v lllárode, jehož 63% ne
mají majetku krome pracovní síly. V první bojovné prokla
maci s o c. dem. k I u b u po schválení celního a duchoven
ského zákona stálo: Vystoupili jsme z vlády, aby
c h o m sed o ní v r á t i I i s i I~.e j šíp o cte m ma n·
dát u a d ti ver o u I i d u. Techto dnt' správne dodalo
Právo Lidu: Socialismus si úcast ve vláde
m u s í vy boj o vat a ne vy pro s i t. Ta se srovnává
s naším presvedcením. Stajíme o to, aby se socialismus pri
pravoval pro budoucí vládní roli. N y n í v I á d TI e m a j e
t e k. U s i I u jme, aby v I á d I a 'p r á c e. - - Socialis
mus má nyní snad nekolik let casu.. aby svedl v lidu voj nu
mez i f i I (li s o f i í ma jet k u a f i los o f i í lY r á c e, aby
se pri~avi1 k budoucí své roli programove i organisacne.
Nedokáže-li toho, zustane naše republika zemí zeleného
praporu. A s o c i a I i s m u s, ar mezinárodní nebo národriÍ,
demokratický ci revolucrA, p o k u d vne m bud e mít i
vrch agitace nad poli1'ikou, doktrina nad
myš len k o u, min u los t nad prí tom n o stí, z u
stane podomkem v paláci, v nemž má právo
být i j e dní m z pár, u.«

K AITIP o L
Jaroslav Stránský:

Oposiení optimista.
velk)'m zájmem jsem se chopil obou clánku, které
nap al poslanec Bechyne do Nové Svobody (c. 3.

a 4.), a s velkými rozpaky jsem je po prectení odklá
dal. Proc se zájmem a proc s rozpaky?

My všichni, kdo jsme spokojeni se státní formou a
ú tavou své vlasti, ale kdo nesouhlasíme s nynejší vý
lukou delnických stran ze snemovní vetšiny a státní
exekutivy, patríme ted do jednoho tábora. Organisace
tohoto tábora je hodne chatrná, a jeho pracovnímu
plánu a bitevním hesl{im se vytýká právem neurcitost.
Už ve staré koalici rozhodovala sociální demokracie,
co lze a co nelze s koalovanou buržoasií politicky pod
nikat, její výluka musila proto, aspon na cas, vypudit
z koalicei stranu národních socialistu; bude tedy každé
o, kdo se chce vyznat v nové situaci, zajímat, jak se
ní orientuje sociálne-demokratický vudce. Nám, kte-

, mužemekritisovat jen zvencí, správná orientace sne
OVIIÍ oposice poskytne mnohá vodítka, nesprávné se
Vijejako argumentu i proti nám. Octli jsme se na

jedné strane ne zrovna barikády, ale prece jen cehosi,
ní-li pravda? Táž ruka, která - ješte s Bechynovou

pomocí- nevlídne zavrela pred národní stranou prá
ce dvére snemovny, prirazila pak pred obema delnický
mi stranami dvére kabinetu a vetšiny. To není vzpo
mínka jizlivá, nýbrž vážná, aby poslanec Bechyne pa
matoval, že nejsme vždy rádi tam, kde jsme. Jeho na
cení, že si nedovedu myslet jinou formu úcasti na ve-

rejném živote než oposici, mne krivdí. Nejsem takový
flagelant. V rátil jsem národní demokracii mandát,
rotože oponovala vláde, a vystoupil jsem z ní, protože
ponovala Masarykovi a Benešovi. Príjmu výtku, že

m si místo v positivní politice neudržel, ale neprijmu
'tku, že jsem o ne nestál. Byl jsem sám. Poslanec Be
yne se dívá vcele tri c í tip o s lan c U, jak se bez
o a bez nich tvorí správní a berní soustava repu

. , - to je celý rozdíl. Ted však není vhodná doba
ít se, jakou formu úcasti na verejném živote si kdo
vedemenebo nedovedeme myslet, ted je cas uvedo-
it si, jaká forma úc~sti na verejném živote jest nám
y k á zá n a. Jak se o tom poslanec Bechyne orien.
je, jest to, co nás na jeho clánCÍch musí zajímat.
posledních mesících ho choroba zbavovala politické
tivity, ale jeho druhové jsou docela jiste v o p 0-

i c i. Jinou formu úcasti na verejném živote si oni my
dovedou, vždyt ji prožili, ale nemohou se zatím

é formy dopracovat ani dobojovat. Co jim v té si
i píše jejich vudce, a co za ne ríká verejnosti?

V prvním clánku uvažuje Bechyne o a g r a r i s
u, který, ac nemá snadné hry, vládne, protože vlád
t chce a dovede, v záveru pak formuluje úkol s 0

a 1i s m n. Ale tento záver se hodí k celému clánku
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nad soustavou myšlenek (doktrinou)? Jaká prí to m
n o s t nad minulostí? Politice, myšlence a prítomnosti
Bechyi'íove beží jen formálne o to, aby socialismus ne
z~tstával podomkem v paláci, kde má právo býti jed
mm z pántt. Agitaci, doktrine a minulosti šlo nemý
lím-li se, spíše o to, aby palácu, pánu a podomk~ vúl)ec
nebylo, a k tomu ideálu se Bechyne hlásí také, jak uka
zuje jeho úsilí, »aby vládla práce«. Jest v tom vnitrní
spor. Když už se rudý prapor dostal proti zelenému
do oposice, uznává Bechyne jaksi pour l'honneur du
drapeau nutnost, ?by si úcast ve vláde v y boj o val.
Ze se však do opo.sice dostal, pricítá jakémusi jeho ne
casovému (minulost!) sklonu k doktririe a k agitaci,.
tedy k výlucnosti a k bojovnosti. Praktick)" význam pro
prubojnost a vyhlídky nynejšího oposicního tábora má
hlavne otázka, jak si sociálne-demokratický vudce onu
vojnu dvojí filosofie, »'10 j n u v 1 i d u«, predstavuje.
Podle z á v e I' u clánku, který jsem uvedl naschvál na
pred, soudil by ctenár, že Bechynuv clánek o vládnou
cím agrarismu jest myšlenkovým príspevkem pro do
brý boj se špatnou vládou. Ctenár by se však zmýlil.
Bechynuv clánek nechce býti nicím jiným než výcho
vou k dobré vláde podle agrárního vzoru. Bechynth
clánek jest težká recidiva. Neztrácejme však trpelivost
a ohledejme s poslancem Bechyní onen agrarismus,
který prý netoliko c h c e, ale také d o v e d e vládnout.
Nejde tu o polemickou hru, jde o dorozumení v nedo
rozumení.

*

Bechyne konstatuje nejprve, že zelený prapor ne
vlaje toliko z budovy ministerstva zemedelství, ale že
všechna naše res publica nese na nejvyšším stožáru
státní lodi prapor zelený a ne cervenomodrobílý. Po
takovém úvodu byste cekali dtlkaz a dukazy, že státu i
národu hrozí v zeleném podrucí škoda, ne-li zkáza. Be
chynova myšlenka se však tocí jinam. Ptá se, co zelen}'
prapor symbolisuje. Že symbolisuje nejstálejší druh
vlastnictví, setrvacnost citu a trvalQst vule, chamtivou
penezolacnost, trídní sobectví a tvrdost, to prý jsme
slyšeli už tisíckrát (agitace, doktrina, minulost!), od
pust prý ctenári, a'le to není vše. Odpouštím už ze zve
davosti, co vlastne symbolisuje podle Bechynovy poli
tiky, myšlenky a prítomnosti. N uže, predstavuje také
dem o k I' a t i c k o u s c h o p n o s t k p o 1 i t i c e.
Hysteriku a histrionu prý se zbavil, podarovav jimi
jiné strany nebo vymanévrovav je, aby se udelali pro
sebe. Co zbylo, jest prý ž i vel s c h o p n Ý v I á d y.
V cem vezí tajemství jeho úspechu? V penezích?
V dobré organisaci? V dobrém krajinském tisku?
V bezohlednosti, s jakou zneužívá nekterých verejných
institucí? Prý s nad. Ale predevším - a tedy ne
s nad, nýbrž j i ste - v dob I' é p o 1 i t i c k é m y
Š 1 e n c e, dobré a prosté, jako byla myšlenka Kolum
hova vejce: a g r a r i s m u s c h c e a d o v e d e v 1 á d
nout.

Domnívám se, že »demokratická schopnost k poli- I
tice«, kterou Bechyne našemu agrarismu prisuzuje, se
sice bez vule k vláde neobejde, ale že se také pouhou
vulí k vláde a pouhým faktem a trvalostí vlády ne
prokazuje. Takovou vúli a dovednost mel také Džigis
chán, a Habsburgové s ní vystacili hezky dlouho k vlá-
de nad námi. Vezí-li tajemství agrárního úspechu

v myšlence, že chce a dovede vládnout, nazývá posla
nec Bechyne takovou myšlenku právem p I' o s t o u, ale
neprávem ji naz)'vá dob I' o u, pokud onu d O v e d-
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n O s t agrární vlády nemuže prokázati jinak než jejím
faktem a trváním. Stejne i ta myšlenka Kolumbova
vejce byla jen prostá, ale ne dobrá, ne dobrá vejci, kte
ré stálo na špicce, až když žádnou nemelo. Oposici
nemuže býti lhostejno, jak se vládnoucí smer k vláde
dostal (jestli penezi, zneužíváním verejných institucí
atd.), a dokonce už jí nemuže býti lhostejno, j a k
'11 á dne, nebot jen podle toho lze posouditi jeho »d e
mokratickou schopnost k politice« a jeho vládní d o
ve dno s t. Nedávejme si tolik imponovat samotným
faktem vládnutí, to bychom šli více ve stopách Šme
ralových než bychom tušili, príteli Bechyne. Jestli agra
rismus opravdu usiluje, aby vládl majetek proti práci,
jestli jeho celními zákony stoupla cena živobytí o je-

. din)' halér nad onu míru, která je urcena spravedlivou
nezbytností zemedelské existence a prumyslového vý
vozu, jestli jeho berní forma není spravedlivá, jestli se
problém slovenský a všechen problém administrativní
nereší dobre, nesmíme se s agrarismem mazlit jen pro
to, že se tak pašácky a houževnate drží v sedle. Uzná-li
lid s poslancem Bechyní, že agrarismus jediný chce a
dovede vládnout,· jak máme onu »vojnu V lidu« proti
zelenému praporu vyhrát?

Z nouze se nemá delat ctnost, ale ješte nesprávnejší ~
jest, delá-li se ctnost z bohatství. Poslanec Bechyne se
mýlí, domnívá-li se, že jenom agrárníci mají vuli k vlá
de. Pripomíná, že monsignore Šrámek už kousal do
oposicního krajíce, Dr. Kramár že jej už také jedl a
ješte jísti bude, Na jmana že ješte dnes tlací v žaludku,
Hlinkovi že se vede podobne, já že už vubec jinou krmi
nevezmu do úst, a o socialistech budiž prý mu, poslan
ci Bechynovi, dovoleno pomlcet. Jen Antonín Švehla
prý je prost ceského dedicného hríchu, nebot chce vlád
nout, ne resonovat. U Kramáru, u Šrámkt'1, u Najma
ntl - o socialistech zase nemluvíc - každé chvíle prý
nekdo poplašne volá: Do oposice! Do oposice! U Šve
blt'l nikdy. Tam panuje jediné heslo: Do vlády! Na ji
ném míste ríká Bechyne, že Rašín se Šrámkem svého
casu prešli do op.osice a rozdmychávali požár národní
ho a církevního fanatismu. O Rašínovi snad lze ríci,
že do oposice prešel, Šrámek však do ní prešel asi tak,
jako do ní prešel Bechyne. Agrarismus, pravda, ješte
v oposici nebyl, ale proto také nikdo nemtlŽe vedet,
co by rozdmychával, kdyby se do ní dostal, a nesluší'
se psáti k dobru jeho úctu, že jsa ve vláde, je vládní.
Poslanec Bechyne ze široka popisuje, co všechno agra
rismus vydržel a,niiž propadl opos:icním záchvattlm.
Když si sedal do vládního kresla, mel prý celou byro
kracii proti sobe. Pokud moje pamet sahá, mel ji od
zacátku celou pod sebou. Berní úredníci zapisovali pr}'
poválecnou proti agrární náladu krutými císlicemi se
dláktlm do danových výmert'1. Já myslím, že jim tam
zapisovali zisky, ze kterých ta protiagrární nálCtda
vznikla. Rašín prý zacal uskuteci'íovat dávku z majetku
soupisem div ne také potkanu na selských gruntech.
Ale Bechyne sám jiste ví, že to vydržel nikoli pouze
Antonín Švehla, ale že to vydržely také ty selské grun
ty. A tak pocítá Bechyne agrarismu za zásluhu, že ani
za volebních rádu, které vzaly agrárníkum vládu nad
precetn}'mi obcemi, ani za úredních prohlídek statkár
ských a selských zásob, ani za socialistických demon
strací nešel do oposice. Vydržel proste všechno. Za
tím co evropský sedlák se už klonil k reakci, Švehlttv'
sedlák šel prý ješte se socialisty, odhlasoval radikálne
demokratické ústavní rády, schválil pronikavé sociálne



lhtornnosL.-

tické zákony, toleroval bezce1ný stav do roku 1924,
pak se spokojil s mírn)'mi cly klouzav)'mi a mel

smysl pro požadavky socialismu, jimž vycházel
íc ,Pres o,clpor ostatní buržoasie a pres své vlastní oJlm nesnaze,

ed by jen bylo zapotrebí zjistit, kde a jak se tento
umn5', sehezapíravý a snášelivÝ agrarismus pokazil.

e tah že spokojiv se do roku 1924 stavem bez
a po nem mírn)rmi, klouzavými cly, nasolil v ro

1926 konsumentLlm takové celní sazby, že když soci
l' ve v~'boru navrhovali prizvání ministrll odborní-
aby o nich podali dobrozdání, musel agrarismus

to loyální návrh docela bez ostychu zamítnout. Co
10Svehlovu sedláku do hlavy, že prosadiv spolu se

ialisty zákon o sociálním pojištení, volá ted' proti
U na poplach? Proc Svehluv sedlák, který se snesl
ocialisty v duležitých a ožehavých otázkách hospo
kých a politických, vylucuje je pojednou z úcasti

na berní reforme, ale také na tak fundamentál
díle politickém, jako je feforma správy? Zde už
vdu se dopouští Bechyne chyby hrubé. Ríká, ze

i s top a cio v Ý c h vol bác h nabyl k o mu n i s
docasné prevahy nad vládním socialismem" a

a tri 1 a g r a r i s m u n o v é v 1á dní s p o
n í k y. Tak prý jsou socialisté mimo vládu, stát

v rukou trídy zámožné a agrárníci, zba"eRi stá
prílivu vlivu a iniciativy socialistLl, naHtcejí prý
í plachty jin)'m smerem. Jak to prosím? Uzná
rád s poslancem Bechyní, že komunistická secese
ckou vec poškodila. Ale za to, že se agrarismus
t na sVLljkonservativní bok a že se rozhodl vlád
radeji, abych užil Bechyií.ovy terminologie, se
ými, než s chud)rmi, a že ted uskutecnuje, zase

Bechyiíovy terminologie, filOSOfii majetku proti
fii práce, za to, prosím, komunismus nemuže.
y se dnes jedenactyricet komunistických poslancll

O s poslancem Bechyní starat víc o to, jak se vede
lovenskému delníku, než o to, co delá svetová

uce. bylo by to ceskoslovenskému delníku i L:esko
ké republice jiste prospešno. Ale kdyby se tech
enactyricet komunistických poslancu prihlásilo
iálnc demokratického klubu, na situaci ve' sne

e a ve vláde by se tím nezmenilo nic. Poslanec
e musí zavrít oci, nechce-li videt, že se agraris

livu. kontroly a iniciativy socialistu zhostil, jak-
to uciniti m ohl. Bezprostredne po volbách ješte

videt. že se jich zhostit muže. Ale pan Hodža
vil a pan Svehla shledal, že dobré jest.

tick5' smysl Bechynova rozjímání jest jasn)'.
chce svému ctenári ukázat pusobivost a úspeš
rámích method, hlavne agrární vule k moci,
ti a snášelivosti. Tudy na to, práce, nechceš-Ii

tužkou v paláci, ve kterém máš právo být paní.
je asi ta politika, myšlenka a prítomnost
Bechyne. Jamítám proti tomu, že jestli kde,
není to totéž, když delají totéž dva. Politická

strany. která se hlásí k platnému spolecenské
•robnímu rádu, jest jiná, než politická funkce
která jej chce, byt i povlovne, prebudovat. Beati
te budou vždycky míti sklon k cynismu a
ialismu. Jejich koalicnost bude vždycky pruž
otože bilancují vždycky jenom v berné a nej
minci. Jejich politika bude vždycky urcována
rou a jen konjukturou. Agrárníci šli se socia
e tak dlouho, jak dlouho s nimi jíti musili.

To si mLlže poslanec Rechyne overit na pocítadle. co
se h'ce tehdejšího vládního obsahu, nesmí zapomínat.
že agrárníci, jdouce si v údobí pozemkové reformy pro
panské latifundie, byli i politicky i ideologicky bližší
socialismu než živlum konservativním. To všechno hylo
a už není. Bechyií.ovo ujištení, že sv)'m clánkem ne
míní socialistLlm radit. aby se rychle vrátili do vlády,
jest zbytecné. Ne rady, ale vstupenek by k tomu potre
bovali, a ty jsou dnes rozebrány. Nikdo je nezve. Po
litická spolupráce delnictva se stavy podnikatelsk~rmi
jest jiste žádoucí, nebot byla vždy a byla by i dnes
zdráva delnictvu i všemu národnímu a státnímu cel
ku. To ovšem jest pravda, kterou beati possidentes
neradi slyší. Chci tím ríci, že politick)r úkol, který si
Bechyne vytkl, a který jest v podstate dobrý, jest sJo.
žitejší než si predstavuje. Kámen domluvou nezmek
ne. Promítáním n'Hové záre na zjevy velice šedivé
oklame promítac jen sám sebe. Chci ješte ukázat
poslanci BechYI1ovi, že si ztežuje úlohu na druhé stra
ne také promítáním neskutecných stínll.

Chtejí pokracovat v rozkolu.

politika slovenské strany ludové je težkým problémemnaší vnitrní konsolidace. Teprve když vstoupila tato
strana do vlády, zdálo se, že problém ten je vyrešen, že
nastává nová éra. Tuto nadeji pokazil sjezd širšího vý
konného výboru strany ludové v Ružomberku. Z reso
luce, která na tomto sjezde byla prijata, je více než
zjevno, .že strana ludová boj, který dosud vedla jako
strana oposicní, dnes chce vésti jako strana vládní.

Jednání se stranou ludovou pred casem zacalo poža
davkem této strany, aby Slovensku byla udelena ú])lná
autonomie v rámci republiky, ci spíše, aby vedle státu
Cechu byl utvoren nový stát, stát Slováku, oba státy
by asi byly spojovány jedine osobností representanta
tohoto soustátí. To jest strucný obsah pittsburské doho
dy, na které strana ludová celou svoji politiku a snad
i existenci vybudovala a kterou chtela uskutecniti svou
nekonecnou oposicí. Když však pri jednání bylo pouká
záno na to, že tento požadavek predpokládá vlastne
zmenu ústavy, byla nalezena nová formule, formule ad
ministrativní autonomie.

Ludová strana nechala padnouti župy v té nadeji, že
zemské zrízení je rozhodným krokem k autonomii. Kro
kem tím jest, ale krokem tím bylo i zrízení župní, které
- kdyby snad bylo melo v sobe více autonomního du
cha - mohlo v budoucnosti velmi mnoho prospeti. Dnes

, však mluviti o župách znamená mluviti o necem mrtvém.
Snad byla ucinena chyba v krajích historických tím.
že neprovedly zákon o župním zrízení dríve. Na místo
žup nastupuje v celé republice zrízení zemské, které
má utvoriti tri autonomní a rovnoprávné celky: Ce
chY; Moravu se Slezskem a Slovensko. Slovensko tu
získává. Až dosud Slovensko byl pojem vlastne jen žur
nalistický. Zemským zrízením se mu dostává firmy auto
nomne-právního telesa. To jest veliké plus práve pro
Slovensko, které vlastne v státnické jurisdikci jako tako
vé neexistovalo: existovaly jen ŽUpY. Dnes existuje
i zeme.

Nuže toto autonomní samosprávné teleso má obrov
ské možnosti. Má velká práva a veliké povinnosti. Na
tomto základe možno skutecne vybudovati neobycejne
velkou samostatnost, možno skutecne mnoho a mnoho
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vykonati. Jen dobré vule treba a úsilovné práce. Toho
je si asi vedoma i strana ludová, když ve svém oficiel
ním orgánu praví:

»Teda menej kritizovat, menej diškutovat, nefnukat, ne
štvat - - - ale radšej vysúkat rukávy, dat sa do ro
boty, aby z uvedeni a do života projektovaného zákona
o krajinskej správe kynula národu lepšia budúcnost a
dala Slovákom našim, ked i nie koláca, aspon kus vezdaj
šieho cWeba.«

Tento názor byl by jiste vítaný, kdyby resoluce, kte
rou prijala strana na svém ružomberském sjezde dne
4. února. zrejme, že strana nepokládá dnešní stav za
konecný, to jest: autonomní zemská správa strane ne
dostacuje a strana s ní není spokojena. Též republika, ce
skoslovenská jako taková není strane útvarem konec
ným, ale (snad) jen prechodným k utvorení jakési nové
formy státní - snad dualistické -, zatím oznacované
pojmem »republika Slováku a Cechu«. Též národnostní
pomer, zde pomer Cechu k Slovákum, má nejak nove
býti upraven. Jak, zatím se v resoluci nepraví.

Celá resoluce potom jest jakýmsi státoprávním ohra
žením ludové strany, která praví, že sice jde do vlády,
že ji však nepovažuje za vládu svoji, ale za vládu cizí.
Do vlády jdou ludáci z nutnosti a proto, jelikož doufají,
že touto metodou rychleji a bezpecneji dosáhnou samo
statnosti v rámci dnešního státu. Jelikož resoluci výše
uvedenou treba považovati za vážný projev vule strany, .
nutno ji bráti trochu vážneji než vetšinu dosavadních
politických projevu ludové strany a nutno se nad ní za
mysliti. Nesmíme si také zapírati, že dnes ješte strana
ludová je skutecne representantkou veliké cásti sloven
ského obyvatelstva.

Mluvme jasne: Pittsburgská dohoda znamená dualis
mus. Dualismus však znací i zmenu ústavy a tedy slo
venská strana ludová chce zmenu ústavy v tom smysle,
aby Cechy, Morava a Slezsko na jedné strane a Slo
vensko na strane druhé stály jako dva samostatné cel
ky, které mají býti spojeny snad jen osobou presiden
tovou a nekterými ministerstvy. Co se z tohoto prání
splní, nelze ríci. My však musíme pracovati k tomu, aby
se z toho nesplnilo nic, jelikož by nastal potom u nás
ten pomer, jako pred válkou: byl by to rakousko-uher
ský dualismus, bylo by to proste pokracování onoho sta
a staletého rozdvojení Cechu a Slováku. Idea jednoty,
která jediná muže býti nejzákladnejší a živothí základ
nou naší ceskoslovenské existence, by tím byla zase na
dlouho, ne-li jednou pro vždy, pohrbena.

Že skutecne tu jde o prohloubení rozporu mezi Cechy
a Slováky, zdá se vyplÝvati z toho místa resoluce, kde
se praví, že »ješte tím není premenen pomer slovenského
národa k národu ceskému«. V resoluci není o tom po
drobnejší a jasnejší zmínky, ale dosavadní prakse slo
venské strany ludové opravnuje k názoru, že jedná se
tu o odmrštení idee ceskoslovenské jednoty i kulturní.
Zaznívá z techto slov známý odpor k ceskému »volno
myšlénkárství, humanismu, husitismu« atd., proste je tu
projeven odpor ke kulture, jíž národ ceský rostl a jež
stala se obsahem jeho duchoVního života i jeho historie.
Zdá se tedy, že ludová strana nejen politicky, ale i kul
turne chce Slovensko odtrhnouti od zemí historických,
že - jinak receno - nemáme nadále rusti spolecne,
ale jen vedle sebe, ne jako jedno telo, ale snad jen jako
dobrí známí.
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To jest smysl resoluce ludové strany, to jest program
toho Slovenska, které za stranou jde. Mužeme to ozna
citi jediným slovem: rozkol. Je to nová forma ceskoslo
venského rozkolu minulého století. Tehdy. ovšem, se
rozkol ten ukázal ve forme jen kulturní, dnes se uka
kazuje i politicky a státop~ávne. Slovenská strana ludo
vá stává se tak pokracovatelkou jedné z nejbolestnejších
dob našich dejin, pokracovatelkou nejtragictejší tradice
- tradice ceskoslovenského rozkolu. Doufejme však,
že ciny této strany usvedcí nás z omylu a pracujme k to-
mu poctive a bez hnevu. -m-

Rudolf Procházka:

President Hindenburg.
l\Ir už, který byl u Sadové a Sedanu, který videl rust
1'-1. císarství pod vzestupujícím sluncem Pruska, který
dobyl první kolosální vítezství svetové války (Mazurská
jezera), který pozdeji byl zastínen ,svým fantasií nada
nejším a theatrálnejším nácelníkem generálního štábu
(predevším ar ci u císare, jenž byl povahy podobné),
ale který na konec zažil shroucení obou: zbabelost Lu
dendorffa zoufale naléhajícího na okamžité uzavrení
prímerí, a zbabelost Viléma 11., prchajícího tajne pres
hranici holandskou v listopadové noci roku 1918. Hin
denburg stává se velikým práve v porážce. Setrvává na
svém míste u armády, o níž se praví, že jest prosáklá
jedem socialismu a úplne rozvrácená dlouhým, ne
úspešným trváním války. Drží svou pripravenou linii
obrany mezi Feldou a Maasou, a zatím co v lese
u Compiegne se už jedná, odráží u Saint Mitielu ješte
útoky mladých Americanu. A když pak byl priložen
podpis Erzbergeruv na diktát Fochuv, prevádí neme
cké pluky s vlajícími prapory pres rýnské mosty a vra
CÍ' je s hudbou posádkovým mestum. Pri tom pracuje
loyálne s novou hlavou státu, bývalým sedlárem Eber
tem a podrizuje se s klidnou samozrejmostí revolucní
autorite socialistické vlády v Berlíne. Jeho popularita
byla v techto dnech hnevu založena podruhé a hlou
beji nežli v dobe bitevní slávy. Demobilisovaní vojáci
roznášejí ji i po rodmách proletárských.

Tak se stalo, že po nekolika letech byl proti své vuli
prímo vytažen z dobre zasloužené pehse na venkov
ském sídle u Hannoveru, aby byl národu presentován
jako Ebertuv nástupce - zatím co Ludendorff se ve
své roli operetního národního hrdiny již dokonale se
smešnil a zustal doslovne ležet na mnichovské ulici
jako smutný figurant pivovarské revoluce Rakušana
Hitlera, lakÝrnického pomocníka, který na voj.ne by
byl ani nemohl býti jeho sluhou. - Maršál Hmden
burg, kandidát presidentství nemecké republiky, .to by:
znepokojivý paradox jara 1925! Byl ;oják a, m~ ne~
voják. Nezapíral toho. Rodem prusky slechtlc. jehoz
tradicí a ctí je vernost panovníkovi a jeho domu! Vy
rostl ve meste monarchistických idejí a válecnických
cvicení. Neznal jiného. Muže na stolci presidentském
býti nekým jiným než místodržitelem císarovým a
strujcem odvety? Nikdo nepochyboval sice o jeho cha
rakteru a loyálnosti. Nikdo neveril, že by se propujcil
ku zrade ústavy, na níž bude prísahat, ale každý se
obával, že nedovede prehlédnout a ovládnout situaci
na míste tak odpovedném. Nebude sám osnovati pre
Yrat, zajisté, ale bude zcela v rukou svého politickéh.?
okolí, tech lidí, kterí byli dost rafinovaní a bezohledt,e



thtomnOSL

národní spolecnosti a myslí a cítí prirozene jako ona.
Musíme chápat jeho práci v dnešním Jemecku z to
hoto predpokladu, jinak ji vubec neporozumíme. Hiu
denburg je pro smír s Francií jako dobrý Nemec, aniž
se vzdával cehokoliv z programu národní a velmocen
ské obnovy. Je presvedcen, že každý jin5', jehož vla
stenectví není slepé, mllže, ano musí souhlasiti s ním a
s politikou založenou dvema osobnostmi pro moderní,
civilní a hospodársky orientované Nemecko tak typi
ck5'mi jako JSou Luther a Stresemann. A v tom to
práve vezÍ.

Velký predel soudobého nemeckého myšlení jde prá
ve zde. Nikoli mezi zásadními republikány a monar
chisty, radikálními demokraty a nacionálnímí konser
vativci, nýbrž mezi temi strízlivými, pracovitými ob
cany, kterí jsou za hranicemi jednak predmetem obdi
vu (jako mechanikové, inženýri, obchodn Í a prumyslo
ví organísátori), jednak predmetem posmechu (jako
turisté a hosté kosmopolitních hotelu) a mezi temi ro
mantick~'mi fantasty, kterí, at již sedí na universitnÍ
katedre nebo v generálním štábu ríšské obrany, jsou
naplneni vedomím vyvoleného národa a odhodláni ší
riti ohnem a mecem evangelium ))am deutschen Wesen
wird die Welt genesen« ... President preje si zÍ';kati
ty seriosní národní vrstvy pro kladnou, reelní politiku
jak vnitrní, tak zahranicní, jak vuci republice, tak vuci
Locarnu a Spolecnosti národu, ponevadž verí v úspech
pokoiné nemecké práce. To je smysl jeho usilování
o velkou koalici mestských stran od Kocha až po Vvest
arpa. V poslední krisi byl mu vytýkán, hlavne v zahra
nicí, nátlak na centrum ve prospech k pripojení k pra
vici. V hlubší perspektivite bude se to spíše jevit j<lko
nátlak na pravici ve prospech pripojení k centru. Ne
mecká ústava ponechává presidentovi inici::ltivu pri
tvorení vlády. Po vyslechnutÍ urcujících politických ci
nitelu muže se rozhodnout a postunovat v dané situaci
samostatne, jde ovšpm o to, aby získal pro svého kan
clére podporu ríšského snemu. Není pochvbv. že for
málne jednal tu Hindenburg úplne SPrávne. Kdvž Cur
tiovi se jeho poslání nezdarilo, ohrátil se na toho. kdo
byl s to ziednat vetšinu. Ale prihlížíme-li k vlastní
veci, nezapreme zase. že president pusobil na vývoi si
tuace aktivne rozhodu ;Ícím zpusobem a že ;i už z dale
ka pripravoval. Te dnes nesporne osudovým cinitplem
v dejinách nové ríše, ;e si toho sám vedom a pocím ií
si to' uver1omovat i ti druzÍ. Ríká se. že velká doba delá
velké lidi. Státy, které jsou v prerodu, potrebn ií a vy
tváreií si nrÍmo SyP imner::lt;vní vucke. i::lko 7de 7 toho
vvsloužilého generála, ale vláda v demokracii prísl'lšÍ
lidu a lid, tot v n<lší zmechanisované dohe strany. Vlá
du možno tudíž demokptickv vvkonávati ien skrze
strany, nikol vládou strany vytváreti, posunovati a
prevracpti. President Hindenhurg za podpory svého
zahranicního mini"tra nesporne menÍ. nfevpi'Í a r1elí
strany. at iiž na neho hledí111ez nr::lva npho zleva. Tehn
vliv je natrnÝ jako kvas u demokratll (Gessler) v cen
tru, tI lidovcu a nvníh1avne u n::lcionáll1. jimž nredpi
su;e proQTamové smernice i ministry. Test ien nriroze
no, že takovým pllsohenÍm v neohvvkle zvetšpném for
mátu zachází nešetrne se zá ;mv stran, vyvolává množ
ství osobních i frakcních nevrí jemností, srážek a vnitr
ních nesnází ruzných akcních výboru a poslaneckých
klubu. Zllstává potom spoust::t uražených ipšitností.
drobných bolestí a ressentimentu, jak se to také verne
obrazí v tisku posledních týdnu. Ale ti Nemci jsou po-
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y jeho osobnosti zneužili ke zkrížení cesty republikán
ého vÝvoje.Že Hindenburg bude zvolen, jakmile jed

ou dal souhlas ke kandidature, bylo predem jisto. Le
'ce nemela ani zdaleka podobného muže. DobrÝ pan
arx mohl býti vhodným scítacím kandidátem výmar-

kých stran, ale práve jen pro uvedomelé disciplinova
né staré volice. Hindenburg znamenal však pro pravici
nad to ješte príliv hlasu stižených fantasií a city, vzru

ním, vzpomínkami, kouzlem, kterým pusobí pouhý
zvuk velkého jména.

Prekvapením nebyl tedy výsledek volby, to prišlo až
po volhe. TTindenhurg ujal se úradu velmi vážne a po
ložil zvláštní duraz na svuj slib ústavní vernosti. Záhy
bylo patrno i nejhorším pochybovacum, že svá sláva

výlucné službe vlasti a naprosté objektivite stranám
myslí práve tak príme, jak byla recena. Ale prekvapení
rostlo, když se stal patronem nové politiky Streseman
ovy, která vedla do Locarna. Je zrejmo, že žádný ne

mecký ministr nebyl by se mohl odvážit nabízet Fran
ii za rok po okupaci PorurÍ pakt o vecném míru, pri
, lovné resig-naci na Elsasko-Lotrinsko a dobrovol-
ém uznání bezbrannosti celé západní hranice, kdyby
ebyl podepren práve autoritou takového presidenta.
abinet byl meštanský, a nacionální ministri mohli jen
voláním se na jeho souhlas a prímé projevy vule pri
outi a hájiti tak dlouho pred svou stranou politiku

ády Lutherovy. A když konecne došlo k nezbytnému
chu, a strana nacionální musela pred prijetím po
ní odpovednosti nátlakem svých venkovských ori acÍ koalici rozbít, byly také docela logicky nej
d"í útoky podráždených vhstencll adresovány pre

tovi.
e s ním stalo? Byl snad ovládnut v opak zásad

ocekávání Stresemannem a politiky stredu? Pod
e trpne setrvacnému proudu vládního prostredí?

eni! snad v osmém desetiletí svého veku presved
í? Zanevrel na císare? (S Ludendorffem se oprav
do.ti drsne rozešel.) Nebo snad dokonce pocítil sám

ost panování? To se rozumí, že nescházel'J nejniž
podezrení. Ale duvery širokých vrstev nacionál
Hindenburg neztratil. Komu by pak mel v veriti?

hce-liválky, má k tomu patrne .1obré duvody. S'lm
dí jen jeden, ale ten postací: poznal ji pr:liš d.)brc.

méne mlHe si ovšem práti války obcanské. Presi
t Hindenburg nikomu nepodlehl. ~eosyoi:l si také

ou novou filosofii. Nemi-u'líj:lko žák khssikil de
acie a liberalismu, ale dospí vi na ceste vlastní

vé moudrosti k poznání, že národy nejsou zde
u, aby vecne vraždily. Není to nic platno. :Musí
koncil spolu žít a tudíž nejak vycházet. Proti

nemecko-francouzský je príliš starý <J jeho válecná
í príliš vvzkoušená, než aby se temito prostredky
ješte neceho dosáhnouti. Proc to nezkusit jednou
vdu vážne a dils1edne temi druhými? Každ)-, kdo
kus odpovednosti za život a štestí milionll, ;e po

venovati se plne úkolu tak slibnému jako je
é dorozumení a poctivá zájmová spolupráce a

trvalý mír mezi národy. Aspon mezi temi, které
pro to již tak zralé jako velké národy evropské.
denburg neváhal angažovat celou svou osobnost
hen svuj vliv v tomto smeru, pro politiku 10
u a ženevskou. To neznamená nikterak, že by
acel od nacionalismu a tábora jeho predstavi-
emá sice obvyklých predsudku proti socialismu,
.•proti delnictvu, ale je clovekem 100 procentní
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(livní lidé. S jakou vecností a nám už témer nepocho
l'iteln~u .vážností k ideám se tu politicky diskutuje, jak
\'ysoky Je predmet hry, a ta nejnápadnejší - co zdr
zenlivé diskretnosti je v projednávání O'tázek, t)rkají
lÍch se chefa státu! Ba je tu patrný spodní tón na
~'.e?C~l)ící tomu, že neníají-li všude plné porozu~ení,
]1;aJí JIste bezdecnou úctu k aktivite svéhO' presidenta.

Podvody S válecnými pujckami.
O ~odsta.te .R,0d:,?dll Sv válecn)'mi ~lljck~mi zmíni.li

Jsme se JIZ dnve. Lee podvody neJsou Jen platom
cké. V afére Rudolfa Fischla a spol. udává státní zá

~;t~p~e,.že stát utrpel škodu pres 23 mi~. Kc vS trísluš
ilymI uroky od 1. ledna 1924, a v pnpade Salda-
Croh uvádely denní zprávy, že stát utrpel ztráty asi
104 mil. Kc krome úroku.

Š k o d a stá t u se zhruba odhaduje n o min á 1n í
y Ýš í ctvrté státní pujcky, vydané upisovateli na pod
klade rakousko-uherských válecných pujcek. Titry
vydan),mi za hatové peníze stát poškozen nebyl, nebol
pujcku vypsal, aby si opatril potrebné peníze na úhradu
schodku státníhO' hospodárství a za príznivejších pod
mínek si tehdá (1920-1924) úver opatriti nemohl.
Ostatne vždy polovina titru upisovateli vydaná byla
níže' zúrocitelná (S % a 3l,4 0/0) a krome toho úrak titru
v)'še zúrocitelných (s%ro, Sro) se samocinne po neko
lika létech podle zákona snižuje. Stát vydal tedy upiso
vatelúm z dar m a h o dn o t n é 1i s t i nyj e n z a
bez cen n é vál e c n é p II j c k y, jež nebyl povi
nen podle mírových smluv hanorovati. Kdo na príklad
upsal na ctvrtou státní plljcku 100.000 korun válecn)'ch
pújc.ek, byl pavinen složiti hotove 75.000 Kc a dostal
75.000 Kc nom. slhroní a 75.000 Kc nom. 31hroní
státní pujcky.

Pokud se t)'ce škody, jest hlavní námitka, že stát Vll
bec žádné škody neutrpel, ponevadž zhodnocoval vá
lecné pújcky jen proto. aby si opatril peníze, kter)'ch by
za tehdejších pomeru jinak nedastal. A dovozuje se, že
jest docela lhO'stejna, zda-li se všem podmínkám zákona
pri upisování vyhovelo, zejména, zda-li upsali vlastníci
plljcek k tomu oprávnení a zda-li se upsalo za plljcky
csl. státních prí~lušníku. Namítá se, že upisovatelé pri
neprivilegovaných úpisech s"Y2ro a 31120/0 titru nemeli
vlastne žádného úrokového zisku, ponevadž prumeni.Ý
úrok ciní 4lhro, jenž se sníží za patnáct let na 4';4,0/0,
kdežto z hotove složené polovice penez mohlo se tehdú
dosáhnouti až roroní zúrocení. Také diferencní zisk ne
hyl vždy jistý. 31h%ní titry pohybovaly se dlouho mezi
37Vz-40 Kc, sl/zroní kolem 60 Kc. Kdo upsal na prí
klad za 400.000 K nom. válecných pujcek, musel· ho
tove složiti 300.000 Kc a dostal za 300.00,0 Kc 3%roní
titry pri kursu 40 Kc v hodnote 120.000 Kc a za
300.000 Kc s%lhní titry pri kursu 60 Kc v hodnote
180.000 Kc, tedy v celkové hodnote 300,000 Kc, cili ne
liyl hruh)' zisk ~ádný, ba naopak, ztráta za výlohy
z prodeje a za opatrení plljcek. To jsou ovšem nejne
príznivejší prípady, nicméne prece risik, s nímž bylo
nutno pocítati, Nadeje na zisl>:byla ješte menší, jestliže
si upisovatel musil opatriti potrebnou hotovost lom
]):l.rdním. úverem, jenž cinil 81/zro krome v)·10h.

NARODNI HOSPODÁR

Jakmile se však kurs státních pújcek zlepšil, 3lhroní
stoupla na 50 Kc a Slhroní na 70 Kc, byl di ff e
l' e n cní z i s k nejjistejším výdelkem. V prípade
shora uvedeném by cinil zhruba 60.000 Kc. Pri milio
nových cástkách ovšem pomerne stoupá. Po vzestupu
kursu státních pújcek v roce :1:923rozvinul se také nej
vetší obchod s válecnými pujckami a jistý rozdílový
zisk jest hlavní pobídkou k podobným úpisúm. Pod
vodní upisovatelé se také nezákonne získaných titrú
státních pujcek ihned prodejem zbavovali a spokojili
se rozdílovým ziskem. Hromadnými prodejemi na
stal brzo pokles kursu státních pújcek a zotavily se te
prve loni na podzim. K prodeji vedle bezpecnostních
cluvodú nutilo tedy podvodné upisovatelé i nebezpecí
kursové ztráty a po prípade celého rozdílového zisku
jakož i vysoké úroky z lombardního úveru, nebot mí
honové cástky se upisovaly jen za peníze opatrené
10mbardem. \

Jestliže by bylo lze z h o s pod á r s k é h ohl e d i
s k a nalézti pro podvodné upisovatele dosti cetné
po 1e h c ují c í o k o ln O s t i, jsou de lege lata usta
navení tak jasná a prísná, že nepripouštejí pochybno
stí. . Kdo nebyl ceskaslovenským státním obcanem a
vlas'tníkem válecných plljcek nepretržite od prevratu,
nemel právo k úpisu. Pokud se pak týce válecných
plljcek z ciziny privezených, byly zpúsabilé k úpisu jen,
byly-li majetkem csl. státních príslušníkll od prevratu
a jestliže upi sova tel, rovnež csl. státní príslušník, byl
nepretržitou radou vlastnických pr.evodll mezi csl stát
ními príslušníky k úpisu legitimován. Tato ustano
vení jsou jasná a každý pokus o úpis bez techto pod
mínek je úpisem nezákonným a podvodným. Prevoz
vúlecn)'ch pujcek csl. státních príslušníkll z ciziny a
obchod s nimi nehyly ani nezákonné ani b'estné, do
kud nebyly válecné plljcky vzaty z obehu. Podvodný
úpis soukromníka na vrub privilegovaných osob (spo
ritelen, fondú atd.), jest zrejme trestním cinem tíži
vejším, nebot takavého pachatele neomlouvá ani bla
hovoln)' názor, jaký pri upisování ctvrté státní pújcky
dlouho obecne prevládal. Stát také vydáním 6roních
a sroních titrú trpel mnohem vetší škodu, pachatel
pak v každém takavémto prípade si musel býti vedom
nezákonného jednání.

Š k o d a stá t u zpúsobena -podvodným upsáním
ctvrté státní Plljcky jest vskutku znacná. Pachatelé se
zpravidla ihned titrú prodejem zbavili, dali je dO' obe
hu, takže je stát musí pri slosavání .hotove jmenovi
tou hodnotou proplatiti a krotI1;e toho platiti až do
slosování 6roní, sVzní a Slhro11Í úrok nejdéle po
45 let. SrorLí úrok se snižuje za S let na 4%ro a za
dalších 5 let na 4ro, s~~%ní úrok pak za 15 let na
5%. Titry 31hro jsou vecnou rentou a stát se jich
mMe zbavit jen výkupem z trhu. Všechny titry lze
konvertovat na nižšj zúrocení, ale je to praktické jen
u 6%ních. Tuto škodu státu jest však zmenšiti o roz
díl mezi zúrocením titrll a zúrocením, které bv stát
musel platit za pLljcku uzavrenou bez podkladu 'vákc,
ných pujcek. Tento rozdíl se rovná asi práv~ prúmer
nému zúrocení ctvrté státní pújcky, nebot by stát
tehda Plljcku za 9ro netto nedostal, takže zhruba š k 0
cla státu se rovná polovine jmenovité
hod not y t i t r ú u p i s o vat e 1i v y cI a n Ýc h.
Ty stát jednou skutecne zaplatit musí.

Neco z tcchto škod padá také na systém, jaký pri
upisov~ní byl, a na hlavy státních komisarú, kterí byli

\
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ná. Chirurg má o jeden zpusob lécebné techniky více:
o operaci, a pro ni jest zavázán znáti anatomii prí
slušných pOmerll, fysiologii tkání, jich výživu i vý
menu látek, jich zpusob obnovy a reakce na zamýšle
nou operaci i ohlas, jaký jeho výkon vzbudí v organis
mu operovaného. Pokrok chirurgie pak tkví na techto
místech. Technická znalost operacní jest conditio sine
qua non, strucnost a šikovnost jest predností chirur
govou, ale jasné ponetí o území operacním a o opero
vaném cloveku mu dají teprve právo, aby mohl zván
být umelcem oné výše a prednosti, jak jsem se zmínil.

Tec hni k a o per a cní ztratila dnes potud na
svém významu, že není sama sobe úcelem jako za po
meru, kdy se operovalo pro operaci. Je prostredkem
nezbytným, vedoucím k lécebnému cíli. Na škole chi
lurgické nesmí býti zanedbávána. Nejmocnejším pra
menem ucení jest príklad starších. Urcitá škola neb
klinika musí míti v základních rysech svou spolecnou
techniku, jež musí býti všemi cinnými cleny zachová
vána. Technika tato je výrazem urcitého presvedcení
a má výchovný význam. Na naší klinice se tradicí
dochovává manuální technika jiste dobrá. Tradici tuto
cením: ))jet mocnou pákou v umení, ba skoro tak dlJ1e
žitou jako dedicnost v prírode«. V},kony našeho ucite
le profesora Kukuly bývaly v nekterých smerech skve
lé a je potešitelno, že žijí neztencene v rukou nekterých
jeho žáku. V jednom smeru je nutnost naši techniku
zdokonalovati, a to po stránce nástrojové. Príliš ši
roká základna pro operativní techniku vLlbec, tedy ne
dostatek specialisace v nástrojích a také malá pomoc
príslušného prLlmyslu našeho nechává vás v situaci,
kde se mnoho z dovednosti ztrácí na této nevypracova
nosti. Dávám prednost technice jemné, pozorné pred
tou, jež se dívá po minutách: tím se však nekloním
k tem, kterí pro svou pomalost nechávají nemocné celé
hodiny na operacním stole. Jest jisto, že jest úlohou
novodobé chirurgie vypracovávati nejpresnejší obrazy
a cesty jednotlivých operací. Úspech operací a zvlášte
velkých anebo pro svou povahu zvláštních závisí na
rade zdánlive nepatrných vecí, jimž zkušeností nevyško
lený chirurg nevenuje pozornosti. Skrupulosní popisy
operací, jak je vytvárí v posledních dobách nemecká a
americká chirurgie, nesvazují nikterak rukou zkuše
nému odborníku, ale vypravují mu pri každém kroku
presne o všem, co nashromáždili pozorní pracovníci
v tomto smeru. A úspechy tohoto snažení nejsou malé.
N eni závideníhodno, když se mLlže operatér pochlu
biti, že velká rada jeho težkých nemocných 'mu dobre
vyšla z nesnadné operace, jako ucinil minulého roku
v Akademii francouzské Blanco Acevedo ukázav, že
390 jeho operací težkých neduhLl pánevních skoncilo
390 pozdraveními?

Zbude chirurgii dosti materiálu
pri uplatnování profylaxe a zvýšef!.í hygieny, pri užití
všech ostatních prostredkú lécebných, na pr. lécení
sery a vakcinami, Roentgenem a radiem?

Chirurgie zústane suveréním pánem vad vrozených,
at deformujících, at jinak prekážejících, tech situací,
jež premuže jen odstranení mechanické prekážky i
tam, kde clovek byl ranen. Rozmáhající se prumysl,
prevážná úcast strojová pri dnešní práci, vzmáhající
se poulicní ruch rozmnoží bohužel rady tech, již budoll
potrebovati chirurga. Obávám se jen, že nebude si
tuace pro chirurga tak príznivá, jak ji vidí Dartigues.

~tomnosL..

PRÁCEAEDA

kde špatn)lmi strážci zákona. I u válecných pUJ
k, jež byly na pLlde státu od prevratu, se celkem ne
ohlo nic stát. Byly již dríve sepsány v roce 1919 a

podle techto seznamLl se upisovala i ctvrtá státní
pujcka. Nedbalost nekterých státních komisaru pri
pouštela však i zde nezákonné úpisy, nebot pujcky
k úpisu predložené se nesrovnávaly se soupisovými se
znamy z roku 1919 a dokonce se neprohlíželo ani
okolkování.

Široké pod vod y bylo lze však rozvinouti s p u j
c k a m i csl. státních príslušníkLl d o vez e n Ý m i
z c i z i n y. Vlastnictví se casto dotvrzovalo pouhým
potvrzením vídellských a peštských bankéru, spolé
hajících více méne na nespolehlivou pamet; podvody
e usnadnovaly prevody a zvlášte tím, že po prevozu

do Ceskoslovenska se tyto pujcky ukládaly u bank,
kde se neseznamenaly podle serií a císel, nýbrž ukla
dateli se potvrdila jen jmenovitá hodnota do úschovy
dan)'ch pt"tjcek.V bance se o ne ovšem žádný dále ne
taral, Il)'brž se naházely k ostatním a nyní soud stojí

bezradne pred kupou corporum delictorum a nemLlže
e žádného uchopit, nebot se neví, kdo tam dal tu kte

rou plljcku a zda s pravým ci falešným kolkem. Ale
i to má cosi dobrého do sebe! Predstavte si, že ctvrté
tátnÍ plljcky je za 8.8 miliardy Kc a jaké zdešení by
achvátilo soudy a obcanskou morálku, kdyby ctvrtina

lech ÚpiSLlbyla podvodných. A bude tomu asi tak.-cheth.-

Tento clánek je výtahem z poutavé
inauguracní prednášky prof. dr. A. Ji
rásk"" 1,lástupce Kukulova na chirur
gické klinice v Praze. Z prednášky
vynechány jsou odstavce retwspekivy
osobní i vecné I ty, jež m,ti í význam
ciste odbomý.

c h i r li r g i i s e r í k á, ž e j e S t u men í m.
Právem, ba nutno tvrditi, že umení skutecného chi

ga jest vetší než tech, kterí po zvyku a spravedlno
nosí jméno umelce. Kdežto všichni výtvarní umelci
ují s hmotou, jejíž vlastnosti a chování jsou zná
a stály, chirurg v každém daném prípade stojí

d situací a materiálem, jenž vedle obecných vlastno
anatomických i fysiologických nadán je mnohými

i vlastními, více nebo méne odchylnými znaky.
-Ii chirnrgie býti umením, musí se chirurg snažiti
iknouti k temto zvláštnostem svého materiálu a

ého prípadu a podle toho provésti svuj výkon.
li za (liagnosou jen operace, stává se chirurgie re
lem. Operatér, konající takto svoje poslání, nepre
že odia tolloto ani radou vedomostí a zLlstane
ne za tím chirurgem, o nemž dobre povedel Géithe
»Vilému Meisterovi«: ))Chirurg nevedom)', ale ne

ovn)' clovek, dal prírode prLlchod a svému nemoc
u brzké pozdravení«.
ím je povedeno jasne, že chirurg operující jest jen

ní cústí chirurga pozorujícího, myslícího a vše
e vzdelaného. V diagnostice a jejím zptisobll

pu jest úloha internisty a chirurga naprosto stej-

rot. dr. Arnold Jirásek:

nejbližší budoucnosti chiL·urgie.
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Je potrebí, aby se pri této práci uplatnoval smer kon
servativní a tvurcí a nikoli ten, jenž dokonává zhoubné
pusobení poranení na jednotlivé krajiny. Vynetí krvá
cející sleziny a ledviny nebudou jiste provádena v bu
doucnu s tak lehkým srdcem, jako dnes, ovšem úciny
mnohých zbraní našeho mírového životního boje jsou
takového rázu, že znicí jakoukoli možnost reparacní.
Úlohu návratu techto lidí do života jako platných pra
covních jednotek bude zase rešiti chirurg. Z vyrusta
jících znalostí fysiologických normálních i úchylných
vyroste rovnež nové pole pro snahy chirurgovy.

*

Jaké stanovisko zaujímatí jest k ú z k é s pec i a
lisaci v chirurgii?

Ráz dnešní doby, prející vubec co nejužší pracovní
specialisaci, odráží se i v lékarství, jež jest k tomu
kroku nuceno množstvím materiálu literárního a ze
jména potrebou dosáhnouti urcité dovednosti v nekteré
vyšetrovací a lécebné technice. Od chirurgie se u nás
mimo gynaekologii, jež má svou neodvislost už dáv
no, odštíply jako samostatne predstavované obory
chirurgie nemocí ušních, krcních a nosních a ortho
paedie. Oprávnenost, ba nutnost jejich existence jest
nesporná. V cizine však toto delení jde dnes ješte do
daleko užších hranic. Sauerbruch pokládá tuto velikou
specialisaci v lékarství za projev úpadku a ukazuje
k tomu, že v dobách dekadence egyptské a renaisancní
mediciny objevovalo se podobné rozbehnutí lékartt do
takovýchto osamelých konecných cest. Nemohu sdí
leti tohoto názoru. Souhlasím tu s Comtem, jenž pra
ví, že delení práce je podstatným principem histori
ckým, ženoucí silou. Ráz jednotlivých území operac
ních vyžaduje k dokonalému ovládání príslušné diag
nostiky i operacní techniky mnoho, ne-li všechno
z energie i casu jednotlivcových. Jen duchové velcí do
vedou všechnu dnešní produkci literární, neúmerne ke
své cene vyrostlou, správne roztríditi i technicky prí
slušná území dokonale ovládnouti. Presnost práce
l, pracovníku ostatních jest zarucena organisovanou
delbou práce a tato delba nám podle Masaryka zaru
cuje predevším theorii.

Je však potrebí klásti si otázky dve: Jak se má
upraviti vztah nejzazší specialisace k praktické chi
rurgii v našich ceskoslovenských pomerech a jaký je
nejlepší zpúsob klinického púsobení techto nejzazších
specialistl1. Máme-li na mysli pomerne úzké své po
mery územní a hospodárské, nemužeme se stanoviska
ciste praktického doporucovati uprílišnenou speciali
saci a ji v této forme pri výchove lékaru provádeti. Po
této stránce kloním se spíše k heslu Rašínovu, že u nas
musí každý pracovati za dva, ne-li za víc. Ovšem tam,
kde duch nadaný, podporovaný i vlastní obetavostí,
dovede své vzdelání v docela úzkém oboru k urcitému
stupni velikosti i dokonalosti, jest potrebí jeho práci
chrániti i zjednati mu možnost uplatnení.

Pokud beží o úcast techto specialistú na klinické
práci, nutno si uvedomiti, že se diagnosa stává cím
dále tím více kolektivní prací, výkon operativní zu
stává individuálním. Proto se primlouvám rozhodne
za spojení techto úzkých specialistu v jednorr: velkém
celku po príkladu kliniky Mayu. Jen tímto zpusobem
je možno využitkovati plne fondu nejzazších specia
listu k plodné práci klinické a výchovné, a jen tímto
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zpúsobem budou uchráneni od úpadku, k nemuž prí
lišné odtržení v medicine musí vésti.

*

Klinika chirurgická v neposlední rade má povin-
nost vypestovati li svých žáku u r cit o u mor á 1
k U pro toto zamestnání. Chirurg musí býti na výsost
pravdivým a poctivým v diagnose, v rozhodnutí k ope
raci, pri výkonu samém i pri posuzování svých vý
sledku. Opravnují-li nekteré obecné známky náhl)"'ch
onemocnení bríšních k operaci, je nutno snažiti se pro
niknouti, pokud je to možno, do podkladu celého obra
zu. Zkusmé otevrení bricha jest dukazem diagnostické
nemohoucnosti. Pokud je obecná a vlastní urcité dobe,
nelze proti ní zdvíhati výcitek, je-li specifickou po
muckou chirurgovou, nutno je odsouditi. Rozhodnutí
k operaci je cinem nejvážnejším a vyžaduje i vzdelání
i zkušeností i svedomí, má-li býti po právu proneseno.
Chirurg má provádeti operace, v jichž úcin a opráv
nenost verí, nemá podléhati prání svého klienta a zev
ním okolnostem jej provázejícím nebo tou dobou pa
nující mode. Z toho duvodu každá soudná škola chi
rurgická musí se casem postaviti proti nekterým ope
racím, jež vynese v literature náhoda, nesvedomitost
anebo hrubá nevedomost.

Dnešní chirurgie ucí urcitým zásadám, jež uklá
dají v daných okolnostech bezpodmínecne operaci:
tem musí chirurg vyhoveti zejména tam, kde v jeho
pomoci jest poslední nadeje. Odraditi smí jen na
prostá beznadejnost prípadu, nikoli však zevní ohledy,
jež víru chirurgovu v cenu poznatku jeho discipliny
ovšem musí uvádeti v pochybnost. Svou operaci a
její výsledek musí chirurg posuzovati bez ohledu. Po
mer svuj k dobrému nebo špatnému výsledku m;í -i
vždycky operatér ujasniti. Nejednu chválu za operaci,
pokládanou za zvláštní zásluhu, musí puvodce její
odmítnouti, stejne jako nemusí býti sklíceným pri
špatném konci operovaného, je-li vlastní kritika jeho
pocínání kladná. Narustá-li chirurgovi príliš sebe
vedomí, at vzpomene uprímného spisu Pirogovov::L
»0 štestí v chirurgii« a nezapomíná, že pod nejednu
jeho operaci soudný kritik by mohl bez ironie nap<;ati:
»L'opération est faite - Dieu Vous guérisse.«

Billroth povedel za svého pobytu ve francouzsko
nemecké vojne, že »skvelý úspech a priorita neuváže
né, napolo náhodné operace muže príležitostne uciniti
tuto oslavovanou kuriositou, ale že operatéra nezba
vuje výtky frivolnosti«. Volnosti této, Bil1rothem po
tírané, nemuže se chirurgovi upírati. A náhodné skve
lé operace existují a budou se stále vyskytovati prá
vem. Budou jen Gltkazem rozhledu, duchaprítomnosti
a dovednosti svého autora, jestliže je tento pri cinu
samém tvoril cílevedome. Nelze každou operaci pri
praviti, nejednu vynutí si urcitá shoda okolností pri
operaci objevených. Jim musí chirurg dovést odpo
vedeti a proto má takové rešení svoje právo i nárok
na uznání.

. Chirurg musí býti odvážným. VzdelanÝ a svedo
mitý chirurg nebude nikdy ve své odvážnosti nebez
pecným, stejne jako bez odvahy není pokroku v chi
rurgii. Odvážné pocínání ospravedlnuje situace pri
operaci a dosavadní poznatky fysiologické a pokusné,
ctižádost a neznalost ciní z ní težké provinení. K obec
né lékarské morálce pridal bych pro chirurga ješte slo-
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leichovo: »Chirurgovi musí býti cistota hlavním
celé morálky.«

*

menu prednášek na klinice: prednáškám je po
ti jejich pravý význam. Mají povedeti studentu

kniha povedeti nedovede, cili musí býti dopln
vetlením, ale ne náhradou knihy. Chirurg pak

vinnost jasne v nich ukázati skutecnou povahu
chirurgie. Nesmí tudíž zamlcovati svému po
mezí, jimiž je význam operace zmenšován,

zatajovati docasné anebo klamné výsledky a
priznávati k chybám, jež se chirurgovi pri

Oj pri nejlepší schopnosti diagnostické a tech
ám dojem, že skeptické mínení o chirurgii a

ra k ní u dobre vzdelaných našich praktiku
vuj základ ve velkém rozdílu skvelých pred
chirurgii, jež jim dala škola, a tech skutecností,

nejednou zbÝvají po chirurgovi, který operaci
provedl. V prednáškách treba posluchaci držeti

ocima zrcadlo úlohy a moci chirurgie, jak ji život
o • Není správno zachycovati v nich jen ú?eky
klinické, charakterisované skvelými ohromu jí
'kony a docasn)rmi dobrými výsledky, anebo
z literatury, jež nejednou nebývají nestranné.
áškách musí býti jasno, že platí pro chirurgii

známé, »sunt certi denique fines«. Je nutno
. posluchaci nahou pravdu, anebo vyprovázeti

ilusí o chirurgii. V tom vidím obranu proti
é skepsi i proti uprílišnenému rozlišování
a chirurgické lécby.

im k praktickému životu, má klinika nemalé
ti. Musí b),ti výkonností svou prvotrídní ne
a v našich pražských pomerech musí vyhoveti
kum na ni kladeným. A ty jsou težké. Po
irurgické pomoci stoupá vlivem místních po
livem zpúsobu prúmyslového života, vlivem

velkomestského. Císla poranení automobily
í tak. že na naší klinice se pocet jejich od
témer ztrojnásobil. Slovem, praxe, život ciní
nároky na síly všech ciniteltl klinických, že
býti ohrožen zájem vedecký. Spolupusobí tu

ost požadavkú. Naléhavost chirurgických
pripadú, zejména vzpomenutých poranení má
jicí úlohu. Jest nesporno, že bude nutno
ty pomoci, aby uchránen byl vedecký cha-

iniky pred touto nemocnicní zátopou.
ou díváme se vstríc pomoci, jež v této si-

o ou nové nemocnice pražské, zejména ne
hlavního mesta Prahy. Bude nutno pomýšleti
:y vým zpúsobem byla vyrešena otázka úra
ice pri klinice chirurgické. Není to jen ve-
jem, jenž mne vede k temto úvahám, ale

podárský. Chirurgická pomoc je nejednou
j o jednotlivce, o cloveka, o pracovní jed
veka zachovat je povinností lékarovou
acovni jednotku v našich pomerech zvlášte.i národní význam kliniky jako ústavu n~-

*

o pak chci venovati svou pozornost otázce
chirurgické. Je skutecností a nikoli do

oIanou naším národním cítením. Skrov-

né byly její pocátky. Jsou v nich napsána jména nad
šených vlastencu jako Špotta, Matejovského, Herman
na i Weise. Existence její ucinena pak skutkem i ospra
vedlnena Albertem, Maydlem, Kukulou i Jedlickou.
Albert nepusobil v Cechách, ale celé jeho cinnosti ve
decké lze priznati ráz náš pro jeho smýšlení národní.

ebot »ucenec píšící cizím jazykem, zustává puvodem
svých ideí ve svém národe.« Je prirozeno, že naše
chirurgie vyrustala z chirurgie našich zemepisných
sousedu, ale naši velcí chirurgové otevreli dokorán
okna všem svetovým vlivum a prací ducha svého zú
rodnili tyto oblasti. Jsme si vedomi svéráznosti jejich'
práce a pro ni cítíme se oprávneni mluviti také o své
chirurgii.

V dnešní den vzpomínám všech techto svetlých po
stav, cíte pri tom pravdivost slov Albertových: »Veliké
vzory jsou dobrou a silnou potravou duše. Na v)'ši
lidstva panuje božský, cistý vzduch a ten nás sílí tak.
že se rádi noríme ve zbožné rozvažování.«

ŽIVOT A INSTITUCE

Konkurence prospívá i ve vede.
(Z otázek vysokého ucení.)

V asaryk pred válkou oduvodnoval potrebu druhé uniln. versity rcením, že potrebujeme university dve, aby
chom meli aspon jednu. To znamená, že vysoká škola,
aby se udržovala na potrebné vÝši, potrebuje konku
rence, závodenÍ. Pri rozsáhlé autonomii vysokých škol
a pri úplné vedecké volnosti, potrebné uciteli univer
sitnímu, jest taková konkurence nutností, bez které jest
nebezpecí zploštení, zpohodlnení a la'xnosti. Máme bohu
díky již university tri a možno s uspokojením pozoro
vati osamostatnování a tvorení škol, jež již pekne po
cínají závodit. Jako celek máme však ješte zapotrebí
konkurence a proto musíme si všímati vysokých škol
nemeckých, které jsou u nás, a musí nás zajímati, co se
na nich deje. Máme právo i povinnost sledovat vedecký
rozvoj vysokých škol nemeckých u nás, a do jisté míry
jsou to také školy naše. A predem jsou naše konkurencí
vedeckou, kterou nám cinÍ. Musí nás zajímat jejich cin
nost a musíme si prát, aby vysoké školy nemecké, které
jsou u nás, nebyly nejposlednejší z vysokých škol ne
meckého národa vubec. A takový Biedl, který v cizine
vystoupil sice jako Nemec národností, ale soucasne
s hrdostí, kterou musíme kvitovat, jako ucitel nemecké
university v Praze a jako obcan našeho státu a to du
sledne, jest také náš, trebas by mluvil nemecky a psal
nemecky. A Biedl není nejmenší ze svetových jmen.

Naše vysoké školy vubec jsou v poslední cIobe ve
stavu prerodu. Stará generace vymírá a casto není ná
hrady. To platí o vysokých školách ceských i nemec
kých. Podívejte se do seznamu prednášek obou universit
pražských a uvidíte, kolik jest prázdných míst a v jak
duležitých oborech. Mám na mysli zejména lékarské fa
kulty. Tak na ceské lékarské fakulte jsou uprázdnena tak
duležitá místa, jako je experimentální pathologie a far
makologie. Budto není nástupcu vubec nebo jsou ješte
príliš mladí, a sbor profesoru fakulty se rozmýšlí navrh-
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Budeme mít rády. Pripravuje se novinka, tentokráte
ne pro ty špatné, nýbrž pro ty hodné; je Ílmysl zavésti
opet rády a zdobiti jimi nekterá obzvlášte zasloužilá prsa.
Pokud se našeho vlast,ního presvedcení týká, nemužeme
ríci, že bychom cítili potrebu takového zrízení, které
padlo s koncem císarství. Ale jsou možná lidé, kterým
to schází, a tu nevidíme žádnou závažnejší prícinu, proc
jim nevyhovet. Ponevadž je u nás mnoho papírových
Robespierru, ozvaly se ovšem hned námitky: zavádejí
se rády, demokracie je v nebezpecíl Tyto námitky patrí
do druhu námitek pathetických a nesmyslných. Žádná
skutecná demokratická zásada nemuže býti uvedena
proti tomu, aby zasloužilí obcané byli viditelne odme
nováni. Proti tomu neprotestuje duch demokracie, nýbrž
duch nivelisace. Žádná demokracie na svete nemá se
rozpakovat odmenit služby jí prokázané. Jsme ovšem
skeptictí a neocekáváme, že se nyní pred námi otevre
divadlo republikánských ctností. Cekáme spíše, že ob
nova rádu prinese s sebou radu drobných lidských ko~
medií, nad nrmiž se však nemusíme zlobit, ponevadž
jsou neškodné. Návrat rádu znamená vítezství zdobi
vého a denivelisacního pudu, jenž je uložen v srdce lid
ská, 'nad prvotním puritánstvím. Lze predpokládati, že
rozumní lidé budou o rády státi méne a nerozumní více.
Dále lze predpokládati, že i rády, jako všechno v této
republice. budou rozdelovány podle politického klíce, a
že nebudou mnoho platiti zásluhy, které nepojedou na
hrbetepolitické strany. Jakýsi smysl rádu bychom vi
deli v tom, kdyby jimi byli odmenováni hrdinové civil
ního života; dostane-li rád služka, která zachránila díte,
je v tom více smyslu než v jednotvárném a nudném
rozdílení rádu mezi politiky. Pokud se politiku týká,
mela by si demokracie býti vedoma, že rády jsou od~
mena, která nic nestojí. Je lépe pro demokracii, mu
že-Ii odmenovati poslance rády, než musí-Ii je odme
novati zbytkovými statky nebo válecnými pujckami.
Ale beda, mohou se vyskytnouti mužové, kterí budou
bažiti i po rádu i po zbytkovém statku.

Lenin pro boj proti bolševismu. Kdo chce poznati neprítele,
má se vydati dO' jehO' zeme, nebO' aspon císti knihy. které píše
a vydává. U nás ted, jak se zdá, se zahajuje perioda velkých a
bourlivých kamp"lIlí proti komunismu; noviny jsou plny zpráv
o bOolševickém nebezpecí a bolševických spiknutich; byl roz
houpán r,lejvetši 'l.urnalistický zvon; nekteré noviny píší, jako
bychom stáli pred bezprostredním bolševickým útakem. Roz
uiníme: to je zacátek, a konec má být roe.puŠten1 komunistické
straJ1Y. Ale nikdo z tech bijcu si nepoložil otázku, nedelá-li tím
r-.ccO', cO' je komunisti'llll vlastne vhod. Nepokládáme komu
nlismu,s u nás za komára; víme, že je tOovelbloud znacné veli
kosti. Ale tou žurna1istickou kampaní se z neho deiá velbloud
ješte da.leka vetší: tO' je voda na komunistický mlýn. Z Leninovy
knihy "Detská nemoc levicáctví v k.omunismu« shledáváme, že,

tentO' druh boje nebyl mu nepríjelllný; dokonce za nej dekoval

odpi'lrcum, a zdá se, že by je k nemu byl navádel, kdyby mohl.
Gcituj me z Leni'l1'a aspoií ,techto, nekolik vet:

"Ruští kadeti a Kerenskij, rozpoutavše ší1enoll štvanici
proti bogeviki'lm, "prestrelili«. Miliony výtiski'1 buržoasních

novin, všemožným zpusobem kricící proti bolševiki'lm, na
ucily masu ocenovati bolševislll, nebot krome novin veškerý
ver>ejný život, právc díky »horHvosti" buržoasie, byl pro-

nouti je príliš záhy na místo odpovedné. A zde se musí
nechat sboru profesorskému úplná volnost ve výberu.

Žádný úrad nemuže, nemaje vllbec kompetence, zasa
hovati do práv ucitelského sboru. Uprázdení a docasná
nemožnost obsazení teoretických predmetu na lékarské
fakulte jest bolavá otázka sama pro sebe. IiIedejte do
rost ne teoretické predmety, když mu nemužete zajistit
ani eXistencní minimum nádeníka, hledejte docenty, kterí
se musí zavázat, že si vyucovací pomucky opatrí na
vlastní náklad a jejich jedinou odmenou jest pochybná
radost z toho, že mohou dve hodiny týdne prednášet,
kterí musí vedle své vedecké práce se živit, pri cemž
ovšem trpí bud vedecká práce nebo výdelek. Tech bo
hatých je málo a: tech, kterí by se s radostí dali vydr
žovat od ženy tak dlouho, až na ne dojde rada, jest ješte

.méne. Ale to jsme odbocili.

Na nemecké fakulte lékarské jest uprázdnené místo
profesora vnitrního lékarství po prof. Jaksch-Warten
horstovi. Sbor nemecké lékarské fakulty se usnesl, aby
na jeho místo byl povolán berlínský internista profesor
Brugsch. Ministerstvo školství však odmítlo tento návrh
a dodatecne svoje zamítavé stanovisko oduvodnilo pou
kazem, že jest dost zdejších, stejne kvalifikovanÝch sil.
které by mohly toto místo zaujmouti. Za prvé pochybuji,
že by byl v ministerstvu školství odborník, který by
mohl jenom z dálky posouditi kvalifikaci profesora inter
ního lékarství. Jiste profesorský sbor fakulty, kontrolo
vaný nekolika mimorádnými profesory vnitrního lékar
ství a radou docentu téhož oboru, jest po každé stránce
kompetentnejší, než pan ministerský rada, který býval
profesorem latiny na zastrceném gymnasiu nebo který
jest nejvýše doktorem práv. Profesorský sbor nemecké
lékarské fakulty s urcitostí vedel co delá, když navrho
val povolání vedeckého pracovníka berlínského. Za dru
hé musí nám, kterí máme svoje lékarské fakulty, záležeti
na tom co nejvíce, aby naše nemecká universita, která
má možnost výberu ze všech tak cetných vysokých
škol nemeckých, skutecne' této možnosti co nejvíce vy
užívala. Dobrá, vedecky silná nemecká universita praž
ská jest v prvé rade naším ziskem, jest stálou pobídkou
k práci a závodení, jest nutnou štikou v rybníce. Kdo
odmítá ve vede konkurenci, je slaboch, vedomý si svoji
slabosti. i~:,i

Mužeme obmeniti výrok Masarykuv a plným právem
prohlásiti, že potrebujeme u nás silnou vedu nemeckou,
abychom meli silnou vedu ceskou. Naše university, a to
nejen ceské, musí býti takové, aby cizí vynikající vedci
toužili po tom, aby se k nám dostali. Chlubíme se svou
kulturou. Meli jsme právo chlubiti se jí, dokud jsme byli
porobeni a dokud ceská veda byla vykupována obeta
vostí jednotlivcu. Jako samostatný národ nesmíme pri
pustiti, aby vedecká práce u nás byla možna pouze
s obetí a ,odríkáním. Nesmíme pripustiti, abychom se
mohli chlubiti pouze kulturní minulostí. Musíme se sna
žiti, aby naše kulturní úroven byla udržena, to znamená,
aby se vyvíjela soucasne s kulturou svetovou, byla
schopná svetové konkurence a aby generace naších sve
tových lidí nebyla generací historickou. To muže býti
jediná nás hodná representace. -t~tŠ-
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spory o bolševism. Nyní si milionári všech zemí
uaj! ~ak, že jim musíme býti z duše vdecni. .. Když

francouzská buržoasie z bolševismu stredisko volební

tace, nadávaj íc pro bolševism pomerne umírneným nebo
I8j!clm socialistum; když americká buržoasie, ztrativší

b1avu, zavírá tisíce a tisíce lidí pro podezrení z bolše
n a tvorí atmosféru paniky, rozširujíc všude zprávy

Ilolševických spiknutích ... , pak musíme se pokloniti a
ekovati pánum kapitalistum. Pracují pro nás. Pomáhají

zainteresovati masy otázkou o podstate a významu
'smu.«

JlÚno jako pro nás. Ne málo házejí listy pravice výtkou
u po sociálních demokratech, národních soéialistech a

ch, kterí nejenl že nemají nic spolecného s bolševismem,
»roti nemu vždy uprímne bojovali; ne málo se hází bolše

na všechny strar,~. Puvodci tohO' a'si budou velmi udi

te si jejich zamestnání velmi pochvaloval sám tvurci ko-
'cké taktiky.

EUILLETON

Spiknutí.
Wats01le,« zacal tentokráte Sherlock H olmes

ým Masem a bez dlouhých úvodu, »dovolte,
vám lIabídnnl toto cigáro. Mám .vám vypravo
hrubém porttšení autorského práva dra Kra
ed"ete si sem do houpacího kresla, tady je li
m Iwariti kávu. Udelejte si k tomu príbehn
pohodlí.«
alo se to casto, že jsem slyšel H olmese mluviti

,tak nápadne jarým. Znal jsem již tento hlas,
lišný od obvyklého akcentu nedbalé lhostejnosti,

olmes vkládal do výkladu o svých úspeších.
de nebylo v porádku. H olmes nebyl spokojen.

mu nepodarilo osvetliti pletivo záhady až do
í nitc, nebo byl prípadem zl?lamán. Oddávaje
to dohadthn, rozložil jsem se pohodlne do po
a zapálil jsem si doutník, který mne H olmesem

have byl nabídnut. Bylo to holandské cigáro
Haloket dhmhé a tlusté jako salám; príbeh pa

I býti dlouhý.
e Watsone,« pokracoval H olmes, »prípad, kte
tu predlotím , není jedním z mých charakter,;-

II prípad!'í. Míním totiž A f é r tI, Trí Krá lli,
co s tlí sOIl·viselo. Muj obor jsou samozrejme

kriminál11í. Prípad Sylvestrovské noci v Hul
fUní takOl'.Ý,že by - jak si toho žádal katolický

koncil uveznením Karla Capka, Trí KráW
h úcastní Hl onoho vecera, leda že by byl
k tomuto prípadtt vydán zvláštní zákon se

platností. Dosud není takového zákona; není
'Y'ouce"o, že nejaký takový Protitríkrálový

pricillhlím obou nejstátotvornejších stran,
y národne-demokratické a lidové v zájmn
publiky a o prestiž hlavy státn ješte doda
oren, Jak ~Iidíte, octl jsem se zde na pude
litiky; není to plída, na které se pohybuji
Kdy: jsem se honí:ual za ztracenými milioi záhadami a nlznými mordy, byly to vždy
o než múme v civilním živote pevná me-

Ntka zlocinu a viny. Jinak je tomu ale v politice: me
rítka, která mflžeme na otázky zla a viny bezpecne pri
kládati· v živote obcanském, doznávají v této vysoké
politice zcela jiného výkladu a jiné platnosti dle vyš
ších potreb a zájmu, které tato sama o sobe promen
livá disciplina v dané chvíli sleduje. - Nem'l~že býti
nejmenší pochybnosti že - soude dle toho co o veci
napsaly N á rod n í Listy a N á rod a dle rozhor
cení, na kterém se poslanecký a senátorský klub Ná
t'odní demokracie usnesl - byl dr. Kramár Capkovými
Tremi králi zlocinne uražen. Nejprve jsem se tedy
domníval, že byl t1/, dr. Kramár hrube ohrožen na
svém práve puvodcove«

»Jaké je to právo, .v tomto pr'ípade'!« zvedl jsem
svuj hlas ,zpod mracen holandského doutníku.

»Na svém právu autorském. Zákony týkající se au
torského práva nejsou sice v této republice dosud de
finitivne sdelány, ale soudil jsem, že Karel Capek pa
trne se hrube dotkl jedno hlOsvatého práva každého ob
cana a tedy i Kramárova -«

»Jaké právo to myslíte, H olmesi.?«
»Nu, proste právo, aby predevším mohl ciniti smeš

ným každý sebe sám! Stejne tak aby každý mohl sa
ma sebe ciniti velikým. K cemu, soudil jsem, má prece
dr. Kramár sebe, své no'viny, svon stranu, svlLj posla
necký a senátorský klub.?«

»Ovšem,« ozval jsem se ze svých mracen, »dopustil
se Karel Capek v tomto bode hrttbého poru,šení a pre
cinu.«

»Pohríchu nikoliv,« pravil H olmes. »Samozrejme,
že jsem si dal všechnu práci, abych vyšetril, jak dalece
sesmešnil Karel Capek dm Kramáre. Uživ nekolike
rého prestrojení, vyptal jsem se nejprve úcastníku
onoho vecera.«

»Pardon, H olmesi, velmi by mne zajímalo vedeti,
jaké masky jste UŽ1:l.Hádám, že jste se prestrojil za
nekterého redaktora N á rod n í c 11, L i s t u nebo
li á rod a.«

»N aprosto ne, ani za redal?tora z P r a ž s k é 11, o
Ve c e r ní k U,« pravil H olmes. »Prestrojil jsem se
z a Zná m é 11, o. Jeto maska prostá a nenápadná,
která vždy vzbuzuje duveru. Tak jsem se lehce do
:Jvedel vše, co jsem potreboval. Tedy, milý Watsone,
je to veliká ostuda!«

»Tedy prece!« zvolal jsem, vrcholne zvedav, co bude
následovati.

»Ano,« pravíl H olmes, »ostuda pro Karla Capka a
verejnost ho bude prísne souditi. Karel Capek míní
svou tríkrálovott koledft vydati ve prospech dobrocin
ný, prý ve prospech J edlickových mrzáck11" i s kritika
mi a výklady t ex t 1'{, kterých se mu za jeho sylve
strovský vecer dostalo v N á rod e a P r a ž s k é m
Ve c e r n í k u i jiných listech. Obávám se, že sice snad
poslouží dobrocinnému úcelu, ale že špatne poslouží
sobe. Verejnost, zvyklá klásti na tohoto spisovatele
urcitá merítka, bude ošklive zklamána.«

»Což je to opravdu tak zlé? «, tázal jsem se, ssaje na
svém dontníku v nejvyšším napetí.

»Zlé? - Hotová limonáda. Veršícky do památnUnt!
Ríkanka pro deti! Verejnost je zv)/klá cekati od Cap.
lw neco silnejšího; jsem presvedcen, .~enverejnení této
koledy bude úhonoft pro jeho literární ren01né. To že
je nejaký satirik.? Verte, Watsone, že soud verejnosti
bude prísný. A jeho Tr1: královU A práve J( rál M e
lichar? Mel prý být, jak p'raví N á rod, zvyl?lý prece-

75



fhtomnosL

V Praze, dne 7, února 1927·

Velectený par.e redaktore!
V clánku »0 komunistickou stranu« rozdelujete otázku roz

puštení komunistické strany na stránku právr,í a politickou. Jen
první stránkou Vašich vývodu chci se zabÝVati.

Tvrdíte, že pokud se »cistého práva« týká, nebylo by Vám
možno, proti rozpuštení komunistické strany nijak polemisovati,

»silvestr« - »na presidenta« - »natrete jim to« 
»my jim ukážeme, kde jsou Hulváti« - »to jim oma
žeme kolem hlUby« - »s tímhle, pánové, vydržíme
aspon do jara« - »panecku, to stací« - »bude toho
mít dost« - »oni vám tam meli kramáre, šrámka a
šmerala a ten šrámek kroutil ocima« - »vždyf on tam
teda takhle byl kramár predveden hnedka jako ten spa
sitel mezi dvema tento« -:- »to je hanebnost, to aby
'vypadal jako nacionální zabednenec« - »no jo, ríkal
tam smích vzbuzující fráze o nacionalismu« - »takové
duté a omšelé fráze« - »kdo to ríkal?« - »no prece
kramár, zabednené fráze« - »to je prece sesmešno
vání národní myšlenky« - »to je, a slovanského idea
lismu -«

»A nyní dejte pozor, W atsone, ted do toho zaburá
cel mocný hlas, jakoby hlas lva probuzeného ze spánktt,
hlas vážne a hluboce rozhorcený: - »kdo ttt ríká, že
Kramár mluvil duté, omšelé, smích vzbuzující fráze
o nacionalismu, kterými byla sesmešnována národní
myšlenka a slovanský idealism?« - A zase to jde dále:
- »tady, prosím, nikdo, to rílwl Karel Capek« - »ne
slýchaná urážka« - »to má náš milovaný vudce za
všechno« - na to zase hlas lvuv: »tak to s nimi vy
ridte!« - »panecku, tohle je muže stát Hlavu« - »jen
do toho mažte Hlava nehlava, taková aféra to je ho
tový Mklad« - »munice ted máme dost« - »ty budou
v rej~i« - »jen aby do toho šly taky ty ostatní« 
»no klerikálo'ué j-iste« - »vždyf tam šráme k kroutil
ocima« - »a karikovali náboženské úkony« - »ty bu
dou nahraný« - »škoda, že tam pri tom taky nesedel
beneš« - »to poženeme až do parlamentu« - a tak
dále, W atsone, pak následují už jen méne zajímavé
,veci. Nuže, Watsone, moje zápisy nejsou snad zcela
exaktní a spolehlivé, ale zdá se z nich patrno, že zde,
tedy v lune vlastní strany a vlastního listu byl doktor
Kramár velmi zle ocejchován slovy o dutých, omšelých
a smích vzbuzujících frázích o nacionalismu, národní
myšlence a slovanském idealismu. Zde byl sesmešnen,
fJonížen a pekelne pokroucen ve své puvodnosti, at je
jakákoliv. Kdo to ucini!.'? Byl to Karel Capek? Ten
zde, ani v klubu národne politických poslancu senátoru
prece nebyl prítomen!«

»A koho tedy myslíte, milý H olmesi,'? Onoho záhad
1'iého apace, o kterém jste m,ne vypravoval posledne?«

»N evím, Watsone. Vše, ceho se dohaduji, to jest, že
dr Kramár má ,ve své nejbližší blízkosti nejakéh.o své
ho nejvetšího neprítele. Nekoho, kdo to s ním nem.yslí
dobre. A kdo jím nedobre disponuje. Ale jelikož dr
K ramár si na to nestežuje a zdá se s tím býti spoko
jen, nemám príciny, abych se tímto prípadem zabýval«

o komunistickou stranu.

novati schopnost'i Karla Capka, mel prý být verne ma
sko,ván na zpusob dra Kramáre a zatím to byl nemo
houcí paskvil. Nekterí z prítomných se domnívali v té
to podobe spatrovati poslance Bechyni, jiní dokonce
sama presidenta, jiní pak malíre Karla Škretu, a jiní
zase se hádali, že by to snad mohJ býti pan Karel ze
Žerotína! Ne, ne, s této st'ran)', která vládne prostredky
tak nedostatecnými, nebylo autorské právo dra K ra
máre tak vážne ohroženo!«

»A s které strany bylo tedy ohroženo,fi'«, vyrazil
jsem ze sebe, vyndávaje z úst doutník, lderý mne pre
kážel pri výkricích údivu.

»S které? Proste se strany samotných N á r o d
ní c hli s t u! Odkud, ptám se vás, vzalo se v národe
tvrzení, že prý predstavitel dra Kramáre vystupoval
jako »nacionální zabednenec a mluvil duté, omšelé a
smích vzbuzující fráse o nacionalismu, národní m:v
šlence a slovanském idealismu«? Jak je možno, že po
litický profil tohoto státníka byl v jeho vlastním liste
charakterisován tak príkrým, zhanobujícím a znehod
nocujícím zpusobem, jakého se ani žádný jeho nejvetší
odpurce dosud neodvážil? Zde tedy dál se nejvetší útok
na sebeautorství dra Kramáre; hrubé násilí na jeho
smešnosti i na jeho velikosti. Není to hezká vec, Wat
sone. Namíril jsem tedy své pátrání v tuto stranu.
Znáte Reduplikacní resonátor profesora Madréh.o,'?«

»Nikoliv«, pravil jsem, »co to, H olmesi, je,'?«
»M alý vynález, který se nekdy osvedcuje a casto ne.

Když, dejme tomu, hrajete v pokoji treba na klavír,
tu se nekteré predmety rozechvívají ozvucnými vlnami.
Nemusí to však býti jen vuz hrcící na ulici, nebo piano,
aby se rozechvely sklenice nebo okenní tabule. M{t,že
to býti i lidský hlas. Ovšem, je dlužno predpokládati
jútou jednotnost záchvevu, dále pak predmety, které
z jakýchkoliv fysických prícin pokud možno dokonale
'resonHjí. Na této myšlence založil profesor Madré
svuj vynález. Predmety jsou nemým akkumulátorem
zvuku, jimiž se v tech nebo onech svých cástech reso
r.ancne rozechvely. Jde proste jen o to, vybaviti z nich
tyto ozvuky znov~t prostrednictvím ruzne zachvívají
cích vln. Jeto malý prístroj o mnoha drátech, vypra
vený jemnými transformátory; preje-li vám štestí, mtt
tete tak znovu z predmetu v.ybaviti zvuky, jimiž byly
u,vedeny v ozvuk vcera, pred mesícem, ba i pred ro
kem, predpokládaje ov}em, že nicím v místnosti nebylo
podstatne hmuto, nebo že predmety nebyly odklizeny
a nahrazeny jinými kusy nábytku,«

»Jak, vy jste se, H olmesi, odvážil vstoupiti do míst
ností N á rod n í c hli s t ut Zajisté, že v noci. A co
jste slyšel,'?«

»Mužete se dohádnouti, že mnoho neduležitého. Stá
lo mne to nekolik nocí, než se mne podarilo zachytit
onu vehkou politickou úradu, která predcházela odha
lením N á rod a a N á rod n í c hLi s t u ve veci Trí
králu Capkových. Podarilo se mi vybaviti ozv'Ltky ze
sedadel židlí, z podlahy, ze zelené plste stolu, ze všeho,i ze skla lustru a žárovek. Není to ovšem úplné; je to
jen tríšf zvuku, slov a vet, co jsem mohl zaznamenati
do svého zápisníku. Není toho moc, není to snad zcela
presné, ale prece jsem v tom našel jistou stopu-«

»Zápisník, H olmesi«, pravil jsem, »prectete mi, pro
sím vás, co máte v zápisníku!«

»N emyslím, Watsone, že si z toho mnoho vybe
rete,« pravil H olmes, »ale když na tom trváte -« a
jal se císti:
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Vašeho názoru »budete-li hledati v zákoníku, nenajdete ná
tek, které by bylo možno uvésti«.

Jii Vaše východisko pri posuzování této právní otázky jest
lLé. Nejedná se a nemtlže se jednati o to, najdou-li se v zá

u námitky, které by bylo možno uvésti. To není, postupu-
e-li logicky, otázka první. Východiskem právnické úvahy
i prece býti, zóali v zákoníku najdete u,staJ[,ovení, (li které
ni rozpuštení komullistické strany mužete opríti, a teprve

, až jste ustanovení toto našel, mohl byste uvažovati, zdali
r.evyskytují právní námitky proti použití tohoto ustanovení.

Avšak ustanovení takové v žádném, dnes v republice cesko
ské platném zákoníku nenajdete. Právr.,í rád ceskosloven

• rozpuštení politické strany (pojem tento dlužno presr>ie raz
ti od pojmu spolku dle spolkového zákona) vubec nezná.
Iiv tvrdíte, že »z ciste právního hlediska je více než dost

vodu pro rozpušter"í komunistické strany a lze s nimi polemi
ti jen per nefas«, sám žádný tako.vý duvod a žádné právní

tanovení neuvádíte.

Zminujete se sice o tom, že nikdo r,eml1Že popírati, že komu
tická strana je organisace, která usiluje o násilný prevrat a
je to organisace, ktrrá nejvyšší autoritu nevidí v tomto státu,
i v jiném.

Prvé, »usilování o prevrat« dle platného práva vubec není
é, trestným jest i dle zajisté nikoliv liberálního zákona - r.a

IDU rrpubliky teprve p o k u s (nikoliv pouhé úsilí) nás i I í m
iti ústavu republiky atd. Usilování o prevrat samo o sobe tedy
é není, mohlo by se státi trestným teprve, kdyby konkretnÍ

tohoto úsilí byl v rCYL:porus konkrétním ustar.~vením ne
O trestního zákona. Ostatne na jiném míste clánku uvádíte,

unisté práve dr.es ani zdaleka neobmýšlejí prevrat.«
i kdyby ono záhadné "úsilí« samo o sobe trestné bylo:
dusledek mohl býti pouze ten, že ony fysické osoby, které

ustily trestného cinu, by mohly býti potrestány.

ordlý dllvod pro rozpuštení celé strany by tím dán nebyl.

však by mohlo býti právním duwdem rozpuštení, že zmí
strana nejvyšší autoritu nevidí v tomtol státe, nýbrž jinde,
. také málokoho presvedcí. Myslím, že všichni právníci bu

V tom .shodni, že podle práva, jež v Evrope platí již nekolik
l a tudíž i toho casu v Ceskoslovensku, každý múže auto-

videt, kde je mu libo.

te tedy seznati, že s tím cistým právem, (pokud jím my

právo platné) to asi nepujde a že by ku splnení tužby
koalice bylo pri nejmer.ším nutno, udelati si ad hoc nový

tomto posuzování celé veci z "ciste právního« stanoviska
• se šíriti o morální stránce takového zákona ad hoc. Po

však, že by to též zv!áštr.ím zákonem tak snadno ne
zorliuji na to, že by bylo treba zavésti ustanovení o kon

politických stran vubec, jež by se samozrejme vztahovala:
jiné strany. A celá vec by nešla bez zmeny ústavr.tÍ listiny,

mlny ustanovení o aktivním a palSivním právu volebrJm
oven, avšak i do obcí. A kde se za takovým úcelem se

Dutná trípetir.ová vetšina, plných 181 poslancu?

uji: podle platného práva to nejde, cestou zákonodár
také nepujde, zbývá tedy jenom moc.

se za tuto chcete bít a že takový její výkon zahr,r.JtIjete
.práva demokracie na obranu«, o tom, pomyslím-li na

CO jsem od Vás cetl, pochybuji. Doufám proto, že Váš
Dtzor na tuto vec podrobíte revisi, kterážto revise úcin
lItusl též na oduvodner,í, nikoliv na výsledek Vašich úvah

o sporném predmetu.

pane redaktore, budte na stráži, aby Vaše vývody,
se týkající, nestaly se alibi pro protiústavní a f.(e-

zákonné úmysly kruhu, které k l>ochrane demokracie« a k demo
kracii vubec mají velice daleko.

Znamenám, se s projevem dokonalé úcty
Vám zcela <JddaT.lý

Dr. Egon Schwelb.

(P o z n. r e d a k c e. Predstavte si, vážený pane doktore, že
by komunistická nebo nekterá jiná strana den co der~ vylepovala
plakáty, vyzývající k vraždám, k atentátum na vlaky _a podob
ným vecem. Myslíte, že i pak by bylo cinem protiprávr,ím nebo
mimoprávním, kdyby se stát bránil rozpuštením této strany? My
slíte. že politická strana, jediná ze všeho, je postavena mimo
všechno právo? Že ~La ni vubec nelze dosáhnout'? Slyšeli jsme,
že právníci rozlišují "das positive Recht« a l>das richtige Recht«,
kteréžto druhé právo v této souvislosti znamená, že stát má sku
tecné právo hájiti svou existenci proti útokum proti ní namíre

ným. Nejsme právníky a ovládáme predpisy positivrJho práva
jen do té míry, pokud jsme meli prí1ežito,st' seznámiti se s nimi
pri politické a žurnalistické praxi Nepochybujeme však ani na
okamžik, že stát má l>das richtige Recht« hájiti se proti cinno:;ti,
která smeruje ke zvratu ústavy a právrJho rádu, a pochybujeme,
že by positivní právo mu k tomu nedávalo zhola žádnou mož
nost. Nechceme ani poHtickou stranu pokládat za nadcloveka,
kterému je vše dovoleno. I my víme, že pouhý úmysl, byt ja
kýkoliv, není trestrolÝ ani stihatelný, a že teprve pokus propadá
právu. Uznáte snad, že už i organisaci bojovných skupin a úder
ných rot nebo špionáže možr,o vyložiti jako pokus. Ale pravíte,
že i v prípadu pokusu by mohly býti trestány pouze fysické osoby,
které se dopustily trestného cinu, a že by ani pak nebylo možno
rozpustiti organisaci, jež je do trestných cinu vyslala. Ale dle
tohoto náz,oru nebylo by patrne možno ani rozpustiti žádný
spolek, nýbrž by bylo nutr.:o vždy trestati jen fysické osoby.
Zmínku o tom, že duvodem rozpuštení by mohla býti ta okol
nost, že komunistická strana nevidí nejvyšší autoritu v tomto
státu, ~>iÝbržjinde, neracte si vykládati doslovne; byla mínena
v souvislosti se špionáží pro sovetské Rusko, kterou komunisté
prohlašují za 5VOU p:)vinnost. Prosili bychom Vás O odpo.ved na
otázku: je politická strana, at delá cokoliv, povýšena nad právo?
Považoval byste taknvý stav za normálr,í? Považoval byste jej
za nejlépe odpovídající právu?)

*

Bolesti ceského protestantismu.
Vážený pane redaktorel

P. prof. Hromádka; );u,Stežuj'e, že pres to, že vyložil - ve
svých knihách - své protestantské kredo a prijal bezvýhradne
základní pravdy reformacní, není mu stále rozumeno, že je
stále napadán ,pro své clánky a studie o katolictvÍ. Považuji
prí1ežit0/3t za vhodnou k vysvetlení této záhady. Nuže, já znám

to kredo, znají je dozajista i posluchaci p. prof. Hromádky a
pravdepodobne i mnozí, ale zná je širší verejnost, pred kterou
prof. Hromádka obycejne nejtemperamentneji rozvíjí své názory
príznivé katolictví? Je dále nutno, aby, chceme-li bránit ústrední
princip krestanství proti rozmelnování prvky mimonáboženskými
(naturalismem, positivistickým evolucionismem a t. d.), proti
pseudonábožeIlBtví, nevere, prawu theologii proti zahrávání sl
s theologií, aby nám zpravidla jako príklad správného nábo
ženství a theologie musila sloužit práve verouka a církev
katolická?

Obávám SeJ, že prof., Hromádkovi nejde vúbec vážne o zápa3
s katolictvím a zcx:e1t:ní svalll protestantismu vubec, ale spíše

o zápas proti - vedle nevery, pseudonáboženství atd. - n o v o
p rot e s t a n t i s m u, v nemž vidí snad pocínaj ící bankrot ná
boženského a filosofického myšlení novodobého protestantismu

vubec. V zápase tom vidí v katolictví ne neprítele, ale spíše
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~tomnosL

spojence. Odtud onen vrelý tón a uznání pro katolictví, jehož
intensita ovšem provokuje i tu nejospalejši protirímskou ori
entací dnešního ceského protestanta. Moje odpoved nemela jiný
úcel, neE trochu zmírnit ten obdiv pro katolictví a katolickdu
drKev" který" j"sem po nekolikerém prcctení vždy znovu z vaší
síudie vycetL Já z: tech rádku vycetl jen to a jsem Vám jir,ak
vdecen za obsažnou informací, ale jiný m u ž e vycíst z toho i více
a dojíti potom k di'lsIcdkum, které jsem naznacil opuštením pevné
pudy vlastního náboženskéh" názoru. (Myslil jsem tu skutecnc
více na ty ~ásled1.'Y,než na Vás, p. profesore.)

Jen jedno chci ješte podotknout. I když uznávám nadpozemský
svátostný zdroj náboženskéhd probuzeniÍ v cloveku, prece nosi
telem náboženských ideí je clovek. Mužeme ho tak docela vy
pustiti z naší pozornosti? Máme ved o m e snad vybudovávat
klady náboženských hodno't, zjištovat pravdu, na základe zrejme
pathologických ci chmobných lidských zjevu (jak to delá i dnes
nekdy církev katolická)? Máme snad považovati úmylslne chO'
robný stav za predpoklad pro zvláštní milost Boží?

Koncím s práním, aby tyto r'ádky nebyly považovány za projev
zásadního odporu, ale spíše za pokus o prátelskou kritiku v snaze
vysvetliti a podle možnosti i ukázati cestu k zamezení onech
stále znovu vznikajících nedorozumení, kdykoliv p. Hromádka
napíše pred nezasvecenou verejností neco ° katolictvÍ.

Dekují p. profesoru Hromádkovi za laskavou pozornost,
kterou projevil vuci mým poznámkám, a Vám, p. redaktore, za
laskavé uverej není techto rádku.

Váš
Otakar Fleischer.

*
Smíchov 31. 1. 1927·

P. T.
Uvúejníli jste ve 2 císI. Prítomnosti clánky prof. Hromádky

»Bolesti ceského protestantismu«. Chcete-li b),t rolestrannými,meli
byste požádat o clánek nekterého clena téže církve (Dr. Žilku
nebo prof. (Hrejsu), aby si ctenári precetli též hlas)" tech, kdož
si pro dukazy zbožnosti nemusí ::hodit k církvi katolické. Prof.
Hromádka to myslí jiste poctive, ale tak nemyslí ti, kdož toho
užijí k snižování naŠ<Ícírkve. Jsem prestouplá, nemluví tedy ze
mne nejaká zaujat10st protestantská, ale jen zkušenost o vlivu
ucení obou církvÍ. Té prof. Hromádka nemá, myslím té zkuše
nosti, a proto vidí nekdy ve své pravé zbožnosti (kterou mu
dala jeho církev i rodina) zbO'žnost tam, kde jí nenÍ.

Dr. Herben krásne ocenil v »Národní práci« »Prítomnost«,
ale myslím, že by nemel radost z toho, kdyby videl, jak nekterí
clenové lidové stra'nl)' (jak je znám, jiste málo zbožní), nosí
poSlední císla "Prítomnosti« a vychloubají se jí.

Nechci upírat velikosti svatým a sveticím katolickým, záleží
mi jen na tom, abyste si uvedomili, koho dala katolická církev
nám a jestli nám byla požehnáním?- Ac vedoucí kruhy kil'tol.
CÍrkve mají zbožnost Jana Husa a Komenského, ucily lid, že. to
byli vyvrhelové církve a neverci. Jen tak bylo možno napsat
hrozné »Desatero« pri volbe prof. Mas.aryka - na Valašsku:
»I. Kdo verí v Boha - nevolí Masaryka.« A lid jim veril, že
Masaryk popírá Boha a nenávidel ho za to.

»Nár. Myšlenka« ohrívá v I. císle 1926 všechny klepy, které
širili katolíci pred válkou o prof. Maf.)arykovi a tam se mluví
též o ufnukaném Komenském a Chelcickém. Co bohatství je
skryto v živote Komenského, co síly a vedení dal jemu Buh 
kdo se mu z katolíku vyrovná životem? Kalár vzpomíná Husa,
Bratrí, zejména K o m e n s k é h O' <li staví .,fun je za vzory: »Tvé
jména, ucení, zmužilost, vernost a následky Tvé ucinlivosti
ncchal jsi zemi co sV<litédedictví,« a volá pak: »Budte synové
jeho ducha a srdce!«
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Poslední štvanice, aranžované katO'líky, proti našemu presi
dentovi, u~azují nám, že jsou to cesty až moc I i d s k é, kte·
rými se ka.tolická církev der e k moc i! Doufám, že j i pod
porovat nemíníte. Zbožnost sama neprospeje nikomu, nezrací-li
se v živote, jak ucili též Bratri! A koncím Bjornsonem: »Kudy
krácejí dobrí lidé, tam jsou cesty boží.«

S úctou
B. K.

(Jinak jsem Val a š k a, sestra muže, kterého podlé I han í
jednohO' faráre, nynejšíhO' senátora, vyštvalo z k"to1. církve.)

*

Technici a právníci.
Pane redaktore!

Thema »Technici a právníci« vzbudilo zájem, bohužel r,e jeho
smysl. Není možnO' rozebírati jednatlivé pOložky dopisu v rámci
»Prítomnosti«. To ostatne nebylo al11imým cílem. Námet jest
však ožehavý, proto i debata, pokud se vedla uverejnovanými
dopisy, byla živá.

Jest treba konstatovati dve veci: Zamenují se pojmy: právní
a právnický. I technik ví, že právní rád musí býti nekým rízen
a udržován. Ovšem, mno,žství právníku neznamená ješte doko·
nalý právni rád.

Priberu na pomoc nekolik cifer. Právní rád - pokud jest
vyjádren poctem advokáti't - udržuje v Hradci Králové Ii
advokátu (viz advokátský seznam Dr. Hoppe, Obchodní ro
cenka 1927 str. 290 a následující). TýŽ pocet obyvatel vykazuje
Prešov. Pocet advokátu podle téhož seznamu v Prešove SI
(padesát jeden). Aby nebylo nedorozumení, podotýkám, že Prešov
jest mesto provin::iální, obchod a prumysl jest soustreden v blíz·
kých Košicích (vzdálenost 32 km), kde na 53.000 obyvatel jesl'
93 advokátu (devadesáttri). Tedy: v Prešove pecuje o zacho
vávání právních rádu pro 18.000 obyvatel trikrát tolik advokátli
jako v Hradci Králové. Z toho plyne, že o právní rád jest
v Prešove troj násob lépe postaráno než V Hradci Králové!

Co znamená tentO' abnormální pocet advokátll na Slovensku?
Je v prvé rade dusledkem kultury obyvatelstva. Tu bolest ovšem
vylécí jenom cas. Jest ta však i dusledkem právních norem, ci·
vilních i soudních. V cem spocívá velkou merou cinnost advokáta
na Sto!Vensku? Z intervencí a zastupování pred úrady. A zde
jsme v zacaravaném kruhu. Velký pocet advokátu váže velký
pocet právníku v, úradech i soudech. Proto jsem mluvil o pre.
právnicen~.

Dokoncím prirovnání Prešova aJ Hradce Králové. V Hradel
Král. je mestský stavební úrad, inženýri rídí stavební rozvoj
mesta a vše, co s tím souvisí, spravují hQspodárské podn~ky
mesta, elektrárnu, vodárnu, bude se staveti plynárna atd. V Pre·
šove nemají mestského inženýra. V r. 1923 odešel do penise
mestský zednický místr, nejvyšší technický úredník obce. V únoru
1924 bylo vypsáno místo mestskéhO' inženýra, ale v listopadu
1926 nebylO' dosud o~sazeno. (Stalo-Ii se tak v poslední dobe,
r.emohu ríci.) Kdo se stará v Prešove o stavební rozvoj mesta
a mestských podniku? KdO' hájí verejné zájmy, kterých m!
mesto významu Prešova prece celou radu, kdYL zájmy privátn!
hájeny jsou SI advokátem? Kdo pomuže mInIstrovi financf,
chce-li .sanovati O'becní hospodárství slovenských mest, je-Ii vý.
znacná: položka na <technickou práci v obc i obhospodarována
laiky? Nechtel bych býti ani tím mestským inženýrem v Pre
šove. Hájiti verejné zájmy mesta oproti takové presUe je prece
jen práce Sisyfova.

B)"lo ;mi vytýkána - i z kruhu inženýrských - že svým
prvým dopisem »Technici a právníci« jisem zvíril vody, že jsem
vyvolal boj mezi právníky a techniky. V úmyslu jsem to nemel.
Nemužeme si ríkati jenom veci príjemné, treba jest ríci si
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chem u obecenstva a za nesouhlasu kritiky. Napsal jsem theore
tický clánek »Revue ci Hamlet« a použil jsem citátu kulturne
historické podrobnosti z Reichova clánku o vlivu revue na stre
doevropské divadelnictví. Tento citá.t byl ozn.acen petitovou po
známkou v mém rukopise, ale ježto mi redakce neposlala korek
tmy, patrne ježto príslušní administrativní funkcionári byli na
prázdninách, vedle mnoha tiskových chyb ocitl se Reichuv citát
bez príslušné citace. Nebral jsem si tuto okolnost k srdci, ježto
jsem zamýšlel autentický text clánku otisknouti ve své knize
»Vlákna století«, na podzim ohlášené. Tohoto sazecského po
klesku si nikdo v letním období nepovšiml, ani ne peclivá lite
rární hlídka »Ceskoslovenské Republiky<'. Teprve v zime, dávno
po premiere "Hamleta« a mimo období kritik o tomto predlsta
vení, v samostatném clánku vrátila se k otázce mého cerven
cového clánku Zd. Hásko'Vá, narážejíc dvojsmyslne na mou ne
kolikarádkovou citaci jako na duševní loupež, a položila svému
ctenárstvu catilínskou otázku, je-li prípustno, aby šéf cinohry
Národního' divadla tvoril ve vlivu nemeckém. Ponevadž Zd.

Hásková po celou dobu mé cinnosti v Národním divadle nevy
nechala jediné príležitosti, aby mé režijní práci nespílala, bylo
jasno, že uvedenou otázkou beží jí nikoliv ° citát mého letního
clánku, nýbrž o vyvolání dojmu nepuvodnosti mé inscenace
»Hamleta«, která byla oznacena úsudkem denní kritiky jako udá

lost sezony. Oprel jsem se -této falešné hre, poukázav na to, že
Zd. Hásková neprovádí ve své divadelní rubri'~e divadelní kri
tiku, nýbrž soustavne nenávi.stne pronásleduje dnešní režim ci
nohry Národního divadla. Dotkl jsem se pome.ru vládního listu
k divadlu státem subvencovanému .

Nyní Zd. Hásková zanechala o'tázky i mého letního clánku
i »Hamleta« a zpusobila prostrednictvím svých prátel hlo

moznou kampan o mé denunciaci a ohrožování jejího
postavení v redakci. Viktor Dyk v Národních Listech ze
dne 30. ledna opakuje s vážnou tvárí celou kritickou intriku Zd.
Háskové, mluví o hloupe se chytivším šéfu cinohry, cituje bI
blické »nepokradeš«. Pan V. Cervinka vyplnuje ob den odpoledník
"Národ« skandálními clánky s tucnými tituly o puvodnosti Hi

larovy režie »Hamleta<(. Sta,rický básník pan F. S. Procházka ve
»Zvona« provádí filologickou diskusi o mém špatném prekladll
Shakespearova citátu, jako bych byl povinen znáti celého Sha
kespeara nazpamef. Doznávám, že jsem preložil ze špatného Rei
chova citátu špatne citovaná rIÚsta Shakespeara, ježto o prázd
niuJ<Ích, pracuje na výše uvedeném clánku, nemel jsem krome Rei
chova clánku po ruce a!lÍ originálu ani ceského neb nemeckého
prekladu Shakespeara. Pro mou divadelní cinnost stací úplne,
znám-li nazpamet text kusu, jejž práve scénuji. Také jinak šar
mantní p. dr. Hanuš J elínek, který psal o »Hamlet'u« co nej
prízniveji do »Europe centrale«, mluví o mém ncgentlemanství,
prevzav patrne thesi Zd. Háskové o denunciantství.

Že muže taková rada tak zkušených lidí tak neodpovedne a
malicherne zneužívati pojmu a házeti na plano velkými slovy ve
vcci tak zcela bezvýznamné, jako je na pocátku této, poznámky
uvedená príhoda typograficky vadne vysazeného citátu, je je

nom výrazem zhysterisované atmosféry, v níž urcitá skupina na,·

šich literárne-politických cini~elu žije. Do veci se haranguje

prední literární revue, týdenník ceských spisovatelu, a ciní se

verejné apely na syndikát ceských žurnalistu, rozšlapává se holé

nic. A k jakému úcelu? Celému šiku jde patrne o to, aby
zmenšen byl sezonní úspech význacného umeleckého podniku

národní cinohry, o nemž se referuje v zahranicních listech
s nejvetší pochva Iou a uznáním. Namíste radosti ze zdarilého

clila i'l jeho podpory osocuje se zrejme dobrá vec.

J. S.

Ing. V. Dttben.

cl.ln]i.u.

V úcte

vlastnostech casopisu "Náro{l".

Vážená redakce!

v léte, bydle v malé alpské vesnici bez vhodného
ou, pracoval na režijní knize »Hamleta« a stu-

o materiál, požádala mne redakce »Prítomnosti« o'

to prípravách. V té dobe byla aktuelní otázka: vliv
u modernlho scénování, v kteréžto inspiraci scé
k pearovlt ve,elohru "B1ažena a Beneš« s úspe-

•. r e d a'k c e. Vlastnosti casopisu Národ, na který se
ádáme za jednu z tech vecí mezi nebem a zemí, na
ci naše škoLská moudrost. Poznámku "N árooa« bylo

vyložiti pouze dvojím zpllsobem: 1. bud je pisatel tak
nedovede porozumeti ctenému a místo toho, co je

nívá se císti neco jiného, co psáno není, nebo 2. pi
zlovolný a navyklý lhaní, že skutecnost pro neho vu

uje a že si pi~e proste co chce. Ackoliv theorie ne
pitomqsti má., pokud se »N ároda« týká, neco do sebe.

en držíme spíše druh~ho vysvetlení. Pozastavujete se zby
tím jedním detailem, který se specielne nás týká. Ta~
ekrucoV{l11ípravdy naleznete v každém císle »Národa«

Iibo. Jsou dny obzvlášte úrodr,é, kdy pocet lží na cty

ách »Národa« se blíží padesáti. Racte laskave jednou
vzíti na vedomí, že otázka pravdy pro »N árod« ne-

a nedivte se již. Polemisování proti »Národu« poklá
zbytecnost, I,ebot každé ze slov, které proti tomu napí

opet zkrouceno. Je to spekulace na to, že ti, kdož ctou
uectou nic jiného a nemohou zvedeti pravdu. Prizná

e pred tvárí tohoto listu zmocnuje se nás po tolika
h jaká~i zbabelost ci lhostejr,ost a že nikdy se ne

lti proti tomu, co o nás napíše. Jeto jeden z tech prí-
&vek nemi'1že udelat nic jiného než se vyhnout. Kura

ce »Národa« je Už príliš si1r,á, než aby mohla býti
bude nejak prolomena. Nedovedeme si vymyslet jiné

styk s tímto casopisem než toto jediné: mlcet.)

Vážený p:ll1e redaktore!

ou téhož dne, kdy jsem precetl Váš clánek ,,0 komuni

tranu,« dostal se mi do rukou "Národ«, kde se z Vašeho

vyvozuje, že "p. F. Peroutka se dal mezi komunisty.« Po-

jak v clánku posledním, tak i jinde jste se vždy s na
!OZhodností vyslovoval proti komunismu a ponevadž vu

e platíte za jehO neprítele, je mi naprosto nesrozumi

Jak mohl dospcti "Národ« k té své poznámce. To se delá
a vždycky tak?

Kdo se chcC'd,lrozumeti, kdo hledá cestu soužití a spolu
ujde ji "ždycky. T když mluvíme otevrene.

redaktorovi »I'rítomnosti« dekuj i za jeho laskavost. On

tne prícinou, že predmet debaty se rozšíril. Já jsem
. dopis nadepsal "Technici a právníci, specielne advo

Pan redaktor název zkrátil a tím predmet zvetšil. Mým
bylo, upozorniti, že nemáme v republice jen pomery

Chtel jsem upozorniti, za jak težkých podmínek pracuje

na Slovl'11sku.Nejen nám, inženýrum. Všem úredníkllm
• nevyjímaje ani právníky.
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LISTARNA REDAKCE XIV.
Líbí se mí na Vašem Jiste, že rAepestuje'Onohorozškatulkování

na rubdky ...

Redaktorské strasti.
Z dopisu, které jsme dostali v poslední dobe, vybíráme:

I.
. . . musím Vám ríci, že ty debaty o katolicismu a protestM.t

tismu v prí tom n a s ti jsou zbytecné, ponevadž velká vetšina
ctenáru se nezaj ímá ani a katolicismus ani a protestantství.

II.
Zasluhujete opravdu uprímr,ý dík za ochatu, s níž jste 'Otevre!

sloupce Vašeho listu diskusi o bolestech ceskéha protestantismu.
Je to kapitola velmi naléhavá, rekl bych, že je jedním z našich
predních úkolú národních rozhadnouti se v té veci. Je nás mr,'O
ho, kterí cekáme se záj mem na každé navé slova.

. III.
Debata mezi techniky a právníky je zr.amenitá. Je nejlépe fak

ta pustiti dva stavy príma na sebe. Nechybujete, venujete ..li
tomu tolik místa.

IV.
Pane redakore! Co pak si myslíte, že všichni Vaši ctenári

jsau technici nebo práv:r.áci,aby je do té míry zajímala?

V.

Chci Vám vysloviti SVU]dajem: zdá se mi, že Prí t o m
n o.s t pestuje mála aktuální politiky. Nebajte se více se pustit
da taha nezbytného denníha zápasu! A treba s vyhrnutými ru
kávy! Tedy fu aktuálrAí politiku postrádám.

VI.
Je mi líta, musím-li Vám sdeliti sVU] nepríznivý názar: pou

štíte se príliš da té denní politiky, která má býti ponechána den
ním listum. Úkoly Prí to m rAa s t i jsou jiné. Odbíráme ji,
abychom byli infarmaváni a kulturních zjevech. Ta politické hem
žení je malicherné. My na venku se na to díváme jinak než vy
v Praze.

VII.
Pestujete mála Jitera,turu ...

VIII.
Pratože literárních casopisu je u nás dost, mela by Prí ta m

n a s t radeji 'Odliteratury vubec 3bstrahovati. Každý casapis má
hledati své specifikum: vy byste je mohli nalézti v tam, kdyby
ste se vetšinou venovali vecem, které se týkaj í moderní vedy a
techniky. Ta nám schází. Všeha ostatníha je už doot.

IX.
V navém rocníku O'tiskujete málo prekladu. Lituji toho. Byly

v nich znamenité veci, jaké u nás v Cechách r.ikda nenapíše.

X.

Skromnou otázku: nebylo tech prekladu príliš mnoha? Lepší
je puvodní clánek, byt i ne tak brilantní, než preložený z CI

zího casopisu.
XI.

Nestárnete? Zdá se, jako! byste ztrácel vtip. Škoda!

XII.
K tamu, že své clánky držíte 11JYI1i v tónu vaZne]Slm, musím

Vám gratulovati. Kde pak u nás r.a lidi s vtipem! To Vás hned
považují za komedianta.. Ale í já se musím vyzn3tí, že mi Váš
tón nekdy pripadal príliš lehký, vážnosti veci neprimerený.

XIII.
Mel byste zavésti rubriky.
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XV.

. .. 'Obrázky osvežují ...

XVI .
. .. chcete snad delat konkurenci Il1ustrovanému zpravodaji?

XVII .
S Kramárem jednáte zbytecne v rukavickách. Uvažte, jak on

se chová k Masarykovi.
XVIII.

JerJ tech polemik s Kramárem kdyby nebylo. At se na rto dí
váte jak chcete, nemužete uprít, že má zásluhy.

XIX.-XXX.
A tak dále a tak podabne.

*

To jsou tedy ty redaktorské strasti; je nám po prectení té ko
respondence jako studentovi po rozmluve s Mefistem: nevíme
zase zhola, co máme delat. Panevadž však polavir,a 'Onech dapisu
radí nám jíti hot a druhá polovína cehy, vidí každý, že poslech
nouti a vyhoveti je halá nemOžnost. Nesmí se tedy nikda zlabit,
jestliže se spalehneme zase jen r,'a svou vlastní hlavu a na pra
vidla: kdo mnaho prináší, prinese každému neco.

Jakousi útechou jest nám, že máme v techto redak,tarských
strastech pr,edchudce a spolutrpitele a že už pred osmdesáti lety
se redaktori musili starat jak dvema nebo i více pánum sloužiti.
Da »Ceské vcely« r.apsal r. 1847 Karel Havlícek tyta rádky:

»Deleji ca chceš, všem se žádným zpusabem nezachováš!«
jest zlaté zrnko maudrosti málo platné. Zvlášte však redak
tori verejných casapisu mají nejkrásnejší príležitost, každo
denne témer se a pravde této, 'Ovšemna vlastní Qutraty, pre
svedciti. Pochválíš nekoho, reknou ti, že ze známosti, po
haníš nekaha, reknau, že ze závisti nebo ze. msty; r,echválíš
ani nehaníš, re1crrou,že si jich nevšímáš. Píšeš clánky žer
tovr,é pra abveselení, nadají ti zbytecných šprýmaru, kte
rému nic diUežitejšíha na, mysli neleží; staráš se zas clánky
poucnými vzdelávati a ráznými povzbuZiovati, reknou, že j'im
deláš dlouhou chvíli aneb že se to nekomu jir,ému nelíbí,
který má právo odpustiti neba neodpustiti. Nevšímáš-li si
vecí domácích, nevšímaj í si zas lidé tvéha casopisu, všímáš·li
si jich chvalne, ríkají nepríznivci, že Cechové jen všechna
své vychvalují, že mezi nimi je snadno dajíti slávy; haníš-li
zas neca domácího, jsi již neprítel vlasti, zlomys1r,ý škudce
a tela tvé ubíhá v nebezpecenství.

Stavu již dakance žádného hanlive se dotknouti ner.'í rad
no, sice hned se všech stran se s,ypou odpovedi, vyhružky
atd. Zkrátka, redakce verejného casopisu jest jaka hruška
r.a rozcestí, každý atd .... «

Tyfo rádky Havlíckovy tedy svým ctenárum jednou pro vždy
posíláme s pekným pozdravením.

NOVÉ KNIHY
O. Pospíšil: »Bamš.~a«. Vydavatelství Družstevní práce

v Praze-Dejvicích vydalo nove knihu známého znalce a pracov
niÍka v literature pro míádež. Kniha zachycuje zákoutí venkov
skéha života, osudy nemanželského dítete venkavské služky.
Urcena je mládeži dorustající. Cena Kc 15'- pro cleny.

František Kropdc: Bldznivý mesíc. (Príbeh podivného domu.)
Román. Nákl. A. Krále, Praha.-Smíchov. Obálka Václ. Rabase.
Stran 160.


