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Jaroslav Stránský:

Dekorativní mourenín.
Becl~y~lo~y úv~hy '! ,»N o v'é ~ V?' bod ~« .považují
zrejme za pred11l ukol prakt1ckeho sOClahsmu domoci se znova úcasti na vláde. Tento názor jest jiste
správný a státne-positivní socialistická politika pujde
y b~ld?Llcnosti,jako šla v minulosti, k duhu republice
I dell1lctVLl.O to není spor. Otázka jest, jak zase do
vlády. Poslanec Bechyne míní, že boj e m, ale ríká a
provádí to hodne nebojovne a už tím ukazuje, že lze
také ji n a k. Není pochybnosti, že delnické strany,
takto orientovány zustávají jakousi zálohou koalice pro
prípady, že nekterá koalicní strana by z koalice vystoupila. Tu by jiste socialistická strana, prodchnutá onou
Hllí vládnout, jakou Bechyne hlásá, ihned zaskocila na
jt:jí místo. Zatím však není taková príležitost v dohledu. Nemecké vládní strany dovedly se sjednotit s ceskS'mina osnove správní reformy. Kdo si uvedomí, jak
musilo zemské zrízení, rešící svým zpusobem problém
lovensk~'i karpatoruský a rozdelující stát ve ctyry velké územní oblasti, vydráždit nacionální nerv nemecké
politiky, prizná i bez zretele k cetn)Tm trecím plochám
otázek jazykových, které se tu vyskytly, že souhlas nemeckS'chstran jest velká zatežkací zkouška Švehlovy
cesko-nemeckékoncepce, a že koalici sotva hrozí národnostní konflikty ožehavejší než byl ten, který práve
osnovou z~mského zrízení byl prekonán. Ostatne by jitr ani poslanec Bechyne nepovažoval za prirozenou politickou funkci socialistické strany býti v záloze pro revim národne radikálnejší než jest nynejší, a kdyby takov;l funkce sociální demokracii prece osudem prisouena byla, prohloubilo by to jen propast, která zeje mezi
í a jejími nemeck)Tmisoudruhy z druhé internacionály. Proto asi se obrací všechna pozornost Bechynova
k oné koalicní složce, která podle jeho mínení musí
~izet z koalice, mají-li se tam socialisté zase dostat,
jedt ke strane lidové. Vzpomente znova, co byl v prvím HechYlloveclánku agrarismus. Byl imponující vLlle
vláde. ochotná k politice dobré, státu i delnictvu propešné, sociálne pokrokové, a jen docasne následkem
kési blíže nevysvetlené viny komunistLl, sbuntovaná
mocnostmi reakce, jimž propadla, byvši zbavena bdea jlovzbudivého socialistického spojence. Agrarisu jed se takto poslanci Bechynovi jako jakýsi nepoutelný úheln)' kámen ceskoslovenské politiky. On
t zaellck a záklaana. O nemecko-brodském poslanci
orádovi vtipkovali v rakouském parlamente, že když
chce kamkoli ve Vídni dostat, jde nejprve na severodní nádraží, protože odjinud nikam netrefí. PoslaBechyncmá svoje severozápadní nádraží tam, kde
~ínynejší, nekdejší a príští ministerský predseda.
mli jest velicinou danou, nezmenitelnou a neposuou. Spatruje v Antonínu Švehlovi p r á ve m
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více, než vudce agrární strany. N e p r á v e m však ze
Švehlovy mimorádné osobnosti ciní záver, že agrární
strana je jiná strana než jiné, a že jí patrí v ceské politice jakýsi primát. V agrární strane jest dvanáct poslancu slovenských a byla doba, kdy také páni Šrámek a
Hlinka sedali spolu ve spolecném klubu, a kdy mezi jejich stranami opravdu nebylo vetšího rozdílu, než jest
rozdí I mezi »i« a »u« V názvech lidové a ludové strany.
/\le i kdyby nebylo možnosti, že nejpocetnejším klubem
v koalici prestane býti klub ŠvehlLlv, nebylo by dLlvodu
usuzovat z nahodilé pocetné prevahy jedné nebo druhé
složky na jejich funkcionelní politickou ruznost.
Tu
však práve poslanec Be(;:hyne chce mermomocí konstruovati.
Všechna BechYl10va verejná cinnost od let smeruje k tomu, aby delnictvo pochopilo, jak)' prospech mu
kyne z politické kooperace s buržoasií. Chápu. že taková škola není snadná, a rozumím, proc se Bechyne pokouší popularisovat svoji thési rllŽOV)'m reflektorem,
v jehož paprscích ukazuje své obci nekdejšího agrárního spojence. Oc BechyJ'íovi beží, jest jiste správné. Jenže na veci se osvetlením nic nezmení. Nepomuže ani
postavit vedle agrarismu klerikalismus jako jakéhosi
dekorativního mourenína, v jehož sousedství se má státi belejším, co rozhodne bílé n~ní. Praktici<)' smysl by
melo, kdyby se klerikalismus jevil takov)'m, jakým se
jeví poslanci BechYllovi, také pánLlm Švehlovi, Kramárovi, Mlcochovi a Spinovi. Ti v nem však nevidí mourenína, nýbrž dócela rovnorodého a plnoprávného koalicního spojence. Ostatne ani kritika Bechynova není
dostatecným oduvodnením jeho záverecného soudu a
jeho politického doufání. BechytlL1Vpokus o dLlkaz, že
práve klerikálové jsou koalicní škodná, a že bez nich by
byla s koalicí rozumná rec, se nedarí.
Sociálne-demokratický
vLtdce sice nejprve vytkl, že
také u klerikálu jako u všech ostatních,
vyjímajíc
agrárníky, se obcas volává do oposice, ale celkem uznává i Bechyne, že Šrámkova vule vládnout není o nic
menší, než Švehlova, a že ani v houževnaté trpelivosti
si Šrámek pred Švehlou nezadá. Chvála Šrámkova se po
této stránce v Bechynov)'ch cláncích podobá chvále
Svehlove celou formální stavbou argumentace. Bechyne
s obdivem lící, jak klerikálové prijali se sladkou tvárí
kyselou hru Masarykovy presidentské volby, jak zustali
vládní stranou, i když prohráli intriku proti Masarykovi a Benešo i. Lící, jak se nabídli republice, když
ztratili božskou instituci monarchie. Jak se spokojili
v první vláde krajanským ministerstvem bez úradu,
rozpoctu a vlivu. Jaká trnitá cesta vedla od rozluky
státu a církve až na práh konkordátu s papežem. Jak
lidovci prohráli boj o školy i svou prestyž v pozemkové
reforme, jak dostávali resorty spíše pro jméno, jak pozbyli ministerstvo vnitra, sotva ho dosáhli, jak se jim
bourili farári ze zabraných katolických kostelLt, jak snášeli civilní správu na slovenských biskupských statcích
i ztrátu katolických gymnasií. A jak ale zase za svoji
trpelivost na konec svezli do stodoly duchovenský zákon a cla, a konkordát s J)a"",:::"tvíJ11že jest nJ. dosah
Sl

ruky, a že ohledávají školský terén, a že si kasají rukávy na sociální pojištení, a že se chystají zvrátit demokratický župní zákon, vybojovaný s tolikerou námahou,
a že vubec to, c o sed
e j e, ne n í nic
m e n š íh o, než I i k v i d a c e o n e c h myš len e k, k t erév
e d I y n a š i n á rod n í r e vol u c i, a z
nichž
se zrodil
Ceskoslovenský
stát.
Jak videt, uznává Bechyne podobnost mezi agrární a
klerikální politikou v methode i v úspeších. Jen o d p oved n o s t mezi ne nerozdeluje rovne a jen v Ý h led y
se mu jeví u tech a onech jinak, nebot klerikalismu, který se opet zacíná národu ukazovat ve své pravé podobe,
prorokuje Bechyne, že tím sám sobe kope pudu pod nohama, kdežto agrarismus mu zustává i pro budoucnost
cinitelem, o jehož stálosti není treba pochybovat. Nevyslovený záver jest, že se stane poražený klerikalismus
pro agrárníky bezcenným, nacež socialistický spojenec
prijde zase ke cti.
Bechyne sám sebe ve své chybe utvrzuje práve tím,
cím si chce usnadnit svoji úlohu: dívá se na lidi a staví
proti sobe I i d i, aby nevidel, a aby nevideli druzí vec i.
Aby nemusel prirovnávat agrarismus a klerikalismus,
prirovnává radeji Švehlu a Šrámka. To ovšem musí dopadnout ve prospech Švehluv, i když se Šrámkovi namerí spravedliveji, než mu merí Bechyne. Šrámek zustal jen vudcem strany. U Švehly se znova ukázalo, že
muž roste se svými úkoly. Chtel-li však býti Švehla se
svoje úkoly, m u s e I vYrllsti nad stranu. Kdo chce
vládnout státu, musí míti odvahu nesloužit sobe, nesloužit rodine, nesloužit strane. V míre tu menší, tam
vetší, dovedli zapírati sebe a zapírati stranu, když to
bylo e x i s ten cní pod m í n k o u v I á d y a s p 0I u v I á d y, také jiní, také Bechyne, také Stríbrný, také
Šrámek. Ale dnes vubec nebeží o osoby. Agrární str an a se za Švehlova vedení nestala nezištnejší. Dovedla
naopak vydatne težit netoliko ze své pocetní posice
mandátové, ale také z mimorádného mocenského postavení, které jí propujcovala práve osobnost Švehlova.
Bechyne ríká, že vlldcí myšlenkou Antonína Švehly jest
Ceskoslovenský stát, vudcí myšlenkou Jana Šrámka
rímsko-katolická
církev.
Také Švehla prý se setkal
s ceským církevním problémem, ale ac konservativec,
posuzuje prý církevní 'otázku z hlediska prospechu státního, kdežto pro Šrámka není církev otázkou, spíše republika, a posuzuje prÝ otázky státní se stanoviska
církve.
Švehla prý má svuj státní program, kdežto
o státním programu Šrámkove není prý niceho známo.
Švehla prý jest republikánským stavitelem, Šrámek církevním hlídacem. To všechno je zase docela nepresný
protiklad. Pomíjíl1). otázku, je-li vudce lidové strany
opravdu tak verný sluha a hlídac katolické církve, za
jakého ho Bechyne prohlašuje. Mám o tom pochybnosti
a v tech pochybnostech není pro ministra Šrámka velký
kompliment. Nechci mu však krivdit ani tím, že bych
mu upíral uvedomelou solidaritu se státním a národním
celkem, kterou mu ostatne neupírá ani Bechyne, pripouštející, že Šrámek ve svém nitru hledává kompromis
mezi zájmy státu a církve, když mezi nimi vznikne konfhkt. Chci proste ríci, že zde o tyto osobní disposice
vubec nebeží. Bechynuv protiklad jest postaven špatne,
protože se v nem prirovnává zpusob, jakým reší konflikt mezi hledisky církevními a státními Švehla a zpusob, jakým jej reší Šrámek. Nechme Švehlu a Šrámka,
PQzorujme politické smery, které ti dva predstavují. Prirovnáme-li agrarismus a klerikalismus a jejich -vztah
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ke státu, nesmíme proti státne-církevnímu
konfliktu
v politice k I e r i k á I n í klásti ve strane a g r á r n í
konflikt státne-církevní, nýbrž konflikt státne-zemedelský. Analogie klerikálních zretelu k církevním dogmatllm a autoritám jsou agrární zretele k cenam zemedelských produktll. O tom nikdo nepochybuje, že v otázce
státních oslav Rusova svátku bude liberální agrarismus
méne ochoten zarizovat se podle Ríma než katolický
klerikalismus. Tím ochotnejšími se však ukázali agrárníci k hlasum, které volaly po nepatricných celních
sazbách, a to veru nebyly hlasy interesované státne a
národne. Svezli-Ii klerikálové do stodoly kongruový
zákon, je to u srovnání s tím, co vyvezli agrárníci ze
stodol, a co vložili do záložen, holá bída. Co pak se
týce sociálních pojištení a demokratické správy, bez
vllle agrárníku se v tom nezmení ani tecka na i. Jestli
se opravdu likvidují myšlenky, které vedly naši národní revoluci a z nichž se zrodil Ceskoslovenský stát, nelze prece odpovednost pricísti jediné z osmi stran koalice, která tu likvidaci provádí.
Strana a stát, to nemusí býti vždycky protiklad. Strana se nesdružila proto, aby uskutecnila stranu, n}Tbrž
proto, aby uskutecnila urcitou predstavu státu. To platí
o strane každé, nebo aspon témer každé, at už beží
o stranu zbudovanou
na organisaci zájmové, nebo
o stranu opírající se více o program ideový. Rozumí se
samo sebou, že krestanský svetový názor a ovšem také
krestanský svetový názor formulovaný katolickou dogmatikou, obsahuje dosti smernic k vybudování urcité
národní kultury, nebo urcitého státního útvaru. Nedotýkám se tu otázky, v jaké míre na príklad krestanský
solidarismus k rešení otázky sociální i jiných otázek
národních a mezinárodních stací nebo nestací, ale nemohu nevidet,
že je programove i prakticky rešiti
c h c e. Theorie, která ucí, že ke zdárnému prebudování spolecnosti jest povolán a zpusobilý jen proletariát, at už se vtelila v revolucní marxismus sovetu, nebo
ve vývojový marxismus internacionály sociálne-demokratické, nikdy neopomíjí oduvodnovat trídní boj konecnou metou, kterou není jen osvobození proletariátu,
ale osvobození a zušlechtení spolecnosti celé. Zrovna tak
i agrarismus snaží se formulovati svuj zvláštní vztah
k pude, k jejím vlastníkum a delníkum, se zretelem
k nám,dnímu a k státnímu celku. Naopak zase víme, .
že buržoasní strana, která se ohání státním a všenárod- "
ním heslem jako svým programem stežejným, muže se
státi koristí zakrytých snah sobectví trídního, ba i osobního. Materialismus praxe zakrytý idealismem hesel,
jest nekdy hamižnejší než nezakrytý materialismus hesel. Posuzujíce tedy vztah stran k státnímu, národnímu
a spolecenskému celku, musíme rozlišovat stavovské
(trídní, zájmové) stranictví a stranickou malichernost.
To i ono bývá zájmum celku nebezpecno, ale prece jen
je tu rozdíl: v tom, že se stavovské, trídní a zájmové
stranictví k ochrane státních, národních a spolecenských zájmu aspon hlásí, trebaže ony zájmy ruzne vidí
a vykládá, jest práve regulativ vzájemné dohody. Stranická malichernost, která zase muže býti podložena
sprostou zištností nebo ješitností,
zrovna tak jako
ušlechtilejšími pohnutkamí zaostalé a pošetilé tradice,
jest nejtežší prekážkou národní a sociální dohody.
Poslanec Bechyne vidí dedicnÝ hrích ceské politiky
v nedqstatku vule vládnout. Jsem presvedcen, že o VlIli
v ládnout není u nás nouze, a neblahé zkušenosti staré
koalice ukázaly, že není ani nouze o vzájemnou ústup-

~tomnosL.
kde by vule vládnout bez takové ústupnosti
, Co chybelo, to byla ona jiná ústupnost a trpe~ které neobstojí vtile dob rev
á dno u t.
qve veci docela ruzné. Jak dopadá vule vládiJ,ezkrocená a neukáznená odhodláním vládnout
to naši socialisté poznali na své vlastní kuži,
první konjunkturální príležitost z vlády vylouldím organickou vadu naší politiky docela jinde,
ji hledá Bechyne, a reflex té vady vidím i v jeích úvahách. Chci-li si neco konkretního
't za onemi »myšlenkami, které vedly naši náoluci, a z nichž se zrodil Ceskoslovenský stát«,
vují si, že jest to práve ta touha po dobré vláodpoutaná od stranických, dílcích a osobních
• zcela osvobozená od tradic neživých, dusících
a tradice živé a modernÍ. Bohužel vede nedostajmových korenu také k nedostatku politické moci.
okracii rozhodují a musí rozhodovat o vláde
a hlasuje se práve podle zájmu a podle vášní rav podle rozumu. Jen autorita
získaná z revoluce
je dosud také Masarykovi v naší politice urcitou
skou posici. Masarykuv vliv není malý, trebaže
uje v politickém detailu. Nejvíc však jeho
uje to, co bych nazval dedicným hríchem ce'tiky já. Ideová autorita se musí delit o vládu se
OU podjatostí, tak je tomu všude a jiný svet už
ude. Vada naší politiky jest však, že zájmová
t a omezenost v j e d n é u r cit é for m e,
áve ve forme agrarismu, se stala v naší poliou naprosto ustálenou, nad vlnobití situacních
ur vyvýšenou, zdánlive nepostradatelnou.
og m a, že m u ž e m e mít r u z n é v e tale
že nemužeme
mít
vetšinu
g r á r ní k U. To není fakt, to jest dogma.
fakt, nebot císla to vyvracejí. Jest to dogma,
to hlásá také sociálne-demokratický vudce. Toovšem nesmírne zvetšuje u agrarismu onen
, sklon, který každá strana má k politice zájkonjunkturální. Monopol, kterého se tímto dogdostává agrární strane, omezuje více než cokoli
zplisobilost této strany k vláde dob r é, nebot
je i spojence i zálohu za neho, a omezuje její
ost témer na nulu, jak nejlépe ukazuje blaho'tika Bechynova. Neríkám, že agrární stranihorší než klerikální nebo socialistické. Tvrdírrt
arismus, který žije v naprosté jistote, že mues jeho spojencem nemecký agrárník a ceský
, klerikál, a že zítra muže býti jeho spojencem
eckého agrárníka také ceský i nemecký sociašak nikdo s nikým nemuže utvorit vládu bez
• se nezbytne korumpuje. Není to jeho vina,
strana v takové situaci by se kazila stejne.
zemích se strídají vetšiny, a jedna druhou
luje a opravuje. U nás by se takto nestrídaly
Vídalaby se jen dekorace.
zbudovanou na správném základe politické
podnikatelského a delnického sveta rozbila
• jakmile agrární strana našla pro svoje statátu jiste neprospešné
sobectví spojence
nové vetšine mela jediná strana pro tuto
í politiku vnitrní obtíže a to byla práve straposledních dnech se ukázalo, že také otázmeru k Rusku se reší v této strane s vetk hospodárským potrebám našeho prumyzájmum delnickým, než v kterékoli jiné
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koalicní strane. Nechci naše klerikály delat o nic hez-'
cími než jsou, a vím, že hezcí nejsou, ale i zbežný pohled na politiku katolického centra v Nemecku nebo na
katolické lidovce v Italii ucí, že katolická strana muže
býti podstatne jiná, vernejší k demokracii a snášelivejší
se socialismem, než jsou klerikálové naši. Aby tedy nebylo nedorozumení: Vím, že nemáme v republice dva
Švehly, nýbrž jen jednoho. Neradím socialistum, aby
za dne Š n í c h po m e r u budovali nebo chystali novou vetšinu bez agrárníku a proti agrárníkttm. Nebylo
by to ani úspešné, ani dobré. Má-li však jejich oposicní
kritika a boj míti vubec nejakou cenu, musí býti ryze
vec n á a musí tou vecností povalit i dogma nepostradatelnosti agrární strany. Bez tohoto dogmatu agrární
strana, i když bude vládnout, bude vládnout lépe. Bez
tohoto dogmatu sám Švehla bude méne agrárníkem než
jest 'a bude k oposicní kritice pozornejší. Dekorativní
mourenín, kterého poslanec Bechyne k vetší cti a chvále
svých bývalých a budoucích agrárních spojencu zkonstruoval, ve skutecnosti socialistickou posici neposiluje,
nýbrž seslabuje. Jest v zájmu socialismu, aby se vedelo,
že nemá k panu Šrámkovi o nic dále, než, rekneme,
k panu Hodžovi. Jestli lidovci v pozemkové reforme,
jak Bechyne píše, prohráli celou svou prestyž, pan
Hodža v ní, ví Buli, vyhrál víc než prestyž a svým celním tažením také delníky pripravil o víc než prestyž.
Nemá-li politika být sportem nebo skládacím hlavolamem, musíme vždycky chytat za uši skutecného a ne
dekorativního mourenína.

NARODNI

HOSPO

AR

R. Caver:

Naše repnrace.
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Pan poslanec Stríbrný si po oami letech'
vzpomnel, že by snad bylo možno uplésti
peknou oprátku na krk ministra Beneše
z otázky našich reparacních platu. Nic mu
nevadi, že po celou dobu svého ministrování
plne souhlasil s tím, proti cemu nyní polemisuje. Nullr.o uvésti dve fakta: 1. otázka
není dosud rozrešena, 2. v dobe, kdy vznikla,
nikdo nemel síly vzpírati se tomu, že byla
vubec položena. I pan Stríbrný e stává hrdinou teprve po osmi letech. Požád3.li jsme
jedr,oho z mála odborníku, kterí ovládají
tuto látku, aby nám napsal informativní
clánek.

C asváme
od casu
- a zejména
poslední odobe
setkáse v našem
tisku se vzprávami
t. zv.- reparacních povinnostech Ceskoslovenska. Tyto zprávy nejen
že nebývají presné, ale nezrídka vyjadrují se v nich
názory, které nejsou nikterak ve shode se samozrejmým jinak stanoviskem, které ceskoslovenské verejnosti ukládá vlastní její zájem. Nejen že tisk politický
pojednává casto o této pro státní celek významné veci
jen ze stranického nebo i jen osobního stanoviska, ale
i odborné revue vyjadrují se nekdy neprozretelne. Tak
na pr. nedávno mluvilo se v jedné z nich o reparacních
platech dokonce v souvislosti s budoucími bilancemi
státního podniku.
Je jiste prirozeno" že otázka, až dosud a snad ješte·
dlouho formálne neukoncená, budí zájem verejnosti,
na druhé strane však práve fakt, ac jedná se o vec vel-
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mi spornou, daleko ješte nevyrešenou a nevyjasnenou,
nabádá k opatrno ti ve verejném projednávání. Nesmíme zapomínat, že jsou státy, které mají o této otázce
zájmy zcela protichudné našim.
Omezíme se proto jen na to, že podáme ve strucném prehledu fakta a hlediska již známá, aniž bychom
se snažili vycerpati všechny stránky této otázky.
Reparacní povinnosti, jaká je uložena mírovými
smlouvami Nemecku, Rakousku, Madarsku a Bulharsku, Ceskoslovensko ovšem nemá, naopak, dle rozhodnutí reparacní komise má zásadní nárok na náhradu
utrpených škod, ovšem pouze na to období válecné,
ve kterém dle názoru reparacní komise právní již trval
ceskoslovenský stát, t. j. od 28. ríjna 1918 do prímerí
(prímerí s Rakousko- Uherskem vstoupilo v platnost.
4. listopadu, s Nemeckem II. listopadu 1918).
Nekterí spojenci se ovšem rozdelili na konferenci
ve Spaa, které se Ceskoslovensko nezúcastnilo, a cástecne i na pozdejší konferenci v Paríži r. 1925, kterQ~
Ceskoslovensko podepsalo jen s výslovnou výhradou,
o reparacní procenta tak, že plných 100 procent je vycerpáno, aniž by byl vyjádren podíl ceskoslovenský. Po
stránce právní však tato ujednání nejsou bez závady
a reparacní komise mohla proto vzíti výsledky uveden}'ch konferencí na vedomí jen s »výhradou práv a
zájmu« onech mocností, které
podepsaly
mírovou
smlouvu, nebyly však úcastny porady ve Spaa, resp.
\' Paríži. Tento stav vecí má význam pri jakémkoli
jednání o likvidaci financních závazku našeho státu
z mírových smluv. Dle znení smlouvy ze zárí roku
1919, kterou upravuje se postup pri vyrovnání financních závazku následnických státú bývalého RakouskaUherska, musí býti napred stanovena reparacní aktiva
následnického státu než bude možno zjistiti jeho eventuelní passiva na reparacním úctu.
Jakého druhu však mohly by býti passivní položky
lláslednických státu, mezi nimi Ceskoslovenska, nemají-Ii tyto státy reparacních povinností? Tyto položky
vznikly by, kdyby byly provedeny ty clánky mírových
smluv, resp. smlouvy ze zárí roku 1919, které ukládají
následnickým státum jednak t. zv. poplatek za osvobození, jednak stanoví, že hodnota ruzných statkú všeho
druhu, jež prešly dle rozmanitých ustanovení mírových
smluv na státy následnické, má býti po odectení rúzných položek, zejména hodnoty zajišteného a cásti nezajišteného dluhu pripsána na reparacním úctu k dobru státu postupujícího a k tíži státu nabývajícího.
Stanoviti hodnotu statku i dluhú má dle mírové
smlouvy reparacní komise. Ta sverila predbežné práce
k stanovení hodnoty statku zvláštnímu ctyrclennému
komitétu znalC1\ t. zv. komitétu pro postoupené statky,
který pred rokem svoje práce dokoncil a ucinil reparacní komisi nekolik znacne se lišících návrhu. Clenové
tohoto komitétu byli úredníky reparacní komise a nikoli zástupci interessovaných státu, které samozrejme
nejsou mínením techto zna!cú nikterak vázány. Jiný
komitét reparacní komise rozdelil nominelní hodnotu
clluhú. Rozhodnutí ani o hodnote statku ani o hodnote
dluhu reparacní komise dosud neucinila. Kdyby nekdy
skutecne prikrocila k ocenení státních statku a byla
naklonena prijmouti hodnoty státních statku za tržních
pomeru predválecných, musí ovšem - chce-Ii postupovati spravedlive a slušne - odecísti i hodnotu dluhtl
v korunách predválecn)Tch. Kdyby naopak mela v úmyslu odecísti hodnotu dluhu dle kursu v dobe faktického
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prevzetí, musí zajisté primerene snížiti i hodnotu statku, jejichž výnos i tržní cena v dobe poválecné ciní jen
zlomek hodnoty predválecné.
Již z uvedeného je zrejmo, že reparacní komise musila by rozrešiti ješte radu obtížných problémú, než by
mohla urciti saldo reparacního úctu následnických státu. Ostatne všechny evaluacní úvahy, ba i prípadná
rozhodnutí reparacní komise, kdyby vúbec k nim došlo, mela by význam spíše jen theoretický. Celý problém reparacní a financních
ustanovení
mírových
smluv vubec prošel od roku 1919 vývojem, který neobycejne redukoval, po príp. prakticky anuloval reparacní závazky poražených státú. Je myslitelno, aby financní ustanovení mírových smluv byla provádena jednostranne proti státum následnickým, aby na pr. tyto
státy byly nuceny ku platum k dobru reparacního úctu
Rakouska v dobe, kdy Rakousko samo je od placení
reparací osvobozeno, a pod.?
Již z tempa dosavadního jednání lze souditi, že jak
reparacní komise, tak vetšina velkých spojencu jsou si
vedomi - snad ne zcela bez zásluhy našich zástupcú
v cizine - techto obtíží. Problém mírových financních
závazkú následnitkých státu, zejména i Ceskoslovenska, na mezinárodním foru není toho casu akutní; je
v našem zájmu oživovat jej vnitropolitickými
diskusemi?
Jirí H ejda:

A.

opet: politilra
(Obchodní

V

hospodárství.

komory.)

praví-Ii
se o nekterých otázkách, že jsou palcivé, má
to obvykle dvojí význam: pálí nás na jazyku i v mysli, že dosud nebyly rešeny nebo že byly špatne rešeny,
ale na druhé strane se jim každý pro tuto jejich vlastnost radeji vyhne, ríkaje si moudre, že bude hasit
teprve s ostatními. Mezi takové otázky patrí rozhodne
otázka obchodních komor. O její palcivosti svedcí
mnoho okolností. Jak skutecnost, že ji ministerstvo
obchodu nechává zavrenu ve stolku, kde je pripravena už hezkou radu let, tak i nápadný zjev, že každý,
kdo se jí oficielne dotkl, odtáhl rychle prsty. Z tohoto
žhavého stavu aktuálnosti
se nedostaly obchodní
komory ani posledním rozšírením správních komisÍ,
provedených ministrem podle onoho tajemného klíce,
který na politickou legitimaci otevírá dvere všech úradu a funkcí, ani nejposlednejším
doplnením techto
komisí, když se poznalo, že klíc odemkl špatne. Úctyhodným obloukem se vyhnul pan ministr obchodu problemu obchodních komor tímto jmenováním a ve svých
projevech v tisku zabývá se radeji našim obchodem
s Polskem a BrasiliÍ, než horkou kaší reorganisace
obchodních komor.
Ostatne je to pochopitelné. Proc by se úrednický ministr exponoval v otázce tak vysoce politické, jako je
otázka volebního rádu pro komory? Proc by mel bourati pašalíky, které se tu a tam vytvorily na základe
mocensk)Tch pOmerLl politických stran? Proc by mel
bráti na sebe odium zrádce národa pri rozhranicovánÍ
komorních obvodú? Proc by mel vytahovati komory
z bryndy, do které se samy dostaly, proc by mel
strkati prsty mezi mlýnské kameny komor a Svazu
prumyslníkú?
Proc by mel bráti radovstvÍ pánum,
kterí by se nan proto pak zlobili? Proc by konecne

~tomno~
val komorám více práva pri hospodárské legislae, když se tak pekne pracuje bez nich a pres ne?
~ejnost mnoho o komorách neví, není jí ani zcela
o. k cemu je tato instituce, jež sice vybírá priky a má i jisté funkce verejnoprávní, ale které niO nedbá, která stále jen proti necemu protestuje
a
konec vždy prohrává. Není divu, že jeden senátor
clen komory prohlásil, že komory jsou vlastne k toI aby rozhodovaly, smejí-li také kavárníci péci houa smejí-li je péci také v nedeli. V celku vzato mel
senátor skoro pravdu; nebot tato opravdu skvelá
tituce, patrící k nejlepším, co jsme od Rakouska
~dili, pomalu ~komírá.
Diagnosa: morbus politicus. Politická snet, která
hvátila celý organismus a dá se léciti pouze operae. Yomory, jež mají sloužiti prumyslu, obchodu
ivnostem, specialisovaly se, zdá se, na živnostenskohodnické strední stavy a dívají se smutne za velpn"lmyslem, který se pohodlne zarídil ve svém
u a který dík diplomatickým schopnostem svého
ího sekretáre zmuže více, než by mohly komory.
Iožiynostenská tendence slavila triumf
zejména
Iomouci,kde do predsednictva komory se nedostal
jedin)' zástupce prLlmyslového Ostravska, ac ono
témer komoru vydržuje, když jediné Vítkovice
í na 70% všech komorních prirážek. Že se dnes
ava brání tomu, aby jejími mluvcími byli 010ctí košikári, cukrári a tiskari, nelze jí zazlívati.
yf Vítkovice se svými 25.000 zamestnanci
a nea miliony daní mají také jistý význam, trebaže
ly toho štestí, býti blízké nekteré politické klice.
ickáagitace ovládá však pole i jinde. Po prevratu
na ohchod. prumysl i živnosti výhradní právo
demokrati. Ceští socialisté meli jen drobné živnosto. Obema prevzala obchod živnostenská strana,
á také uplatnila svoje nároky pri jmenování prettt obch. komor a rozšírení správních komisí.
"tick)'vliv lidové strany projevil se rovnež a tak
10ještc k dodatecnému rozšírení správních komisí,
f je celkem lhostejno, sedí-li nekde místo triceti
át neho petašedesát dobrých lidí, kterí budou kýano nebo ne na mrknutí »svého« predsedy. Z mipolitické strany dostali moc, z její milosti mají
um. Jediná potíž - ovšem vážná - je v tom,
O tak cetné komise nebude v zasedacích
síních
r dosti místa, procež se Olomouc i Budejovice
ly postaviti novou budovu, nebo adaptovati
Iej'í. Ostatne v anglickém parlamentu je také
místa a predpokládá se, že noví páni komorní
, nebudou mnoho mluviti do vecí, jež nejsou
jejich hospodárskému rozhledu, takže schuze
pomcrne tiché.
tohoto stavu je pochopitelné, že hlas obchodních
r není respektován. A to je škoda. Nebot konec
v·echnu práci nedelají presidenti, vicepresidenti
ové. kterí nejvýše prectou vypracované projevy.
komorní sekretári. A v jejich radách je pekný
vynikajících hlav, které byly na míste hned po
tu. které spolupracovaly na vybudování obchoditiky, které vedly jednání o duležité otázky ho• ké. Dobrá zdání obchodních komor jsou neamenit)'mi právními, financními a hospodárdokumenty. Z poslední doby zejména obe vyjáO reforme prímých daní, dobrá zdání
o sociál~itení, O revisi živnostenského rádu a rada ji-

ných. Jedine této poctivé sekretárské praCl se podarilo, že dnes ministerstvo financí poprává více sluchu
komorám, než bylo dosud (po válce) zvykem a že
jsou komory pribírány ku spolupráci min. obchodu.
Ministerstvo verejných prací však pres všechny protesty komory ignoruje. Ale je dukazem toho, co jsme
rekli o poctivé sekretárské práci, že pri všem zpolitisování obch. komor jejich skutecný politický vliv je
nepatrný. V dobe, kdy sekretári pražské komory byli
Fort a Hotowetz, kterí neovládali slovník politické
fraseologie, byl její vliv vetší než dnes, kdy jejím generálním sekretárem je poslanec. O jiných komorách
platí to tím spíše.
Poukazuje se na rostoucí vliv Svazu prumyslníkll
na úkor komor. Jic divného. Svaz je spolek, kde si
clenové svoje mluvcí volí podle stanov a jak už to
bývá, nevolí práve tech nejhloupejších. Generální sekretár Svazu má vytríbený smysl politický a uhlazené
zpusoby spolecenské, které mnohdy získávají více, než
mandátem obrnené imperativy.
Svaz není verejnoprávní korporace, není vázán na predepsaný postup.
Bylo mi jednou receno vysokým státním funkcionárem: Podívejte se, než dostanu neco od komor I trvá to
pri nejmenším tri nedele. To ze Svazu mám odpoved
za tri dny. - Což není chybou komor. Je prirozeno,
že spolek miHe odpovedeti jinak, než komora. V prvém
prípade je stanovisko ve vetšine momentu již predem
dáno. Komory musí však nejprve objektivne zjištovati názor firem svého obvodu, vypracovati
zprávu
v sekcích, vymeniti v Ústredne názory a sjednotit se na
konecném elaborátu. Trvá to jiste déle, ale je to názor toho kterého odvetví v celé republice. Názor nejen prumyslu, ale i delnictva a snad i konsumu což ovšem v poslední dobe komory velmi zanedbávají.
Nekdy lze pozorovati až príliš okaté zamestnavatelské stanovisko. DLlvod, proc dnes by sotva kdo volal
komoru za rozhodcího v sociálním sporu, jako kdysi
v Praze kovoprumysl. Svaz prumyslníku dovedl i komory obestríti svými sítemi. Pri nivelisaci platu, pri
úprave, která bude míti za následek útek vysoce kvalifikovaného úrednictva ze špatne placené komorní
služby, není možno zazlívati, že vedlejší príjem se casto hledá ve Svazu, kter)" ovšem komorní odborníky
vítá. Ale tyto dve funkce jsou prece jen inkompatibilní, nebot je jiste komické, žádá-li pan X. jako tajemník sekce Svazu prípisem Obchodní komoru, o intervenci v nekteré záležitosti - a tuto záležitost nevyrídí nikdo jiný, ,než týž pan X, nyní ovšem jako
úredník komory. Zajisté, že k úplné spokojenosti
svého druhého já ve Svazu. Domníváme se, že práve
tak jako generální sekretár Svazu nemuže býti funkcionárem v nekterém interesovaném
prLlmyslu, na pr.
v Chemickém spolku, není dobre slucitelna ani funkce
tajemníka komory s funkcí tajemníka Svazové sekce.
N a komorním personálu konceptním by se rozhodne
šetriti nemelo. Dobrá práce se musí vždy dobre zaplatit. Není treba, aby byli jmenováni tajemníci sekcními šéfy sekretariátu aniž stoupne prestige pana Bouhelíka, bucle-li jeho šéf ve druhé hodnostní
tríde
(s ohledem na vypuknuvší demokracii bez titulu excelence), ale je nutno zabezpeciti úrednictvo po stránce
materielní tak, aby ohromná práce, kterou obchodní
komory již dnes konají (bohužel témer zbytecne). byla
honorována jak zasluhuje. Vedle honoráre penežního
je zde však i honorár mravní - úspech, který je onou
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vecnou pohnutkou každé tvurcí práce. Pres to, že práce komor je anonymní, že O ní tak málo kdo ví, neúspech, se kterým se setkává i sebe lepší podnet, disgustuje i anonymní, skromné jeho puvodce. Vyžádá-li
si pošta v roce 1924 honem honem návrhy na snížení
sazeb, pracují-li komory horecne na techto návrzích,
aby je vcas predložily a vidí pak v roce 1927, že to
vše bylo jen pro hezké oci pana ministra, je pochopitelné, že by mohli ztratit chut k práci. Pramalou útechou je jim, že máme více takových institucí s honosnými jmény a rozsáhlými úkoly, kterých však nikdo
nedbá a o než se nikdo nestará, že máme predevším
Poradní sbor pro otázky hospodárské, který nemá ani
tolik kompetence, jako obdobná instituce nemecká,
máme zemské rady živnostenské a státní radu živnostenskou, máme reditelské železnicní rady a státní
radu železnicní, máme celní radu - které všecp.ny do-hromady se beznadejne radí, jak to udelat, aby jejich
rad nekdo také dbal. Zdá se, že se v nejbližší dobe
dockáme ješte silnicní rady. Nenapadlo již nekomu,
že tolik rad je prece jen mnoho i pro dobrý žaludek?
Nejsou všechny tyto rady dependencí politických stran,
nejsou místeckem pro vysloužilé politické borce, skromným soustem pro ukojení obcanské ctižádosti? Nemohly by rádne organisované obchodní komory plne
nahraditi všechny tyto více méne zbytecné instituce,
nemohly by se státi opravdovým »hospodárským parlamentem« ?
Podle komorního zákona z L 1868 byly komory autonomní korporace s voleným správním
sborem a
s právem, vysílati zástupce do zemských snemu a do
ríšské rady. Toto právo odpadlo - pokud jde o ríšskou radu, zavedením prímého všeobecného hlasovacího práva, právo volební bylo suspendováno narízením z 20. ledna 1919, kterým bylo ministru obchodu
dáno právo jmenovati správní komise. Zde jsme tedy
u korene nejvetšího zla. Nebot pri stálém zduraznování' demokracie je oddálení voleb do komor o celých
osm let velmi málo demokratické, 'tím spíše, když V1díme, jak~Tm zpusobem se správní komise komor dnes
doplnují. Nekde je to silná individualita vedoucího
sekretáre, která se obklopí na smrt oddaným ale také
smrtelne bezvýznamným sborem komorních radu, jinde
je to osobnost politického vudce, která prosadí svuj
diktát, zejména UKáže-li se, že je »v zájmu politických
dusledku posledních voleb« vydati tu neb onu komoru
na pospas urcité politické strane. Jen malému zájmu
ludové strany lze dekovati, že ve slovenských komorách nebylo také na rychlo provedeno nejaké rozšírení
správních komisí; možná však, že to ješte prijde. A
prece je více než nepochybné, že pri vol bác h do
komor by sotva rozhodovaly v prvé rade zretele politické, ba naopak, domníváme se, že panu N. by nepomohla ani stranická legitimace, aby získal hlasy »svých
lidí«, neprokáže-li, že jeho hospodárský horizont presahuje okruh sekretariátu
strany, jejíž je chloubou.
Je možné, že do komor by byli voleni i lidé bez politické príslušnosti, lidé méne širokých loktu, ale širších cel. Je vubec možné, že by »hospodárské« volby
dopadly jinak, než volby politické. V každém prípade
ti, kterí by byli jednou zvoleni, vedeli by k o h o zastupují, že to není politická partaj, nýbrž urcitý okruh
\'ýrobních vrstev, vedeli by, že sedí v komore ne z milosti pana"sekretáre nebo pana poslance, nýbrž z vule
svých volicu, vedeli by, že nemusí jen kývat podle
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znamení, ale že mají právo, ba povinnost mluviti a
jednati podle vlastního rozumu. Možná, že by schllze
sekcí a plena nebyly pak již tak idylické jako jsou namnoze dnes, rozhodne však by byly plodnejší. Názor
obchodní komory byl by názorem celého obvodu, ne
dvou lidí - presidenta a tajemníka.
Volby! Ale jaké volby? Nebot práve otázka voleb
je to, proc se chodí kolem komorního zákona po špickách. Každá strana má svuj návrh a každá se dovolává nejvyšších ideálu: n á I' o dno s t i a dem 0k I' a c i e. Ti, kterí nejzoufaleji mávají národním praporem, tvrdí, že by volby otevrely cestu Nemcum do
komor, že by brnenská, budejovická a plzeií.ská komora byly silne, olomoucká pak vetšinou nemecké.
Kdyby argument sám o sobe se neprícil všem pojmum
slušnosti a spravedlnosti, bylo by možno poukázati na
to, že práve nemecké komory patrí k nejlépe pracujícím, že nemectí clenové ceských komor patrí k nejvíce inteligentním, kritickým, ale vždy loyálním spolupracovníkum. Když jsem sedával pred léty ve schuzích olomoucké obch. komory, když jsem videl, jaká
vzorná zde byla spolupráce, jak nemectí clenové vážne,
intensivne a loyálne pracovali na dobrých zdáních a
anketách, napadlo mi již tehdy, v dobe slávy politiky
Lodgmannovy, jak snadná by byla spolupráce s Nemci a cím to je, že to, co se darí na hospodárském poli,
nejde na politickém. Ac politika je pouze praktickým
provádením urcitého hospodárského a kulturního programu. Lec strach z »germanisace« obchod. komor padl
scítáním, které komory provedly. Olomoucká komora
urcite nebude nemecká, práve tak jako budejovická
zustane úplne ceská. Že pocet Nemcu v Plzni, Olomouci a Brne stoupne, není nic divného. Jsou zde a odcarovat je kouzelnými praktikami nejakého volebního
rádu bylo by stejne moudré, jako schovati šídlo do
kapsy a domnívati se, že o nem nikdo neví.
.
V ážné nebezpecí však hrozí se strany demokratu
za každou cenu. Nikdy nepochopím, že je spravedlivé
a demokratické, aby mel kovár v Dolním V rtákove
práve tak jeden hlas, jako treba Škodovka. Lineární
rešení - podnik vedle podniku, zdá se mi v hospodárství nemožné. Mezi živností, prumyslem a velkoprumyslem je jistý rozdíl, který netkví jen ve velikosti,
nýqrž v pracovních metodách, sociálních povinnostech
a' celostátním zájmu. Je-li klempírství pana Strnada
v celku jen jeho zájmem a nejvýše zájmem nejbližší
klientely, je továrna s 1000 delníku zájmem celého kraje
a velkoprumysl s desetitisíci delníku zájmem celého
státu. A p I' o t o je nutno hledeti ponekud jinak na
ruzné kategorie výroby. Sympatický je návrh, aby podle rakouského vzoru byly komory rozdeleny ve tri
sekce: živnostenskou, 'Obchodní a prumyslovou. Zjištení, jde-li o živnost nebo prumysl, by muselo být prenecháno zákonu, který by presne stanovil znaky prumyslové výroby, rozsah, pocet delníku, kapitálové investice, užití stroju atd. Po zjištení poctu volicu jednotlivých kategorií stanovilo by pak min. obchodu
vždy pred volbou (ježto se pomery mení) pocet mandátu jednotlivých sekcí, nacež by volba byla provedena ve trech skupinách. Pak by nebylo námitek proti
rovnému hlasovacímu právu, protože by bylo odstraneno nebezpecí, že se z obchodních komor stanou remeslnické besedy.
Provedeme-li takovým zpusobem volby, budeme míti
v obchodních komorách skvelé hospodárské sbory. Ale'
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celý význam dáme jim teprve tehdy, až rozslnme jejich kompetenci, až jim dáme nejen právo raditi, ale
také právo spolupracovati. Kdysi - dokud komory
vysílaly svoje zástupce do snemu, mely možnost spolurozhodování v zákQnodárné práci. Také u nás by bylo
možno uvažovati o zbytecnosti senátu v dnešní jeho
forme, kdy nota bene jediná jeho odlišující známka - delší funkcní období - nebyla dodržena a o jeho
premene na sbor jinak volenÝ. Ale ani nejvetší idealista nebude se zabývati touto myšlenkou, která je mimo dosah možností. V Nemecku dali své hospodárské
rade právo, spolupusobiti pri zákonodárství tím zpusobem, že nekteré osnovy rázu hospodárského musí býti
predloženy této instituci a bez jejího schválení nemohou se státi zákonem. Rada nemuže zákonu meniti,
ale má právo iniciativních návrhtt a právo veta. Zrídíme-li komorním zákonem ústrednu
ne pouze jako
kancelár, ale jako vrcholnou, opravdu centrální instituci, dáme-li jí charakter hospodárského parlamentu.
pak by bylo možno priznati jí podobná práva, jaká má
hospodárská rada v Nemecku, dáti jí právo iniciativy
a veta, právo vysílati experty k výborovým jednáním
parlamentu. Pak mužeme likvidovati všechny ostatní
poradní sbory, protože budeme míti v parlamentu cinitele politického a v· ústredne
jeho hospodárského
poradce.
A ješte nekolik slov záverem: vývoj jde ve smeru
zduraznení hospodárských momentu. Bylo by možno
dokázati to na vÝvoji dejinných konfliktu v dobe nekolika století. Od nadvlády ideí nábožensk)Tch pres
nacionalismus k sociálním problémum nové doby. Devatenácté století položilo hospodárské základy svým
úžasným rozvojem technickým. Soucasná dU'ba je príliš ješte naplnena otresem velké války, než aby mohla
v ní býti hledána pevná linie príštího vývoje. Ale hledíme-li treba jen k ciste politickým problemttm - ve
smyslu státoprávním - nemužeme nevideti jistou krisi. která tkví práve v tom, že demokracie, jež nahradila
absolutismus, vzala za základ Rousseauovy
principy
z konce 18. století, aniž by k nim organicky priclenila
prvky hospodárské. Zdá se, že s tím na dlouho nevystacíme. Prof. Kelsen naznacil ve sV)Tchspisech O'státním právu nekolik cest, jimiž se musí bráti vývoj.
Temýlíme-lise, je v obchodních komorách zárodek neceho. co by bylo možno vybudovati v hospodár,ský
parlament. Dnes reší se velké problémy hospodárské
- u nás práve danová reforma, revise živnostenského
rádu, sociální pojištení, reforma akciového práva, silnicní fond, stavební ruch a j. pU'uze politicky.
Spolupráce odborných hospodárských kruhu je omezena na poradní hlas, na expertisu, které. ve vetšine
prípadlt parlament nedbá. Jinak by na pr. stavební
ruch musel dávno a dávno býti již rešen. Nemají-li
býti našemu hospodárství zpttsobeny trvalé škody,
bude nutno ptáti se nejen politických stran, jak která
osnova se hodí jich agitacním a stranickým zájmum,
nýbrž predevším tech, jichž se prímo dotýká: obchodu,
ivností a prumyslu. Prirozene, že nelze opomenouti
onsumenta. Ale ten je dnes dosti mocne zastoupen
lým parlamentem. Má-li býti pri komorách zrizována
sumentská sekce, ci mají-li býti zrízeny »komory
treby a práce«, je již jiná otázka.
.
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tétO' otázce bylo treba mnohO' záludností. Ale je
zde a je velmi naléhavá. Dlouho se netýkala vás,
kterí ták zoufale šetríte a škrtíte každý krejcar, kterí
jste zaplavili záložny, sporitelny a banky více než dvaceti miliardami vkladu, ale brzy již bude i vaší otázkou.
Zatím celou vahou doléhá jen na penežní ústavy, které spravují vašich dvacet miliard, vlastne tricet miliard, nebot menší ústavy ukládají vaše prebytky u dalších. Otázka vznikla u posledního clánku retezu, kde
oylo nutno se tázati, jak výnosne uložiti nahromadené
kapitály. Odtud postupuje zpet až k poslednímu strádalovi, jenž její prítomnost pocituje menším procentem,
které nyní dostává za své ušetrené groše.
Bylo by chybou zlobiti se na nízké procento, nebot
toto jest první vlaštovkou O b c a n s k é h o b a h ob y I. u. Ovšem jedna vlaštovka jara nedelá, ale prece
jest znamením, které bylo touženým ideálem našich
dvou nejvetších financních ministru, Dra Rašína a Dra
Engliše.
Jako po válce všechno, tak i tato vlna blahobytu
vzniká v Americe a oblažuje nyní Evropu. Rušivými
tóny v ní jsou dusledky anglické stávky a ruský problém na východe, k nemuž jen sotva doléhá. Nebýti
anglické stávky, byla by tato vlna mnohem širší a úcinnejší a snad by zasáhla i Rusko.
V álka zaplavila Ameriku zlatem a blahobytem tak,
že zlato v podobe úveru musilo zpet do Evropy, jestliže
nemela nastati v Americe
katastrofa
zlaté inflace.
A m e r i c k é úv e r y zachránily zbídacelou Evropu.
Stabilisovaly rozvrácené meny a obnovily výrobu v Nemecku, Polsku, severských a baltických státech, v Belgii, Francii, Italii, Rakousku, Madarsku, Jugoslavii a
nyní se tlací i do Bulharska a Rumunska, zkrátka témer celou Evropou od Atlantiku až k ruským hranicím.
Stabilisace meny vrátila lidem víru, že peníze jsou
uchovatelem hodnot, že jejich pomocí lze vyrábet, že
prací a kapitálem lze získati nové statky, a pocali šetrit a pracovat. Probrali se z težké inflacní horecky a
cím vetší (pri deflaci) a cím stálejší (pri konsolidaci)
mely peníze hodnotu, tím úsilovneji shromaždovali kapitály. Nebyla to neužitecná thesaurace jako dríve,
nýbrž ukládání penez na úrok,
aby »mely mladé«.
H a d p o k a p i I. á 1e donutil platiti vysoká procenta a vzpružil šetrnost. Spotrební schopnost byla však
vMkon težce zac;ažena, hlad po zboží byl brzo ukojen,
výroba namnoze inflacní se musela omeziti a umele
ji brzdil v celní šranky. V této dobe se rozchází krivka vzrustu výroby s krivkou kapitálových
vkladu.
Ona se vztahuje na nižší hranici, kdežto tato rychle roste. Hospodárské potreby minulÝch let nutí k opatrnému postupu pri poskytování úveru. Krome toho velká
režie penežních ústaVlt a jejich sanace brzdí snižování
úrokových sazeb z úveru.
To ie pocátek penežní grotesky u nás celkem príjemné. Banky mají ležet ladem stamilionové vklady, ale
nemohou slevit z úverových sazeb. Prumysl potrebuje
peníze, ale nemuže platit tak vysoké procento, protože
jinde vyrábejí s lacinejšími penezi. Ta príjemnost spocívá v tom, že psovi (debetním sazbám) usekávají ocas
po kousku a až budou u korene, budeme mít prece laciné úvery.
Roli kouzelníka hraje pan ministr financí. Stlacu je
rozpocet, šetrí a šetrí, zakazuje úvery za tak vysoké
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procento, vybírá dane. aby je mohl co nejdríve smzovat, splácí a konvertuje státní dluhy. Všechny tahy na
této šachovnici smerují k nízkému procentu z úveru.
Proto také zvyšuje kurs státních pujcek a prekvapil
mile všechny, kdo jim duverovali a trpce zklamal, kdo
spekulovali a la hausse. Kdo ješte pred piH rokem mel
na vybranou uložit své peníze na slušné procento tolika
ZpLlsoby, je dnes v rozpacích. Nestací již jen šetrit,
n),brž nutno i premýšlet, jak ukládat. Bežné peti procentní zúrocení vkladLl bude brzy vzácností, tak jako
bývalo pred válkou. A na druhé strane tlak triceti miliard vklad LI snad bude dosti veliký, aby snížil i procento z úverLI. Fronta na penežní šachovnici se pomalu
posunuje k n í z k é m u pro cen t u ze vkladu i úveru, k t e r é j e s tzn á m k o u ob c a n s k é h o b 1 ah ob y t u, operacní základnou vetší v)'roby a vetších
dLlchodu.
cheth.

LITERATURA A UMENÍ
Richard W einer:

K ceskému prekladu dílaProustova.
III.

Mnohost rLlzných »svetll« Proustových, jejich nikoliv jen sousedství, nýbrž srážky a prolínání skrze
všední život, klepy a pomluvy, návyky a neresti, zlomyslnosti služebnictva a pikle salonáru, láska a chtíc,
ale také skrze umelecké a politické události, mravy a
instituce, mody a záliby v jejich menlivosti, náladovosti, v jejich rLlzném vzhledu, urceném spolecensk)'m
prostredím, zkad na ne patríš, to vše tvorí plynulou,
rozbujelo u plnost, jakou se mLlže pochlubit dílo málokteré. Primyslete si k tomu nesmírné množství vetších
menších odbocek, k nimž je vyprávec strhován svým
v)'jimecn)'m vzdeláním, zázracnou pametí, snobismem,
chorobnou citlivostí a - mluvností: proslovení- velkého šlechtického jména bývá úvodem k výkladum dejinným; prucelí kostela v Cambray nebo Balbecku
k výkladum z archeologie a dejin umení; skvelé spolecenské vecírky uvádejí v studie rodokmenové; stanicní
názvy na trati Balbeck-La
Raspeliere v etymologii
místopisu; samorostl)' obrat v reci Franc;oise v linguistiku a folklor; paní de Guermantes ukázala vypráveti
poslední svou vecerní toiletu, a je z toho rozsáhlá studie o mode; Proust komentuje kucharství stejne jako
vojenství, automobilismus stejne jako mestskou civilisaci (slavná partie O »parížských kricích«), telefon a
malírskou techniku, atd. Prináší velmi mnoho, a tedy
každému neco. Ale tak jako každému, kdo mnoho prináší, také Proustovi podarilo se mnoho pronésti; ci
aspon se nekterí jeho vykládaci ze všech sil snaží, aby
se mu to podarilo. K tomu, CO dává opravdu a hojne,
pridávají i to, co v nem pri nejlepší vúli najíti nelze.
Jak je tomu na príklad s tvrzením, že Proustova skladha je v periode, již spisovatel popisuje, s u m m o u
frap ollzského života? - Podal jsem listinu Proustov)'Ch svetLl, snad není úplná, ale na podstatného, myslím. na nic jsem nezapomnel. Na první pohled je patrno, že pres mnohost svetu, schází jich do »kosmu« celá
rada. A zvláštní náhodou jsou to vesmes takové, jež
(1))'vají lidé, kter)'m se ríká les honnetes gens, at ve
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smyslu, kter~' se do tohoto slova kladl v 17. stol., at
v onom užším, v nemž se ho užívá dnes. V Proustovi
schází svet selský (leda bychom se spokojili s on011
zkomoleno u podobou, již predstavuje Franc;oise, víz
v)'še), svet politický (na rozdíl od diplomatického, jenž
je prítomen), svet remeslníku a delníku, svet studentl't,
vlastne i svet umelcl't, a jiných mnoho. Ne snad že by
studentLl na príklad, umelcú ci dokonce umení nebylo;
ale neexistují v oné plnosti, v oné autonomii jako svety, které jsme uvedli. A bylo-li Proustovým hlavním a
v dobe, kdy své dílo psal, jediným snad zájmem Umení, je-li mu v jeho záverecném poustevnicení práve
Umení oním vesmírem, kam, nekdy až násilne, transponuje své vzpomínky a zkušenosti, aby cas, ztráven)'
ve spolecnosti, cas z t r a cen Ý, posléze na šel, do
prostredí, kde se opravdu zápasí, trpí nikoliv k vuli
bagatelám, nýbrž do krve, kde se dýchá svobodne a
zhluboka, a žije se zrakem ani nesklopeným, ani vyhýhavým, kde se tvorí hodnoty, at jakékoliv, tam nás neuvádí. Skoro hych rekl, že i jeho vlastní postoj k onomu Umení má nádech oné estetské zavilosti, proti níž
je nyní pozorovat reakci. Myslím, že Proust vnitrne
nikdy se nerozešel docela s prostredím, v nemž témer 20
let - 1888-1905 - žil, a žil nadšene.*) Proustovo
dílo obírá se nejpodrobneji práve spolecenskými vrstvami neplodnými, vrstvami spotrebitelLl hodnot, a nikoliv výrobcLl hodnot. Bezmála polovina Proustovi
mastodontské knihy pOzLlstává z lícení vecírku, hostin,
povídacek a piklú »spolecnosti«. - Nikoliv »Pátrání«
není sumou francouzského života. Ne ani tolik proto,
že jeho kosmos je mezerovit)" nýbrž následkem nedostatku oné nepostižitelné aureoly, která splývá druhdy
i kolem del at co do dohy, at co do objemu, at co do
množství predváden)'ch »SVetll« méne rozlehlých, jakými jsou na príklad »Vojna a Mír«, »Jan Kryštof«,
»Saint-Simonovy Pameti«, kde opravdu je cítit hluboké oddechování života jisté epochy, kde jako by byla
zachycena její povaha ve veškeré rozloze a ve všech
polohách. Takového neco u Prousta není. Vezmeme na
príklad Dreyfussovu aféru, o níž se v knize mnoho a
casto mluví. Každý ví, jakou hluhoce vnikající lucavkou tato aféra byla, jakou merou zjinacila tvárnost
Francie, že byla skutecn)'m rozvodem dvou dejinných
epoch. V Proustovi jeví se predevším ne-li výlucne
s hlediska zvacího: pan X už do tohoto salonu nemLlže, protože je Dreyfusardem, a paní Y bude konecne
prijata v salonu jiném, kde se scházejí antidreyfusar,
dové.
Jiná
vec, která se Proustovi dává nádavkem, je
tvrzení, že »Pátrání« je dílem komponovaným, to jest,
že jak ve skladbe díla, tak ve vetném poradí (sloh) je
patrna budující vúle, která ani na chvíli nespouští se
zretele celku, která si od samého pocátku narýsovala
plán, od nehož se neodchýlí, která vymycuje vše nepodstatné, která bdí nad harmonií všech složek. Cré*) Proustovští
fanatikové
odvažují
se dokonce tvrzení, že
Proust vyhledával »spolecnost« odjakživa
jen ze zájmu literárr.ího. jako s1udijní prostredÍ. Tot tvrzení naprosto
zbuhdarmé. Prousta _. jeho talentu, jeho dobrote, jeho básnickému
založení nedeje se tím žádná újma - povrchní život salonu nejen
zajímal, nýbrž byl mu živlem. Po jistou dobu svého života byl
opravdovým
suobem.
Mezi jeho spo.lužáky (viz Dreyfusovy
Vzpomínky, a jiné prameny se s ním shodují), kterí znali Prou~toV() nadání ft si ho vážili, bylo nad jeho svetáckou posedlostí
dokonce pohoršenÍ. Byli presvedceni,
že sVllj talent v salonech
utopÍ.
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rovnáním, metaforou, pak s druhým, tretím, nespokona príklad vymyslil si rcení o »komposici v ruKažd)' lalok oné dHice predstavuje jedno stajuje se náznakem vzpomínky, nýbrž uvádí ji celou znorománu, a v každém z nescetných díku laloku
vu atd. atd., zkrátka presne tak, jak mluví Sodomite
v knize samotné, jsouce si nejasne jaksi vedomi nesou1 jedna episoda. Život, povaha každé z jednajících
otreného jehO' reliefu a
jsou takto p0rllZnU v jednotlivých lalocích; nei. držnosti svého vyjadrování,
majíce neustále strach, že jim nebude dost 'dobre rozje nav;'tzat rl1zné elementy jednotlivých cástic.
umeno, že na hlavní vec zapomneli, že se nevyjádrili
dme ujištcni, že na konci díla nebude scházet ani
dost presne nebo priléhave; stále se tedy vracejí, vsouk. - Zllstaiíme chvíli u této otázky komposice,
va jí, dodávají, utíkají nazad. Jindy opet pripomíná
s nám, uvyklým volným stavbám románu ruského
tato veta samomluvy samotáru nebo onu nervosni.
glického, otázka presné, zákonité, architektonické
upachtenou mluvnost lidí, žijících odloucene, a jimž se
po ice nebyla ani zdaleka tak významnou, jakou
í ve Francii. - To, co tvrdí Crémieux, je silne
naskytla nezvyklá príležitost k hovoru spolecenskému.
Iráno i nckter~mi Proustovými obdivovateli, a není
Snad se rekne, že takovýmto samotárem stal se posléze také Proust, a že, je-li styl clovekem, má veta ProuU dávno. co vznikla o veci Proustovy
komposice
stova styl práve proto, že je takovou, jakou je, protože
jná diskuse. Ona »Komposice v rúžici« není nicím
takov)'m také byl clovek. A jiste jest styl clovekem,
než v~'pravnou spojitostí, které nemuže nedbati
nicméne bez výberu a trídení není stylu. Žádnými vypi ovatd románll-feuil1eton{L Nikdo jiste nepopíumelkovanými výklady nedá se trvale zastrít, že ProuProust, pocínaje psát, mel o životních osudech
stova veta, práve proto, že jest prespríliš proustovvních sv~'Chfigur a o bodu, kam je dovede, jakýsi
skou, prespríliš »prirozenou«, neovládnutou, jest vetou
Ý prehled. Jestliže se »Lasem nalezeným« kruh
dost chatrnou, protože v ní žádná dost pevná a por - a on se uzavre -- nebude tím nikterak ješte
rádající vLIle nezakrocila, aby stopy po nekterých lidázáno. že dílo hylo prokomponováno ve všech
5k)'ch slJ.bustkách ne-li zcela vymýtila - to darí se
h cá tech. n~'brž leda tolik, že výpravnou nit dovubec zrídka kdy - tedy aspon rozetrela. Z techto
do konce, aniž ji nenapravitelne zpretrhal. Lícit
slabustek je sklon k povídavO'sti, strach, že mu nebude
ak. jako by Proust byl už v úhrnném plánu rozzplna porozumeno. Pátrání je psáno naprosto tak jako
dVje a o~udy jeclnotliv)'ch osob v episody, jejichž
Proustuv sebe menší projev soukromý. Jeho venování
a casm ~ rozstup byly stanoveny predem a presna príklad jsou neobycejne dlouhá, druhdy nekolikazcela libovolné. Vetšina onech episod vynoruje
stránková, jeho soukromé dopisy, i sebe nepatrnejší
k nenaclfl1e.reminiscencí, vyvolanou psaním
vzkazy, prosby, doporucení, dotazy rozrustají se mnohho V) raz u ci obratu onech vlnivých a pri tom
dy do rozmerll, které bývaly dost znacnou ztrátou casu
týeh pro\lstovsk~'ch vet, a verbální spojitosti
také pro adresáty; už v dopisech Prousta sedmnáctim zi nimi tím snáze, cím hustší, neprehledletého zrála tato mluvnost docela. Styl vety Proustovy
modrchanejší je to. co se nazývá Proustovým
r;oznáte snadno mezi mnohými; hlavne podle toho, ceho
. Jak pak mluvit o komposici u díla, jehož
mVIpuvodnc h~·topsán na nejakých 1500 stránmá nadbytek: bohužel je onen nadbytek práve tím, co
jí do stylu scháií ...
• bož definitivní podoba má jich nekolik tisíc?
*
snad. že »náplií.«, na jejíž vrub ono nainé . pacl:'!.hlavních linií nikterak ješte neláme,
Ale jsou filosofie, morálka, systém, komposice roždým Zpllsohem za to stojí? Stojí za to, ovšem,
mánové skladbe necím tak nezbytným? Není román a
n za to stojí z vetšiny. Ale její mnohost, atsi
vubec výpravná prosa práve onou literární formou,
n y »Iinií nelámala«. jest nicméne prícinou, že která se poddává nejochotneji a s níž každá tVllrcí síla
, prenOlst;tnamnoze prvotní, že je stíní, že ho
opravdová, originální smí svobodne zacházet po svém?
duje, že svedcí o nedostatku sebekázne a sebeJe dále snad velkým dílem jen ono, jež pLlsobí v širo, že s architektonickou rekli bychom hierarchií
kém okruhu a ve velkém casovém rozpetí, na pokoI zcela lihMolne - vesmes to veci ne lucitelné'
lení soucasné a príští, je ku své podobe formuje, »má
em v kutku konstruktivním. Na evokaci Comvliv« a znamená mez mezi dvema myšlenkovými prou• ž v utvárení vyprávecovy osobnosti hraje úl 0dy? Nemuže jím býti dílo osamocené, vývojove neelikou. stací vl1l1ekolácku smoceného v caji,
plodné? A jestliže dílo za sebou strhlo, smrštuje se jeho
ir k u t.uermantll. kde se pro žádnou z hlavvnitrní bohatství proto snad, že se množství tech, které
b neudálo významného nic, je popisován na
po jistou dobu rídilo, jednoho dne zmenšilo, ci že se
'nkách hustého tisku Jeden príklad z mnohých.
sledující dali náhle cestou jinou?
Kdosi srovnával
1 inou tohoto stavebního rokokaiest
Proustov3
PrO'ustovo dílo se silnicní serpentynou, s níž na kažoustí'lv »sloh«. Nekterí kritikoV'é podnikli vydém zákrutu objevujeme nO'vá a nová horská panorajakýsi presn~' »zákon«. jenž prý této vete v~- mata. Já nevidím v nem nic horského. Naopak, pripok jako podnibli kdysi dLIkaz presné zákonimíná spíše rozlehlou rovinu, porostlou velmi vysokou
ln 'ho verk Dnes se nad »metodikou« volného
travou, a na první pohled nudnou , . . Ale když tou
jak ji na príklad pred válkou budovali post
travou, která ti prerustá nad hlavu, krácíš, objevuješ
uhamel a Vildrac - krcí jen rameny. Se nesmírnou rozmanitost, která se v oné zelené pevné te« prousto\"Ské vety bude tomu kdysi stejne,
kutosti zdá až pohádkovou. A prikrcíš-li se k zemi troo eta plaví mnoho drahokamu, ale nemá žádchu blíže, jsi-li nad to vyzbrojen nejakou pomuckou
ury volní. f,'ekli jsme svrchu, že její povaha
zvetšovací (a není-li pak práve takovou pomuckou
sodomitstvím knihy. Jest úenštile - nepraProustuv »sloh«?), objevíš v této jednotvárnosti mnoky - mluvn;t a rozvlácná, O'plývá odbockami
host zázracnou, dení nespocetne, neobsáhlou tragikoi, vrací se k vecem už odbytým, hledíc je zomedii. Proustovo dílo je takto rovinaté. Ponoríš-li se
é tránky. zkouší to s jedním obrazem, prido neho, obklopí te tak jako ve vysoké tráve ci na dne
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jezerním anO' skutecne-neskutecné avzduší, v nemž i ta,
cO' by se jinde zdála banálním, nabývá rázu padivne

- profesari. Universitní
prafesar jest jednak samastatným badatelem, jednak ucitelem. V zniká p~i tétO'
jinasy.etskéha. AnO', realismus Praustuv je prazvláštní,
dvají funkci prafesorská atázka, do jaké míry muže
trebas byl namnaze vernau futagrafií anebO' zákanem
prafesor jako samastatný -J3:adatel, po prípade expalanografickým;
a v tamta subtilním zkreslení skune nt urcitéhO' vedeckéhO' smeru, uplatnavati
vlastní
tecnasti tkví Praustava velké umenÍ. Priravnali jsme
výsledky vedecké práce a své vlastní vedecké názary
je prave k travnaté rovine; kouzelné jezero, ríká Gide.
také ucitelsky.
Pracísti se Praustem celým není mažná s mažnastZvláštníhO' rázu nabývá tatO' atázka na fakulte filami ci s trpelivastí všech, ale satva je gramatnéha insafické. Je abecne známa, že ve filasafii vládne vedividua, jež by tam aspan jednau »neprišla na své«.
liká pestrast smeru a názaru naprasto pratichudných.
Pátrání jest jakausi anthalagií všech mažných druhtl
Muže se tedy státi, že na téže fakulte budau vedle sebe
inteligence a citovasti. Tím jest apravdu velkým dílem
pusabiti racianalista a empirik, materialista a spiri- lidským. Výjevy grateskní kamiky, jeden z nejabsáhtualista, theista a atheista, a že své pratichudné filalejších sbarníku lidské menažerie (a kterak padle skusofie budau prednášeti týmž pasluchacum. Jak si pa- tecnasti!), ramánavé fragmenty, apravqavé kusy dO' sluchaci sravnají tytO' ruznosti? Nebudau uvedeni ve
antalagií (episada Swannavy lásky k Odete de Crécy
zmatek? Patrne si jich mnozí nesravnají a patrne
na príklad je takovým kusem, jedním z nejvýraznejmnazí ve zmatek uvedeni budou. Má, se tedy na fakultu
ších a jednou z mála cástí apravdu prakamponavadavaliti prístup jen filasafum jednaha smeru? A kdo
má o nem razhadavat? To by pak zase byla omezavání
--n)rch), a vše ta zavadili jsme již v predchazím lícení.
- Budau však lidé, kterí se ješte radeji panarí dO' svabady vedeckéhO' presvedcení.
.
anech partií, kde se Prau'st dává dO'reci s vecmi a a vePraf. Krejcí nevidí (v clánku »Kritische Blicke auf
cech. Krajiny; zvuky, hudba, divadla, výtvarné umení
den gegenwii.rtigen Stand des philas. Denkens in
~ Praustava nervstva, intelekt, citlivast, telesnast jimi
BDhmen«ve Vestníku Král. c. spol. nauk) jinéhO' vytrpí ci zase jimi akrívají s apravdavastí takavau, že se hnutí, než aby prafesari filasafie byli pres asabní ruz- ad nich nemuže adtrhnaut, dakud neabjevil, jak že jsau
na sti presvedcení jakažta uciteléfilasaficky
neutrální
spiaty s živatem vubec, s živatem nejbanálnejším. Tak
a aby se amezili ve svých prednáškách na padávání
se stává, že se i nad partiemi kamiky nejneharáznejší,
taha, co je všem filasafiím spalecné, tedy na lagiku,
ba dacela nad partiemi, které by jinak prapadly kvalitaexperimentální
psychalagii,
experimentální
estetiku,
tivu parnagrafie, vznáší avzduší vybrané. Praces umepasitivní ethiku, vedu a náboženství a pad. Je však
lecké tvorby, myšlení, lásky, vzpamínání, umírání naatázka, zdali tytO' vedy lze pavažavati za mažný spašly v Praustavi analytika s citlivastí netykavkavau.
-lecný padklad prO' ruzné filasafie. Maderní psycha. Svádí avšem castO' k adparu, ne snad ani tak k vuli
lagie, estetika, pasitivní ethika, veda a nábaženství
vlastním nedastatkum, slabinám a zlazvykum, za než
vznikaly pod vlivem pasitivismu, kterÝ jest prece jed... padává adškadnení víc veru než vrchavaté, jakO' spíše
ním z filasafických smeru. Není tedy jejkh filasatyranskau zaujatastí své abce, která zametá pred ním
fická neutralita nikterak jista. Odmyslíme-li si pak
i za ním, vkládá dO'jeho díla, cehO'v nem není (a s cím,
z nich všecky filasafické vlivy, zbude nám hrubý pamažná, byla by méne abluzující, méne »gratuit« než
pisný materiál bez jednatící ideje, který nemuže ciniti
jak je tak jak je) a pavyšuje dakance na dakanalast a
náraku na název vedy. Sauvislost techtO' ved s urcitým
svatost i jehO' chybicky, hríšky a hrícky. Snad je »Páfilasafickým názorem a vedy s filasafií vubec jest datrání« z knih, z del, která mahau nekterým lidem býti
leka intimnejší, než jak se jeví v pajetí praf. KrejcíhO'.
i asudnými, nebat je jaksi príliš všetecné, vniká príliš
»Universita nemá vychavávati ani krausavce nebO'
hl~?ah,; ~bnažuje, co snad lépe by zv~sta!a z,as~r~ným, kantavce, 'ani herbartavce nebO' pragmatisty,«
praví
3lllZ vedela rady; naap~k, casta J;adesene U~lk~, 1 maprof. ~rejcÍ. Dusledne vzata nemá tedy vychavávati
h~a by st;",hr:aut v, pall1ku n:na~~~~aze zaujatych sla-,)( ani P9sitivisty, nebat pasitivism jest práve tak filabych, kten Sl, zaa:l1m traufaIl pnIls daleka.
,.>,
saf'i\!kým smerem jakO' smery astatnÍ. Praf. Krejcí
Hledme si ha radeji praste jakO' výpravného' díla,
však prednáší na' pražské filasafické fakulte svuj padarméha a razdavacskéha, jakO' nechybujícíhO' pahledu
sitivistický systém, a tatO' fakulta vychavala pad jehO'
dO'zákulisí lidské kamedie. jakO' anatamie nervstva vývedením radu pasitivistu. Není tedy mažna sauditi jijimecne rozvetvenéhO', citavasti ku padivu útlé a intenak, než že Krejcí nepavažuje pasitivism za filasafii
ligence marné sice (máme-li na mysli »Paznání«) ve vlastním smyslu slava. A tento názar jest avšem
marné jakO' vždy - ale ssavé jakO' hrat elektrickéhO'
velmi sparný.
sO'ustredavace. Ale i pres tytO' námitky nepavažuji
mínení praf.
KrejcíhO' a úkalu university ve filasafické výchave za
prakticky nepraveditelné. Prakticky by byla kanecne
mažna ruzným filasaftlill shadnauti se na nejaké ucebnici lagiky nebo psychalagie, která by byla v rámci mO'derního filasafickéha myšlení jakž takž neutrální. A
bylo by mažno padle tétO' ucebnice na fakulte predZdenek Smetácek:
nášet. Ale ta jen pad jednau padmínkau, tatiž pad tau,
Má zustati universita svobodným ucením ~ že by se filosafická fakulta, resp. její ciste filasafické
addelení prestala považavati za centrum svabadnéha
filasafickéha myšlení a ucení, za než aiciálne pasud
niversity mají dvají úkal: jednak býti centry veplatí, a prahlásila se za adbarnau škalu k príprave
deckéhO' badání, jednak pripravavati
pro urcitá
stredaškalských
profesaru
filasafické
prapedeutiky.
praktická povolání; tedy úkal jednak badatelský, jedVedle tétO' adQprné škaly by pak avšem byla nutnO'
nak pedagagický. Oba úkaly abstarávají t)'itéž asaby
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udovati nové svobodné filosofické ucení. Pokud
s prvním psacím strojem. Jeden z dnešních vudcu tošak filosofická fakulta spojuje v sobe obe funkce, pohoto prumyslu narazil nanj!:;'již v roce 1889, když zacal se venovati prodeji stroju C a I ig r a p h; jedné
d je také svobodným ucením a nejen prípravkou
z prvních znacek, které byly V širším merítku uvedeny
pro stredoškolské profesory, není možno žádnému jena trh. Byl tehdy asi 20letý, syn amerického farmare
jímu uciteli zabranovat, aby prednášel treba metafyiku, verí-li v jakou. Pokud fakulte nebyla odnata
v západním státe Kansas. 'Po dve staletí clenové této
funkce svobodného ucení, nutno pocítati s tím, že ji,
rodiny holandského puvodu byli farmári, on však toutreba dnes zrídka, budou navštevovati i lidé z použil po pohybu a vydal se se strojem Caligraph na první
obchodní cestu. Po mesíci se vrátil se 100 dolary, výhého zájmu o filosofii, jimž nejde o stredoškolskou
aprobaci. A tito lidé mají právo, aby slyšeli vlastní filodelkem za prodaných 12 stroju. To byl tehdy i v Amesofii profesora, o nehož se zajímají a jehož výklady
rice znacný obnos. Ale otec nebyl stále spokojen. »J ak
slyšeti jinde nemají snad príležitost.
jsi krátkozraký, muj synu. Což pak nevidíš; když jich
A není ani treba obávati se príliš zmatku v hlavách
tolik prodáš, že již brzo nebude nikoho, kdo by si
posluchacu, sledujících zároven výklady z. ruzných
chtel stroj koupiti?«
filosofií. Máme prece dnes již tri university, a tu se
Myslím, že i ti, kdož se obchodu psacími stroji dnes
dá ocekávati, že behem casu se vyvinou veci tak, že
venují, predkládají si obcas podobnou otázku. Je trekaždá z nich bude míti svuj filosofický ráz a bude tedy
ba se zamysliti nad tím, proc je dnes bezduvodná prámíti pritažlivost pro duchy tomuto rázu príbuzné a to
ve tak jak byla pred 40 lety.
když víme, že psací
jak z universitních ucitelu, tak posluchacu. V zemích,
stroje se silne zavádejí, podcenujeme zprav·idla prece
kde je více universit, je zjevem zcela bežným, že
jenom další možnosti' v budoucnosti. Puvodne použíe kolem každé z nich seskupí okruh lidí myšlením prívány pouze v nejvetších podnicích,' jsou dnes v obbuzných, kterí pak tvorí »školu«.
dnes u nás již vichodním svete samozrejmostí,
i u sebe menších zádíme. že brnenská universita, dík literární
cinnosti
vodu. V roce 1906 se objevil první prenosný stroj pro
svých právníku, se stala predstavitelkou
jiného filosoukromou potrebu, predchudce dnešní Corony, a od té
sofického smeru než jaký predstavuje pražská svou fidoby není pro rozšírení psacího stroje vlastne vubec
losofickou fakultou.
. mezí. Zeptejte se advokáta, lékare, soukromníka z kruA ješte k slovum, že universita nemá vychovávati
hu inteligence, živnostníka nebo vetšího sedláka: bud
ani herbartovce ani pragmatisty atd. Tím je vyjádrena
si hodlá koupiti stroj nebo vám alespon rekne: »Kdyby
obava, že prednášení urcité vyhranené filosofie by
stál polovici, koupil bych si jej.«
omezovalo žákovu samostatnost ve vlastním myšlení.
Druhý duvod, proc prumysl psacích stroju se velkoMám za to, že tato obava je zbytecná. RozumÍ. se, že
lepe zarizuje na nezmenenou, ba i zvýšenou výrobu,
souvisí s otázkou opotrebení a nutností obnovy. Psací
posluchac nadaný filosofickým duchem se dríve ci
stroj dobré znacky ovšem vydrží s obcasnými opravapozdeji postaví na vlastní nohy, at prošel jakýmkoli
ystémem. A že tím systémem prošel, nebude mu na
mi, v pozdejších letech dukladnejšími, asi .20.I:oku.
Dobré služby koná alespon 10 roku, a to je asi u nás
kodu, nýbrž k prospechu. Precenuje
se materiální
liv takového systému a nedocenuje se jeho vliv forprumerná doba, kdy dochází k výmene. V Americe
mální. Sotva se kdo muže naucit samostatne myslit,
však stroje vymenují po 3-4 letech, ve vetších podepromyslil-li nejaký urcitý filosofický systém a nenicích po 1-2 letech, aby meli výrobek stále ,naprosto
námil se tak na konkretním prípade s jemným mebezvadný a nejmodernejší, pak také z psychologických
cllanismem filosofického myšlení. A pro vývoj filo- . duvodu (je zjišteno, že písar pracuje na novém stroji
fie je dokonce nutno, aby posluchaci nejakým systés vetší hrlivostí, má jej rád), konecne také proto, že
mem prošli. Vidíme prece z dejin, že tento vývoj se
po 2 letech je príplatek na nový stroj nepatrný. Dá se
eje tak, že myslitelé navazují kriticky na své predocekávati, že i u nás s vzrustajícím blahobytem výmeudce. Nikdo nemuže zacíti filosofovat ~ocela, ,od
na bude castejší a ustálí se pravdepodobne na 4-5 letech. Nyní uvažme, že v posledních fletech se dováželo
Vátku na základe nejakého s1.lového materiál,111oi':
Myslím tedy, že ze všech uJ',edenýchr duvodu vyk nám každorocne kolem 12.000 až 15.000 stroju, veliítá, že dusledné provedení programu, který prof.
kých kancelárských i prenosných dohromady.
Kolik
rejcí dává universite ve vecech filosofické výchovy,
strojtl je celkem v používání, lze težko odhadnout, ale
predpokládalo reorganisaci vysokého ucení. Kdyby
ješte nekolik let takového dovozu, a prirozená spotreba pro obnovování, výmenu stroju bude tak veliká, že
1 filosof na universite v projevu svéh9 celého preedcení omezen, musilo by tu býti jiné místo, kde by
pohltí asi plnÝ pocet dnešního importu. To znamená,
že bude nutno dovážeti 12-15.000 stroju rocne, i když
luchaci mení príležitost prijíti s ním do osobního
ku a slyšeti jeho názory bez omezení.
nikdo nový si stroje nekoupí. Protože však budou
stále ješte noví kupci, musíme pocítati, snad po uplynutí 5-10 let, se zvýšeným importem oproti dnešku.
Co se deje se starými, vymenenými stroji - pojmenovány pekne lákave »stroje zánovní« - je záhadou
všem, i súcastneným. Jsou stinnou stránkou tohoto
obchodu. Málokterý prijde nazmar. Veliká cást putuje
na východ, na Slovensko, jiná na venkov, pro malé
obchody, remeslníky, úredníky atd., a mnoho se jich
válí na sklade po léta, až se jich nekdo ujme.
víte-li dnes s lidmi o psacích strojích, každý
Zmínili jsme se již o prenosných strojích. Dosáhly
druhý projeví starost, jak dlouho to muže ješte tak
v poslední dobe dokonalosti stroju velikých. Jsou to
jh, a že se asi brzy prestanou prodávat, když již
stroje ·pro soukromou potrebu, pro byt. Levné, nezakaždý svuj stroj má. Tato obava se asi zrodila
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bírají mnoho místa, vloží se do malého kufríku a stojí
nekde v koute nebo v zásuvce psacího stolu, vyjmou
se pro psaní rychle a dají se postaviti na stul, na židli
nebo i na klín. Ve své technické úcelnosti a jednoduchosti - i u psacích stroju prestaly veškeré ozdubky,
zlaté a modré rámování atd. - jsou dnes casto, obzvlášte v bytech buržoasie, jediným predmetem, kterÝ'
predstavuje novou technickou dobu, takže v takovém
prostredí až z nich vane strach. Psací stroj v byte,
automobil v garáži a nekdy revolver v nocním stolku
se v tomto ohledu spojují.
Nekdy ovšem slyšíme zásadní otázku, proc soukromník nepíše radeji perem. Na to je nekolik pádných duvodu, a každý, kdo svuj stroj má, je zná. Nemalou roli v tom hraje citelnost. Ješte vetší roli možnost nechávati si pruklepy všeho toho, co píšete.
Není k tomu zapotrebí zvláštního umení ani dlouhého
cviku, pouze správného psaní na základe deseti prstové
soustavy. Kdo po první
týdny neúprosne trvá na
správném prstokladu - každá klávesa má totiž SVtlj
prst - ten záhy dosáhne takové zrucnosti, že bez námahy a bez myšlení píše dva- až trikráte rychleji nežli
perem. Psací stroj nebrzdí myšlenky.
Bude snad záhodno uvésti nekolik vecných údajt1.
První konstruktivní pokusy datují v Evrope z 2. polovice t8. století (Rakousko, Svýcary, ltalie), první
pokusy v Americe z let 1829 (Burt Detroit) a 1833
(Projean). Tehdy stroje mely nejruznejší tvary, podobaly se malým klavírum, nekteré mely formu polokoule. Teprve v roce 1873, tedy pred 50 lety, došlo
k soustavné výrobe a prodeji -Americanem
jména
Sholes. V té dobe stroje mely neviditelné písmo, rám
býval z medeného plechu s malovanými obrázky nebo
tlacenými ozdobami. Další vývoj byl nadmíru rychlý,
technická úloha nebyla príliš obtížná.
Krome psacích stroju kancelárských a strojú prenosných mají vzestupný význam ony psací stroje, které
jsou ve spojení s malými pocítadly, a soucasne s psaním cifer v urcitÝch sloupcích též scítají. Konecne
dlužno uvésti stroje vzniklé kolem roku 1900, lišíd se
od všech ostatních tím, že nemají válce, nýbrž jejich
psací mechanismus se pohybuje po ploché psací desce.
Puvodne byly urceny k psaní do vázaných knih a jsou
predchudci nynejších úctovacích stroju ElliotFisher.
Nejlepší znacky dnešních psacích strojú jsou technicky dokonalé. Které kdo dá prednost, závisí na zvyku, na lehkosti úderu, tichém chodu, tedy finesách. Nejakého podstatného zlepšení lze na dosavadním principu konstrukce sotva ocekávati, nebot zdá se, že elektricky pohánený
stroj odpovídá spíše zvyklostem
»elektrického století« nežli oprávnenému požadavku.
Protože však nic nezústává státi, bude psací stroj za
100 let patrne radikálne odlišnÝ od nynejšího, stavený na jiném principu, snad fotomechanickém, zvukovém atd.
.

3-4

Jednoho mt1žeme asi již nyní dosáhnouti: zlevnení.
To nezávisí však tentokráte na vÝrobci, nýbrž na kupujícím obecenstvu. V žádném jiném oboru, modní
látky nevyjímaje, není kupující tak vybíravý a nárocný jako v psacích strojích. Tu vyzve zástupce 10 rtlzných znacek k zájezdu treba do Lanškrouna, tam opet
chce stroj na jeden mesíc na zkoušku, jinde žádá, aby
mu stroj byl 5krát predveden, nežli se rozhodne. VÝ-.
lohy s tím spojené nekdo musí zaplatit: kupující. Bohu92

žel ne práve ten, který si toho tolik naporoucí, nýbrž
ten druhý, který výlohy za prvního zaplatí v cene,
která je jemu pocítána.

POZNAM

,

KY

Chyba. Nikdo nemt1že o nás pochybovati, že ve sporu posl. Stríbrného s dnešním vedením strany národne
socialistické zaujali jsme stanovisko proti p. Stríbrnému. Chceme-li však zústati objektivními, nemúžeme
nepriznati, že p. Stríbrnému podarilo se v pondelí triumfovati nad svými odpurci. Pred okresním soudem
projednávala se jeho žaloba pro urážku na cti proti
p. J. Bicištovi. Byla to žaloba zcela náhodného vzniku,
ponevadž však p. Bicište uvádel jako duševního otce
svých tvrzení p. senátora Klofáce, stal se tento proces verejným projednáváním všeho toho, oc se jednalo
mezi Klofácem a Stríbrným ve známém letním sporu,
v nemž tak velkou roli hrála paralysa a Veleslavín.
Pan Stríbrný zvítezil bez boje: obžalovaný a jeho obhájce projevovali tak dokonalou pasivitu, že se zdálo,
jakoby se byli dohodli s žalobcem už pred lícením, a že
pred soud prišla vec jen proto, aby p. Stríbrný mohl
triumfovati pred celou verejností. Považujeme' za neobycejne težkou chybu, že p. senátor Klofác se nedostavil k prelícení, k nemuž byl volán jako svedek.
Omluvil se nutným politickým zamestnáním, totiž vítáním jihoslovanské delegace. Jsme toho mínení, že
i bez p. senátora Klofáce by se bylo našlo dosti lidí,
ochotných uvítati Jihoslovany, a že politik má považovati za prednejší povinnost obhájiti a vysvetliti
pred soudem svuj postup ve veci tak choulostivé. výpovedi svedkú, kterí ovšem byli Stríbrného straníky,
stavely p. Klofáce do svetla co nejnepríznivejšího.
Je
treba uvážiti, jaký to delá dojem na verejnost, jestliže
všechna taková tvrzení se uvádejí bez slova odporu.
Obáváme se, že nikdo nemt1že pokládati chování p. senátora Klofáce ani za normálne statecné. Tímto Zptlsobem se veci nejsnáze prohrávají. Straníci p. Klofáce
mohli by nabýti dojmu, že Stríbrný byl ze strany vyloucen pro veci, které se p. Klofác neodvažuje obhájiti
verejne. Bude-li se národne socialistická strana na nás
pro tyto poznámky zlobit, odpovídáme už predem: dobrí spolu budme, pravdu sobe mluvme. Pri tom
musíme pripomenouti, že i pred soudem se ukázalo,
že povesti o úmyslech zavríti p. Stríbrného do sanatoria se ukázaly jako divoké a prehnané. Že byla ostrá
rivalita mezi Klofácem a Stríbrným, to ani pred tímto
prelícením nebylo pro nikoho tajemstvím. Dále se prokázalo jen tolik, že· p. senátor Klofác se staralo zdravotní stav p. Stríbrného a že naléhal na vyšetrení. Stala-li se již tato trapná vec predmetem verejného zájmu,
m\lŽeme i my o ní pronésti -svuj úsuaek. Nemyslíme,
že by p. senátor Klofác byl pri tom prekrocil hranice
oprávnené péce, zejména když nenaléhal na nic jiného
než na vyšetrení. Že se vec stala verejnou aférou. stalo
se spíše pricinením p. Stríbrného, který uchopil se této
príležitosti, aby tohoto svého soupere a ješte leckterého
jiného porazil. Pan Klofác v podstate neucinil nic neobvyklého. Vzpomínáme, že podobný prípacl udál se
pred casem v jiné ceské strane. Tam také jeden z vúdcu
strany si zavolal - práve jako p. Klofác - k sobe

~ítomnost...,
-----------------~~---------------------------------'-...príbuzné jednoho kolegy, vyložil jim podezrení, že
onen politik trpí paralysou, a žádal v zájmu strany a
politiky, aby záležitost byla vyšetrena. Príbuzní neudelali ze záležitosti aféru, nýbrž rekli »dekujeme«,
dali vec vyšetriti a zarídili se podle výsledku. Pan Klofác neucinil celkem nic jiného.

»Kdy se zacne jednatl«
»Pocítám, asi za tri nedele. My taha ted máme moc. IedniJme
se Sakrabonií, potom s Kamcatkou (J) kdO' ví, nebttdeme-li muset
zacít taky jednat se Sudanem. Aie a tom do novin nedávejte.«
»Tak dekuji, pane rado, za nejaký den se zase poptám, jak to
stají. Paklona!« A dn~hý den. cetli interesenti v novinách:
Pra"voka,tivnfl

Aféra Eislerova byla pro zatím, jak všeobecne známo,

ukoncena propuštením zatceného advokáta na svobodu.
Zdržovali jsme se do této doby vedome všech posudku.
Dnes mužeme ríci, že sotva kdy byl nevinný, jak se
prokázalo zastavením trestního rízení, clovek držen ve
vezení tak dlouho zpusobem tak lehkomyslným. Kdyby
šlo o prípad normální, bylo by bývalo možno objasniti
celou záležitost l?ehem jednoho týdne. Že se tak nestalo, ukazuje na to, že nešlo o prípad normální a že
v zákulisí se odehrával jakýsi dej, který verejnost nemohla postrehnouti. Srovnejme jen postup, jakým se
jednalo ve dvou paralelních prípadech: pí. von Einem
a dr. Steiner, na které bylo ucineno trestní oznámení
pro vydírání, byli po nekolika hodinách propušteni
z policie, byl jim vydán pas, a pí. von Einem je dnes
následkem toho v Indii, dr. Steiner buh ví kde a oba
ocividne nepomýšlejí na návrat do zeme. v níž po nejakou dobu byli nejcilejšími velkostatkárskými
a cástecne i politickými agenty; naproti tomu na dra
Eislera dopadla tíha, která je asi desetkráte vetší než
normální tíha zákona. Proc a jak se tak stalo, kdo ticinil v jednom prípade ruku zákona tak mimorádne lehkou a v druhém tak mimorádne težkou, to se snad
aspoií.cástecne podarí objasnit v jednom z budoucích
tiskových procesiL Cesty spravedlnosti i nespravedlnosti bÝVajíspletité.

FEUILLETON
Obchodní smloll va s Trantárif.
f.
POk/oM.
pane rado,
co pak máte
mruého?«
povídalmezi
zástupce
jedné místní
korespondence,
vstrciv
ráno hlavu
dvere
kanceláre mocného rady v ministerstvu
vecí zahranicních.
»Pekne vítám, pane redaktore,« otocil se pan rada od svého
lu a vlídne kynul návštevníkovi,
aby šel dál. To bylo znamení,
~ se neco deje, nebot jinak pan rada nebýval pro noviny k mluí a vl1bec radeji nebyl v úrade, když se dave del, že ha hledá
ekdo od novin.
Zástupce korespondence se tedy všinul do dverí a post01{pil
sto/kit páne radovu. })Milme novinku, to bude neco prO' Vás:
rant<Írienám vypovedela obchodní smlO1wu. Za' tri! mesíce musí
lI()Vá.Trantárie chce zvýšit cla. Napi3te tam nejak šikovne,«
mena/ ješte pan rada, dívaje se tlllstérwu zástupci místní
sponde'lce do notesl~, »že je to darebáctví, takovému slušII státl~,jakO' jsme my , vypovídat smlouvu. Sycárna je to.«

I

Jinak neracte mit ni.; nového?" podotkl

lakonicky

redaktor.

A co pak toho není dost, racte dovalit? «

o je, dobra vec je to, kdyby to byla každý

de1~, bylo by t~

byste tak byl tady na mém míste, ono by Vás to nadšenÍ,
hned svolat porodu interesent·t1,
st k tOJllllvyjádrili.«

III krásII trešlo. Ted musím

v.,ýpav'ed

s m I a u v y sTr

na'ší

i

ob~hod'ld

a n t á r í.

I ak se z dobre informovaného
pramene dovídáme, vypovedela nám 1'rantárie na tri mesíce obchodní smlouvl~.
Souvisí to se snahou prumyslu
v Trantárii
O' zvýšenou
celní ochranu, které tamní vláda v nepochopitelné slabosti
vyhovuje.
V nejbližší dobe bude svolána porada zdejších
interesentl~ o stanovisku k této výpovedi. I ednat o nov01~
smlauvu se zacne nejdríve za tri týdny,
ponevadž naše
obchodne politická delegace je zamestnána nyni jednátním
o obchodní smlc:uvu se Sakrabonií a s R:amcatkou a není
vylouceno, že se bude jednat
se Sudanem.

II.
V zasedací síni ministerstva
bylo jako v úle. Zájemci se sešli,
aby porokovali o výpovedi obchodní smlouvy s Trantárií.
Byli
pozváni též zástupci ministerstva
zemedelství,
financí, verejných
prací a aby se nereklo, také ministerstva
obchodu.
Pm. rada
vstoupil, za okamžik se všechno utišilo a pan rada zacal:
})Vážení pánové .. dovolili jsme si vás svolati, abyste nám projevili své stanovisko k obchodní smlO1we s Trantár'ÍÍ, která nám
bj'la vypovezena. Rozumí se samo sebou, že bude·me jednat O'navou. Druhá strana oznámila už své požadavky. Chce nám zvýšit
cla skorO' na všechen náš vývoz do Trantárie,
ale· je ochotna
lt urcitým
ústupkltm, kdyby s naJí strany se snížily nekteré nynejší celni sazby, jako hlavne na dovoz a!ltamobilu.«
Recník v tomto okamžiku byl prerušen. V pozadí síni! nastal
jakýsi hluk, nekolik lidí se tam naklánelo nad nejakým starším
pánem a zacalo volat: »Vodu, vodu!«
»Ale žádnou vodu,« povídal. onen starší pán, genel'ální reditel.
»1'0' já jen tak, jak jsem slyšelo
tech automobilech. Ale už je
zas dobre. Doufám ovšem, že s temi autamobily nebl!de nic. My
slevovat nemt~žeme.«
Pan rada pollracoval:
»Dále se žádá snížení cel na nekteré
chemikalie a pak by také žádali sníženIÍ cel zemedelských.
Kdybychom jim povalili toto, jsou ochotni nejen nám dosavaduí
sazby své Pl'O náš vývoz do Trantárie ponechat v platnosti, nýbrž
radu jich snížit. Talk zejména nám slibují, že by snížili clo na
vývoz tabulovéhO' skla jen pra' nás O' 50% - ovšem Pr'i zmínených kompensacíc.h. Tak se racte k tomu vyjádrit.«
Onen starší pán, o nehož se pokoušela mrt'vice pred chvílí,
hlásí se o slovo. Predsedající mu je udeluje.
,»1á už vvm napred, co budou pánové ríkat. Zvlášt pám !!e'
sklárského pn'tmyslu, jak slyšeli o snížení trantárského cla na tabulové skla, bl~dou Feuer ltnd Flamme pro vyhovení všem ostatním· požadavkum
Trantarie. V našem prumyslu je málo solidarity. Sklári chtejí vyvážet a protO' budou chtít, aby se snížila
naše cla na automobily. I ejich zájem je hlavní vec, automobilOvé
fabriky se mohou zavrít a jejich fabrikanti se mohou jít pást.1(
Hlá.;í se a slovo pan reditel jedné sklárny: »To, co zde povídal
pan generální reditel, je pravda. Mezi prumyslem
je málo solidal'ity. Automobilo71é rabriky neumejí vyrábet tak levne jako' za
hranicemi, protO' se jim musí držet vysaké ochranné clo, a pri
tam vysokém cle se sem stále muže vozit hodne cizích aut, které
pri tam vysakém cle mohou docela dobre konkurovat s našimi,
Automobilové
fabriky chtejí se pod tím celním šturcem c[ále vyMívat a P1'Oto slllárský pn~mysl nesmí vyvážet.'<
Pall genenilní reditel z prumyslu chemického:
»Ono se ta
všecko nedá rešit tak paušálne. Príkladne my nel1l1~Žeme také dát
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souhias ke Jnižl'ní našich cel na chemikalie, ponevadž by nás to
;.1bi!o.. Tran/arie by nám sem dovezla tolik .zboží, že bychom
moh!i S'1)~fabriky rovnou zavrít. Ale proti prípadnému snížení
cel na a.uta "y s naší strany nebylo námitek.«
T(Yuarmk .r. o?.Jrl4 textilního:
»Mezi: námi receno, nebyla by
pražádná n.;úciG, hdyby páni z chemie ta svá cla snížili. Vždy( je
to hru.:a, fr.; my plcllrme za své chemikalie jen proto, že naši
páni mají na ne clo. A·d:.•oychom to vozili z Trantárie beze cla.
ušetríme spoustu p"ne:;,
l·ude1.'te moci slevit ~ budeme schopnejSi honlmrence.«
»Já nechápu, jak
Fa I, generální reditel z oboru chemického:
mlae pan kolega takhle mllwit. My deláme co mužeme, ale slevovat se své celni ochrany nemužeme.
To vám dáme kalkuIQJCe.«

i

-

Pan generální
/Jditel z obot'u automobilovéh~':
»My taky jsme
ochotni dát kalllular.e, že na.~e celní ochrana je vlastne príliJ
malá. Pánové zapomínaji, že domácí výroba je dOlmácí výroba a
že se mají kupovat vubec jen domád výrobky.«
Továmík ·'E-obOT:/,.te~,tilního: I>Pane generální rediteli, kdyby
tohle heslo od nás prevzali všude v cizitJe, racte mi ríci, co budeme delat s.e sVÝ1/1 z'ývozem (II kam budeme vyvážet, když všude
1;.1;doltkupov,at jen domácí výrobky?«
Pan mda: »Prosím, pánové, snad bychom mohli prejít k dal.Hmu požadavku.«
Pan gen. reditel ~ oboru automobilového:
»To je to, co ríkám,
jI? málo solidq.rity mezi prumyslem.
A pak nezapomente
na
'/,Jálku, Nebudete-li
mít silný prumysl
automobilový,
až b'!l-de
';,ailka,pak ji ';Ircite prohrajete.'!.
Pan textilník. »Na tuhle námitku 1.tž jednou povídal pan profesor Mourck, ;'J,eválka bude bud s jedním sgltSedem, a pak si
1nlaetJ:te dovézt automobilu, co budeme chtít z jiných stran, nebo
bude válka se všemi sou~edy a pak ji s vašimi automobily projedeme také. Ale já. nem)'slím na válku, já chci mír (II porádný
obc od ~
Pan rada: » Pán ové, p&nové, to.hle sem nepatrí. Ješte tu máme
požadavek Tratltárie, c:by se snížila zemi1delská cla. Snad pan
zástupce ministerstva
zemedelstvi ... ,'
Pan zástupce ministerstva
zemedelství:
»S potcšením konstatuji, že tomuto požadavku Trantárie n'elze vyhovet u nejdldežitejších zemedelských
plodin a z'ýrobkiJ, ponevadž jak známo, cla
nlP t~,to plodiny byla v celním zákone minimalisována
na, nyllejší platnou úroveti a podle zákona nelze pod tuto úr,oveli jíti.
Pokud jde o méne významné polOžky, kde zemedelská cla lze mižovat, nemohu se vyjádrit, ponevadž jsem zde pouze ad infor-,
mandum, a musím 'pockat, co by t01mt rekla strana - totiž e.htel
jsem ríci naši interesenti. Tolik jsem považoval za svou povi~J'.
nost ríci pro objasnení.«
Pan rada: »Snad bude nejlépe, když si svolámé interesenty po
jednotlivých
oborech a probereme
celní tarify
našeho státu
Trantarie položku za položkou. Dekuji vál»l pánové a prosím
o další soucinnost.«

i

Porada se rozchází
na' schodech se mezi intet'esenty pokraCItje v debate o clech na a:utomobily, chemikalie a jiné veci, jimiž si lidstvo tento život zbytecne zkomplikovalo.
Pan rada se
vrací do své kanceláre. Drncí telefon.
Q1

»Poklona, pan4t rado. Tak co, mužeme
t'ade?"

dnes dát o té vaší po-

Pan rada se zamrací: »Co b:yste dával, pane redaktore? Prece
nemužeme prozradit Trantárii, na cem jsme se usnesli 1«
Redaktor: »T o vy myslíte, pane rado, že v Trantárii ctou taky
tlaše novinyT«
»Ale to je jedno, ctou, nectou, cert nikdy nespi. Ale ponevadž
bych se vás nezbavil, pište si t,edy: Dnes .se konala v ministers/vu pomda s interesenty
o poiadavcích
k obchodní smlouve
s Trantárií.
Byli pNtomni zástupci ministerstva
zahr,anicního,

94

,

_

ministerstva
obchodu, financí a zemedelství a všech významných
prum)'slových
obont. - To vám stací, ne?«
»Ale pane rado,'aspon slovo musiin·,fíd
o nálade nebo podobne.
Tohle by nebyla žádná zpráva:«
'
»Vy jste trapici, vy 1'edaktori. Tak si k tomu dejte, že bylo dosaženo naprosté dohody."
cem, pane rado?"
»Ale
»No o cem, o vecech tam projednávaných.
A už mi dejte po. koj, ostatní je úrední tajemství.«
»Tak poklooo, pam,e rado."
O>

III.
Jednání o obchodní smlouvu s Trantárií pokracuje mílovými
kroky. Do trí nedel po porade zmínlné v k(~Pitole druhé byli svoláni interesenti podle jednotlivých
oboT1~ a probrány s ninii položky celního tarifu.
Zjistilo se, že proti snížení celních sazeb
není námitek u tec'h prumyslových
oboriJ, kterých se to netýká,
ale že jsou vážné námitky proti tomuto snížení u onech oboru,
jež na celních sazbách tech ci onech mají zájem. Pan rada už
mel celý svazek požadavku a oznámil do hlavního mesta Trantárie, že se muže zacít jednat o novou smlO1wu d,'} ctrnó.cti dnu.
Do ct1'1tácti dnu se sice nezacalo, ale zacalo se Presne za 'tri nedele, jak bylo oznámeno v novinách:

i

a n t á r í. Delegáti
O b c hod ní
s mlo u 'I: a sTr
k jednání o obchodní smlouvu s Trantárií Prijeli vcera do
hlavního mesta. Jak se dovídáme, bude meritorní jednání
zahájeno dnes a obe strany si sdelí své vzájemné
požadavky. O tom, jak jednání po trvá dlouho, se mínení rozcházejí.
V zasedací síni ministerstva
se sdU delegáti obou stran
k první porade. Pan rada si nasadil slavnostní tvár a uvítal cizí
hosty delší recí, jejímž tenorem bylo, že obe strany jsou pro'dchnuty snahou po llejlepší úprave obchodních styku a že jsou si
vedomy jejich duležitosti.
»Tak abychom se do toho dali,« povídal potom už méne slav, nostne a požádal predsedu cizí delegace, aby se vyjrUril o sta:
novisku své vlády.
Predreda delegace z Tramtárie si odkašlal a zacal: »Messieurs,
nám je velikým potešením, že Jsme vás mohli navštívit ve vašem
starobylém a prekrásném hlavním meste. Jedeme sem vždy tak
rádi, že se nám odtud ani nechce. Ani si neuvedomujete,
že sem
jedefne pro' práci. Jeto zásluhou vaši miU delegace, se kterou s~
'i1i7.!,"-ze ani népozorujeme,
že jednáme. Naše vláda si dojed~'ií
~
• 'I' ~'-.
•••.
volila vypovedeti vám' oCrchodní smlouvu. Jsem zmocnen, abych
1'ás 'ujistil, že ~e tak neS'talo z nejaké zlé vule. Jen a jen z6;jmy
zemedelství se ocitá
hospodárské nás k tomu vedly. Náš prumysl
,,' lirisi, dosavadní obchodwi smlouva dává priliš mnoho výhod
z·ám a naší výrobe se nedostalo' za to primerených
kompensací.
Doufáme, Ee nyní od vás tyto kompensace dosáhneme a co my
sami za ne nabízíme, je vám už známo."
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pan rada podekoval nejprve za poklony,
kterých se dostalo
jednak hlavn-ímu mestu a pak vyjednavacum
samotným,
ale ve
veci samé prohlásil, že krise výroby je obecná a že nelze mluvit
o dalekosá1hlých zmenách dnešního stavu. O nejakých ústupcích
se snad dá mluvit, ale v celk71 je nutno oznacit požadavky Trantárie za prílišné. Ježto pak obe delegace si tímto vysvetlily 'svá
zásadní stanoviska, prerušuje schuzi a svolává první poradu o
konkretních vecech na zítrek dopoledne.
ministerstev
ScJJ1~ze se rozešla, pri cemž páni tJ jednotlivých
si rozebrali pány' z trantarijské delegace a zavedli je do divadel,
hostincu, kaváren a podobných institucí podle temperamentlt a
prán.-í jednotlivcu., Pan rada sám odf!šel ješte do své kanceláre,
kde za chvíli zadrncel telefon.
'
, ,

~tomno~
,Zde redakce Mittagblattu.
Poklona, pane rado, jak pak td
ts dopadlof«
Pan rada: »No, mužete 'fl1(Jpsqt,že to pokracuje podle pro"omu. Je nadeje, že to nejak dopadne.«
•Nejsvu velké diferenc;ef«
.No, to se zatím nedá ríct, ale vypadá to dobfe.«
.Tak dekuji. Poklona.'1
Za chvfli drncí zas telefcm. »Halo, zde Noviny Lidu. Pane
rado, 11l11žetemi ríci pár slovo tom dnešním jednámíf«
INo, tak jsme tedy zacali a jde to dobre. Jak 10 bude dlouho
trflat, to je tUko ríci. A prosím vás, vy jste dnes napsali, že to
bvde trvat tak dlollho, protože rozdíly v názo1'ech obou stran
'sou znacné. Kde pak jste to sebrali' \~
• .1, pane rado, co pak to není pmvda? Pni.myslníci
ríkají, že
poJllduvkv Trantárie jsou uhromn-é. A bylo u.ií nejaké jedn6ní o
obehod1lísmlolivu, které netrvalo velmi dlotlllot«
.No, to máte konecní' pravdu. Ale my nejsme rádi, když se
lldm vynáší úrední tajemstvj.«

IV.
Ani se clovek nenadeje a uplynou další tri týdtlY. V ministermm je práce nad hlavu. Den co den se jedná od rána do noci,
lan rada ltŽ z taktických d,{vodu nedelá prestávky
pro veceri,
ýbrž pošle delegátltm jen pro šunku, a pri veceri se jedná dál.
hodi se domli tak k pulnoci, delegáti 000>1 stran jsou utahdni
oko "oeky, ale porád ne/re dosáh.nlJU.t shody o tom, bylo-li by
možno snížit Trantarii clo na automobily. Trantarie chu,
y toto clo bylo 33% z cel'Y automobilu místo nyrz,ejších 45%,
rada nabizí, že jim sleví clo na 420,%, prI. cemž v duch:4
'ítá, jak mu za ta fabriky budou nadáz!at, ale tmntaršií delcdli trvaji na svém požadavku.
Ponevadž zatím uplyn·uly tri mcs-ícc od výpovedi smlouvy, naflá otázka, co bude dál. Trantarští
.delegáti se ošívají !1 pri).
JI, že je nHtno odjeti domt, a poradit se tam. To se také
0, a po týdnu prichází z Trcmlarie teleg1'am, ~e s»tlou't'~ se
odlužuje výjimecnc ješte nt} dva mi!síce.
Za týden potom delegáti prijedou zase a jednd se dál. Zemeká cla jsou opuštena, pon!vadž Trantárie chce v první rade
hodllout cla 1la chemikalie. Jde to velm~ težko~ pan rada u.~
lIáckrát svolal interesenty z oboru chemického, ale výsledek
od neuspokojil trantarské delegáty.
S ostatními položkami
IIlho tarifu to nedopadlo lépe ~ tak konecne rekli delegáti
Tran/árie: »Když vy nechcete snížit, tedy m~' zvýšíme. a bude
.( A na tom v podstate zlhtalo. Smlouva byla ujednána tf~, lHi\'
lil sazby na dovoz do Trantarie byly p,onekud ~ýšeny, celní
by pro dovoz z Trantdrie se zmenily
jen nepatrne:"místy
byly
t1ly o Y,'%, místy zvýšeny o ~_5/8%.·
,A to jsme se musili tak dlouho tahat7« "prohlásil pan rada,
smlouva, v níž obe »Vysoké smluvní strany, toužíce po neém rozvoji obchodních styhi., shodly se na úprave celních
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Nejhorší je,« podotkl pan rada redaktoru místní korespont, ktery druhý den si prišel pro nejakou ntYVinku, »že lahle
a, polí/ám, vydrží tak asi pul roku. Pak ji vypovíme bud
lIebo Trantárie. Ale, dáte-li toMe do novin, tak vás zabiju.«
Nedám, nedám, pane rado. A jaká je dnes celkovd situace
ne politická?{(
tlková situace je taková.: Smlouva s Trantárií je šfastn~
O smlollvlt se SakrabOluí ješte jednáme
a pro vaši in" ne pro noviny, vám povím, že to mti.že ješte dlO1tho
My tam máme težký spor o clo na tkanicky
do bot.
latkou jsme to prerušili, ale bttdeme zase asi musit zacit.
ten Sudan. Je toho na ce-rty.«
rado, níc si z toho nedelejte, aspon máme o cem dá.va~
• PoklO/lat«
-Kaph.-
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o komunistickou stranu .
Ve1ectený pane redaktore!
Vaše laskavá výzva na. konci redakcní odpovedi na muj dopis opravnuje mne, prositi Vás ješlti jednou o pohostinství ve
sloupcích Vašeho ct. casopisu.
r. Úcelem mého dopisu bylo, poukáiati na to, že dle práva
toho casu v republice; ceskoslovenské platného není možnosti,
bez porušení právního rádu správním aktem politickou ~tranu
rozpUSltuti.Byla tO' polemika s Vaším tvrzením, že »budete-li
hledati jen v zákoníku, nenajdete náinitek, které by bylO' možn0
uvésti«. Mluvil jste výslovne o- zákoníku, tedy o positivním právu kat' exochen. Oba jsme mtuvili o právu positivním, následkem ,toho Vaše rozlišování mezi právem pciSitivním a právem
»správným« nemuže vyvrátiti mých tvrzení, -týkailcfcll9eVý:;-"
hradne práva platného.
2. Ve Vaší odpovedi pochybujete, že by positivní práv(} státu
nedávalo zhola žádnO'u možnq;;t, hájilti se proti cinnosti, která
smeruje ke zvratu ústavy a právníhO' rádu. Nikdy jsem netvrclil, že by positiV'rÁprávo státu možnost, hájhti se v naznaceném
smeru, nedávalo. Tvrdil jsem pouze to jediné, že moc výkonná
nemá práva saháti k rozpuštení politické strany .. Dukaz o opaku
1ohO'llotvrzeni jste neprovedl, nýbrž vyslovil jste o· tom pouze
své pochybnosti.
3· Nejsem názoru, že politická strana, jediná Ze všeho, jest
postavena mimo právo a že na ni vubec nelze dosáhnouti. V nekterých státech jest vyloucen trest smrti. Jest v techtO' stá'tech veškeré obyvatelstvo »postaveno mimo všechnO' právo«?
Jest jen ten podroben právu, kdo muže býtltres,tán smrtí? Po1itická strana dle platného práva podléhá všem ustaI1O'Venímprávního rádu. Jenže proti ní jest vylouceon,trest !>mrti, t. j.
úrední rozpuštení.
4· Avšak též ta okolnost, že strana nemuže býti rozpuštena,
není· nejclcé privilegium politických Sltran. Nebot v zásade se
obyvatelé státu mohou !shromaždovati k spolecenským útvarum dle své svobodné vule a pouze ve výminecných prípadech
má administrativa možnost zabrániti jim pokracování ve spolecenství. Nelze dle platného práva ku pr. rozpu!rtiti katolickdU
církev, reholnický rád, isráe1itickou obec náboženskou, rodinu, .
'v~re}nou ?bchodní s~lecnost, v komanditn.í spol~nost, komandltl11·spolecnost na akCIe, spolecnost dle tretí kl11hy obchodního
zákona,· spolecnost obcanského práva, komit.ét k usporádání plesu, stolní spúleoll'06t a pod. Nemuže tedy býti reci o tom, že
v tom, že poEtická straiIla nemuže býti rozpuštena, spocívá jedinecné, zvlášte privilegované postavení.
5. Otázky mne Vámi kladené· zodpovídám na: základe platného. práva takto: Poli.t,ická strana není povýšena nad práva, nýbrž
dle platného práva strana a její clenové v každém smeru právnímu rádu jsou podrobeni. Polirt:ická strana nemá postavení výsadnejší než ku pli. verejná obchodní spolecnost aneb plesové
komité. Tento stav nezdá se mi býti nijak abnormálním; nachází se ve všech kulturních zemích, nejsou-li toho kterého casu
obdareny fašistickým režimem. Tento stav považuji za úplne
odpovídající platnému právnímu rádu.
6. Nemám však duvodu vyhýbati se diskusi o sporném pred- ,
metu též se stanoviska »des richtigen Rechtes« cili dle obecnejší právnické terminologie «de lege ferenda«. Ovšem s výhradou: právnická veda není m'atematika, pracuj ící s abstraktními
pojmy bez ohledu na skutecný život, nýbrž eminentne realisti·cká, praktická disciplina. Jednám-li o právním rádu republiky
ceskosloveniké z r. 1927, nemohu poIl.echati nepovšimnut hoapo-
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l?ttomnosL..
dárský a kulturní stupen O'byvatelstva jejíhO' a nemahu ciniti
predmetem svých úvah bezpodkladné fantasie, ku, pr. že by jeden mi1Lan z trinácti jejíhO' abyvatelstva se den co den zabýval
výzvami resp. splnením výzev ku vraždám, k atentátum na vlaky a podabným vecem. Ta muže býti sna,d padkladem seriosní
diskuse mezi právníky a politiky makedanskými,
nikaliv však
"II Cechách
v roce 1927. Ostatnk neracte mysliti, že stát i proti
takavým zjevum jest tak úplne bezbranný.
M{Hete prijmauti
ujištení, že ku pr. auta,ru zákona a' traskavinách
z r. 1885 aneb
ochranu republiky z r. 1923 se v abrane prati
autori zákJOna
takavým neprístaj nos tem již dasti dabre vyznali. Má skromné
mínení jest, že se na ne klidne mužete spolehnauti.
Nestacila
by Vám, kdyby dny hruzastrašné
plakáty byly konfiskavány
a
jich autari a razširavate1é
trestáni prO' navádení k vražde, paburavání atd.?
\
7. Stát má dle VašehO' 1,vrzení »das richtige Recht« háj iti svau
existenci prati útakum, prati ní namíreným. T.ota Vaš~ tvrieruí
nepopírám. Dle méhO' názDru nemtlže býti však pachybnosti:
9 110m, že stát smí k tétO' své achrane, pakud chce zustati státem
právním, užívati pouze anech prootredku, které mu paskytuje
práva platné, a ta bez ohledu na ta, že by snad dle názoru tahO'
kteréhO' státníhO' argánu aneb publicisty
bylo správnejší
(»das
richtige Recht«), kdyby stát me;l po ruce ješte o prastredek
více (v našem prípade mO'Ž11O'st úredníhO' razpuštení
palitické
strany). A tu neváhám prohlásiti, že by byla cinem protipráv-.
'mím a mimoprávním,
kdyby státní .orgán bez zákannéha padkladu pravedl razpuštení st.rany, at již jsau akalnosti jakékoliv.
Nepochybuji,
že stártJ má »das richtige
Recht« (správneji
by
byla možnO' ríci pouze: mažnast) zmeniti si zákanem právní rád
"II tom
smeru, že prostredky achrany ješte razmnaží. Zdali však
tétO' možnasti užije, není atázkou právní, nýbrž atázkou palitiky
a poli>t1ickémaci.
8. A mám-li tedy též de lege ferenda ddpovcdeti na Vaše tri
otázky, pak ciním ta taktO': Nevidím duvadu, prac by dosavadní stav mel bÝ.ti zmenen v nepraspech
abcanských
svabad.
Neprál bych si prizpusabení
a snížení politických stra1lJ na ubo-.
hau rali spO'lku dle spolkavého zákona. Za nejlépe O'dpovídající
právu (dem richtigen Recht) bych považoval právní stav takayý, ve kterém by uskutecnena byla svO'bada 'UÍskavá:, shramaždovací a spolkavá. Pras,tredkem"
'bby tentO' stav nemel padabu
anarchie, by byla moderne upravené práva trestní, v jehož rámci každý by se adpovídal ve farmách moderne a úcelne upravenéhO' tresi!lního pracesu za ciny jemu za vinu kladené.
11IéI.

----

Znamenám

se s prajevem

dakanalé

úcty a oddanosti
Dr. Egon

Sehwelb.

(P a z n. r e d a k c e. Pa této diskusi se nám zdá, že opravdu
jsme nemeli užíti vety: »bude1e-li hledati jen v zákoníku, nenaleznete prat,i tamu námitek«. SO'llhlasíme s naším opanentem,
že nestací, nejsau-li v zákaníku námitky, nýbrž že by zákoník
musil poskytavat positivní právní podklad. Chteli jsme ve svém
clánku ríci talik, že razpuštení komuni,stické srttrany by neodparav:l1a našemu právnímu cítení. Uznáváme, že se pri tam muRecht« než a »das pasitive
síme apírati více: a »das richtige
Recht«, které náš aponent 'Ovládá dO'kanaleji. Ale pocit, že za
'námi stají prirazené práva sebeabrany,
by nám v rozhadující
chvíli stacil. Dali jsme se však p. drem Schwe1bem presvedciti
a tam, že k razpuštení komunistické strany by bylo nutnO' si
pripraviti právní padklad navým zákanem, a že pauhé rozpuštení cestau administrativní
by neadpavídala
dosavadnímu právnímu stavu. Chceme ješte jeru opakO'vati, že bycham nikterak
nepocitavali jakožto skvrnu na svém demakrai4ickém svedamí,
které chceme držet " cistate, kdybycham prO' prípad skutecnéhO'
nebezpecí sauhlasili se zákanem, pripra,vujícím
rozpuštení
komunistické strany. Denukracie
nemá právo chrán~tli se výji-
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mecnym zpusabem prO'ti hnuti, které usiluje prosaditi své cíle
cesltau demokra.tickou. Ale prati hnutí, které ne demokraticky,
nýbrž násilím chce postupovati a které má za cíl pas lati všechno
dnešní pasitivní právo k certum, pr<JIti tamuto hnutí má demakracie práva hájiti se zpusabem
výjimecným.
Prakticky
(po
pauced, které pro nás vyplynulo z tétO' diskuse): z á k o n e m,
nikaliv pauze na r í z e'II:í m razpustiti
kamu:listickou
stranu.
Trváme avšem na I'>vém tvrzení, že v dnešní situaci nenalézáme
prO' takavé razluštení dasti duvodu a že bycham je pakládali za
chybu. Ješte poznámka:
das richtige
Recht
je necO'
jinéhO', než< cemu se v obecné právnické
terminalagii
ríká d e
leg e f e r e'!ll d a.)

.*

Doslov ke starému clánku.
Vážený

pane redaktore,

otiskl jste v posledním císle »Prítamnosti«
dapis dra K. H.
Hilara s názvem »Daslav k starému clánku«, ahsahující
také
tl1Ittovetu:
»Pan V. Cervinka vyplnuje ab den odpaledník
»Nárad«
skandálními clánky s tucnými tituly O' puvodnosti Hilaravy režie
»Ham'.2ta<<.<<
Daufám, že ta ptljde bez § 19. tisk. zákana, pažádám-li Vi<;,
abyste laskave v z á j"mu p r a v ci y kanstataval,
že j sem nepsal
do »Národa« žádných skandálních clánktl vubec - ani »ab den«,
ani v jiných lhutách, a dakonce už ne O'pllvadruosti Hilaravy režie »Hamleta<i.
Je di n é, co jsem a Hilarave režii »TIamleta« dO' »Nárada«
psal, byl mttj abvyklý, strucný referát hned na príští den po navém nastudování »Hamleta« v Hilarave režii, tedy 25. listapadu
I926 d'Opa1., referát jako obvykle podepsaný,
r(jspektive apatrený mau znackau.
O téže Hilarove režii '!lIove studovanéhO', a nave prelaženého
»Hamleta« psal jsem pak jcšte jen ve »Zvanu«, jehaž divadelní
referát pravidelne abstlrávám,
v císle I3. z 9. prasince minuléhO'
raku. I tentO' referát jest opa.tren mou obvyklau znackou. V abou
pak jsem neuvažoval o puvodnooti ani nepuvodnosti
Hilaravy
režie, jak se lze lehce presvedciti nahlédnUltím dO' nich.
Prosím, abyste tamuta mému prohlášení doprál místa, a poroucím se Vám s prajevem úcty
Vine. Cervinka.
V Praze,

12.jII.

1927.

NOVÉ

KNIHY

R. Vonka: Ženy ze života a di/a' l. A17Iosa Komenského.
Ctenár nalezne v této knize známéhO' kamenialaga
celau radu
mála známých, neb dacela neznámých abrazu ze života Kamen·
naklad. Svabodnéh0
,skéha. Cena Kc 7.-. Vydala »Unitaria«,
bratrství v Praze.
Dr les. Váha: Psychoteehnika.
Z vedeckých 0bjevu, o jejichž
praktické
upotrebení
mimo experimentální
labaratolre,
válka,
zvlášte v Americe se pricirvila, je praktické upatrebení psychologie: Psychatechnika
(Psycholagie ve službách praMickéha clovcka). TaM navá veda "II nejkratší mažné dabe dacílila adbornou
rekrutýrku
americké armády - a dnes všude tam, kde je treba
racianelne vybírati nejschapnejší
síly, slauží aviatice, železnici,
autamabilismu,
tramvajovým
padr,ikum,
tavárnám,
dílnám,
kancelárím, závadum a podnikum nejrozmanitejším.
Za Kc 16.-.
-aklad. F. Topice, Praha 1., N áradní trída cís. 11.
Ein Erntekranz
aus Hundert
Tschechischer
Dichtung. (Kurt
Walf Verlag Miinchen,
II5 stran).
Pi'eklady
z ceské poesie
ad Rudolfa Fuehse. Zastaupeni
jsou Erben, Celakavský,
Ne·
ruda, Vrchlický, Sova, Bezruc, Brezina, Hlavácek, Toman, S. K.
Neumann, Šrámek, Theer,
Fischer,
Kricka,
Durych,
Hora a
Wolker.

