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dodatecných poznámek.

edak~or,vrátivší se z prázdnin, vidí, že by hylo
dolm aspoií dodatecne se zmíniti o nekterých veh.

1.
ILidovénoviny« prinesly zprávu, že se pnpravuje
e men a Š ve h lov a k a b i ne tu; národní sociaé prý vstoupí do vlády po obecních volbách, sociální
okraté nejpozdeji na jare; úcast národní demo krana vláde je prý vážne ohrožena; novel isace sociálpojištení nebude provedena.
Tato zpráva privedla ludovou stranu a ovšem i náí demokracii do varu. »Národ«
tak se rozcilil, že
jazyk preskocil; tento málo ctihodný orgán vyspípred celou verejností národní demokracii, obviniv
z korupce a ze snižování parlamentu na úroven prívníchputyk. Melo tam ovšem místo n á rod n í d eokracie
stát národní
socialisté;
ale tavé veci dejí se v rozcilení. Strana lidová a agrární
ávu dementovaly.
,
Nebyloby treba mnoho si delat z takových dementi.
nás skoro všechno, co se stalo, bylo nejdríve demenáno. Ale byt informátori »Lidových novin« byli
znamenitejší, zpráva prece nezdá se odpovídat
rmálním zákonum politickým. My tedy bez in forcí rekneme, co si o tom myslíme.
Prednenení vubec pravdepodobno, že by vstup národch socialistu mohl být závazne smlouván, dokud není
ám výsledek obecních voleb. Kdyby se stalo a tyto
fuy by potvrdily politiku dnešní koalice,
zustane
'da u vesla tak, jak je. Mluví se o jedinci obzvlášte
ikajícím, který prý si preje vstupu socialistt''1 do
, y. Ale jsou veci, které zmenit není v moci žádného
ince.Jednou z takových vecí je ten fakt, že politika
boj o moc, že v tomto prostredí se nikomu nic nerujea že nikdo se dobrovolne nevzdá cásti moci, aby
o ni delil s nekým jiným. Na tom sotva tedy zmení
o nejaká theorie. Predstavte si, jak každému poliémusmeru je dukladne vštípena touha porazit smer
e protivný a položit patu na šíji jeho. Myslíte, že,
Ž se mu to konecne podarilo,
odtáhne patu bez
~? Žesi pr~vice bez naprosté nutnosti vezme spoleca z rad stran levých, kterému by musila predkládat
ouhlasuvšechny své tužby a všechna svá usnesení?
.i dobrovolne povesí na krk celou soustavu zdlouých a obtížných kompromisu? Jest ovšem težko si
pomyslit.Nechovali by se ostatne jinak ani socia" kdyby oni meli vetšinu. Pan poslanec Stivín jed, uprímne napsal, že by socialisté byli po volebním
• ství práve tak vypudili strany pravé z koalice, jako
onyudelaly s nimi.
stup socialistu do vlády se nedá ujednat pred vol-

bami u zeleného stolu ani ne u zeleného trávníku, kam
se v léte prenášejí politická jednání.
Dnešní koalice
chce vedet, co rekne obcanstvo její politice. Dostane-li
do ruky volební cifry, které bude moci pokládati za
sobe príznivé, ani ji nenapadne uprazdiíovat vedle sehe
místo pro nekoho jiného. Bylo by to politicky trochu
neprirozené. Jen poražena mení se vláda. Není dosti
prozíravo cekat na zmenu bez porážky. Brát nekterou
ze socialistických stran do vlády - to by bylo pro
vládnouCÍ kurs jako pripravovat si vedome nepríjemnosti. Uslyšíte-li o nekom, že má radeji težší jednám
než lehcí, udeláte dobre, hudete-li brát tu zprhu skepticky.
Premenu vlády na základe pouhého zákulisního manévrování nelze pokládat za pravdepodobnou. Vetšiny
se scházejí a rozcházejí z živelnejších prícin než je náwr toho nebo onoho politika. Tato vláda se musí hud'
vyžít nebo být poražena. [~ekli jsme hned pri hlasování
o agrárních clech, když se poprvé šikovala tato vetšina,
že se nerozejde, dokud se nevyžije. Kdyby ludová strana nebo Nemci nebo národní demokraté zacali delat
více obtíží, než jsou ostatní strany ochotny snášet, pak
by ovšem bylo možno cekat na zmenu vlády i bez voleb. Ale zatím se zdá, že žádná z jmenovan)lch stran
nemá chuti k necemu takovému, a že každá z nich pokládá panství dnešní vetšiny za neco znamenitého, co
je nutno strežit jako oko v hlave. Ti, které spojily spolecné tužby, drží pevne pohromade a neprejí si nic lepšího. Pochybuji,
že by nejaká autorita vzala na sehe
odium rozbíti tuto souhru, tak milou srdcím všech, kdo
mají na ní úcast. Mohlo by ostatne hýt po autorite.
Jsou ovšem - theoreticky vzato - možnosti, kdy
by bylo i bez porážky nutno rozšírit dosavadní vetšinu.
Neco takového se událo ve Francii, kde hylutvoren kabinet národní koncentrace,
aby za snahou o nápravu
meny stála co nejvetší autorita. Mohlo by být neco takového nutno i u nás. kdyhy treba vzniklo skutecné
komunistické nebo fašistické nehezpecí a kdyhy bylo
nutno stupnovat autoritu vlády. Ale na komunistickou
revoluci se už pomalu zapomíná, a fašisti sice nadelají
tolik rámusu jako plechová krabice na psím ocase, ale
sami o sobe nejsou nebezpecní. Nebo by snad byly možny i jiné potreby, ale sotva nekterá z nich se bude zdáti
dnešní vetšine tak naléhavou, aby se pro ni vzdávala
celistvosti své moci.
Nejvetší starostí Švehlovou asi je nepatrná vetšina,
kterou má k disposici ve snemovne. Tato vetšina klesla
vyloucením dvou ncmeckých agrárníkt"l a odvratem
Madarll skoro až na prípustné minimum. Každý ministerský predseda má radeji silnou vetšinu než slabou, a
tak by bylo vysvetlitelno a chvályhodno, kdyby p. Švehla pamatoval na zadní kolecka. Ale treba považovati
za vylouceno, že by se neco stalo proti vl'tli stran dnešl1í
vetšiny. Nebylo by moudré vedome vhánet ludovóu
stranu zpet do oposice - na to je slovenská otázka
príliš choulostivá. A nebylo by ani dobre poskytovat
národní demokracii príležitost k vlasteneckému kriku.
Jen si predstavte šírku otevrených úst této strany, kdy529

PHtomnosL
by byla nucena svázat ranecek! Videli jsme, jak si tato
strana pocínala jako vládní, a mužeme podle toho tušit,
co by delala jako strana oposicní. Je radno, aby n<'1rodní demokracie ješte nejakou dobu sedela v ccskonemecké vláde; lidu musí být dukladne vštípeno v pamet,
že první ceskonemecká vláda byla udržována pomocí
našich krajních nacionalistu.
Zmeny, které by vzešly z pouhého parlamentního m~l~
névrování, nemohly by být trvanlivé. Sociální demokraté dívají se, myslím, na vec správne, t7rdí-li, že tuto
vládu dlužno nejdríve porazit a pak teprve mluvit o
její zmene. Názor národních socialistu má nejaké jiné
odstíny. Na zprávy 'U svém vstupu do vládv rdpovedeli
jen, že je to predcasné.
Zdá se býti jisto, ŽC o nccem
vyjednávali. Nezáleží ovšem pouze na jejich ochotc. A
sotva lze míti za to, že by se spokojilI tou rolí, která
pripadne každé strane, jež není nutnou sOl1c:'tstí, n)'brž
jen príveskem vetšiny. Není to role prvoradá.
Pamatuje-li ministerský predseda na to, :lby mel
k disposici dve vetšiny (a zajištoval si asi jen toto nic
jmého), je to chvályhodné pocínání. Není trdn s~ášet
extravagance žádné strany, víme-li, co si pocít bez ní.
Zdá se, že p. Švehla si preje být pripraven na všecko.
Abych zrekapituloval: nelze ocekávat zmenu vlá(lv
bez vážnejších prícin. Ale situace vyzrála tak, že by
hned a bez obtíží byla jiná vetšina pohotove, kdyby
dnešní vetšina mela padnout nebo se z nejak)"'ch duvodu rozejít.

II.
Z fašistu nejde.hruza ani po s á z a v s k é 10 li P e žnic k é h i s t o r i i. Z toho ovšem nelze vyvozovat, že
ten, z koho nejde hr-uza, by si smel dovolovat takové
veci, jako je shánení úredních aktu pomocí revolveru.
Máme na štestí v zákoníku docela presná ustanovení
pro takové prípady, a tak asi fašistické hnutí bude musit po dosti dlouhou dobu se obejít bez úcasti nekolika
obzvlášte zdatných výkonných sil. Jak jsou už fašisté
detinští, budou snad uprímne presvedceni, že se jim
deje krivda. Tech nekolik, kterí zákonem budou odnati svým rodinám a svéinu povolání, bude moci v klidu premýšleti, nemel·li by se zmenit onen paragraf vojenského rádu fašistu, podle nehož každý fašista musí
presne vyplniti rozkazy ~vého predstaveného, nebo nebylo-li by lépe vymenit predstavené.
Význam fašismu není v tom, co je toto hnutí samo
o sobe; samo by melo tolik moci jako kocka na streše;
problém fašismu je v sympatiích, které mu venují vládní strany nebo aspon cásti tech stran. Jen to z neho
delá záležitost vetšího politického významu. Fašisté nejsou žádní hrdinové a delají tolik, kolik se domnívají
míti dovoleno. Byli povzbuzeni shovívavostí, která se
na ne linula z vládního tisku. Kdyby prešla shovívavost,
prešlo by mnoho z hrdinnosti, i když je ted mezi nimi
p. Scheinost, který prý je povaha náramne bojovná a
ze zásady
dávající prednost methodám válecnickým
pred demokratickými.
Nevím, dospel-li p. Scheinost
k temto názorum cethou církevních autorit nebo v biografu. Nejpravdepodobnejším
se mi zdá, že vubec nedospel. Chodí ted mezi fašisty a predstavuje si, že
Gajda je neco jako \V aldšt)"'n (to je následek nezrí-zené
cetby clánku páne Durychových). Soudím-li, že je mu
nyní osmadvacet let, myslím, že na neho waldštýnská
idea prišla o dvacet let pozdeji, než mela. Budiž tomu
jakkoliv, jiste by nám bylo neobycejným potešením,
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kdyhy p. Scheinost sám osobne provedl neco bojovn'
ho. Snad to ješte udelá, budou-li nekteré vládní kru
držet tak poctive ruku nad hnutím, jehož se stal gen
rálním tajemníkem, a budou-li stále projevovat zalíbe
tak nelícené v jeho spolecenských hrách.
Ponevadž fašismus podobá se mesíci v tom, že ne
vlastního svetla a odráží pouze svetlo cizí, je v sázav
ské príhode hlavním problémem nikoliv tato prího
sama, nebot není naší starostí, chce-li se nekolik li
nechat zavrít (vetšího výsledku to mít nebude), n)'br
chování vládního tisku k té príhode. To chování by
z cásti pokrytecké, z cásti prímo hanebné. Byli jsm
opet nuceni vyslechnouti onu povestnou, ošumelou frá
si: »odsuzujeme ovšem toto násilí« z úst lidí, kter
z tohoto násilí meli radost. Byli jsme opet nuceni "y
slechnouti rozklady »Vecera« o aféristech, címž bylt
míneni lidé, kterí se domnívali, že by vláda mela za
krocit proti tomu, co ve svých dusledcích vedlo k .á
zavskému prepadení. A musili jsme císti v »Národe«
této jáme všech politických nerestí, presložitou úvah
o tom, že sázavskou príhodou jsou vinni ti, kdož "FO
lali Ga jdovu aféru. Z clánku »N ároda« jasne vypl)'valo
že jeho právl1ímu cítení by odpovídalo, kdyby po tom
prepadení byl zatcen elr. Beneš, nikoliv onech šest fa
šistu. Nebot, praví »Národ«, kdyby nebylo Gajdovy
aféry, nebylo by ani listin o ní; a kdyby nebylo listin
o ní, nebyli by meli fašisté co pohledávat s revolvery
u úredníka ministerstva národní obrany. Tento v)kon
je asi ta nejnápadnejší smes drzosti a pitomosti, ji'Z
bylo možno nalézti v novinách za poslední rok. l· e
zbývá než se modlit, aby žurnalistika, tento ucitel lidu,
nepokazila lid docela. Nikdo ovšem nemohl od »Národa« ocekávati žádné jiné chování, protože je to orgán strany, která pocítá s fašistickými hlasy pro obecní volby. Kdyby byli fašistictí mládenci nekoho zabili,
našel by »N árod« vinu nepochybne na zabitém. To je
politická povinnost.
Nekteré listy pokusily se prikr)"'ti fašistický cin pláštíkem, pravivše, že to byl hloupý kousek. Ovšem, byl
to hloupý kou ek, a vybraná hloupost tohoto hnutí e
asi nezmenšila ani od té doby, co se jeho organisace
ujal p. Scheinost; bud inteligence p. Scheinostova není
dost vlivná nebo je fašistická hloupost naprosto neprekonatelná. Ale nechápeme, jaká je nám dávána direktiva, praví-li se, že to byl hloupý kousek. Fašisti jsou
ochotni jednou z nemenší hloupo ti nekoho zahít nebo
vyvolat krveprolití na ulici. Nemá se necemu bránit
jen proto, že je to hloupé? Je tato vetšina- ochránkjl1í
zákona nebo hlouposti?

lIÍ.
Patrne žádn~l evropská vláda nebyla hy schopna ta
kové veci, jako byla poprava S a cca a Van ze t
ti h o. Je k tomu treba mít nervy jako provazy, a gu
vernér Fuller se muže asi honosit nejotužilejšírni nervy
na svete. Sedm let ve stínu smrti zdálo by se asi každé
eVf(}pské vlúde dostatecn~m trestem - ale americká
clLlstojnost h) la asi dotcena cizími intervencemi a rekla
si, že Amerika, první zeme na svete, ukáže všem,
od nikoho neprijímá pokynL1. Uodnl1tá americká p5Th
ozvala se i z projevu senátora Doraha, jenž je jinak
clúkladný a vláde bsto velmi nepríjemn)"' rac1iká1.).Ji
kdo nemúže ríci, nepritížily-Ii projevy sympatií od
souzencLlm místo aby jim pomohly. l\merika se i \' t
kové veci drží Monrocovy doktriny, že nikomu ne
nic po tom, co se deje na americkém kontinente.
Ž

tom budiž poctive priznáno, že je velmi povrchorí-li si nekterí lidé v Evrope, kterí nemohou
nic jiného než nekolik novinárských zpráv, mívine nebo nevine odsouzených.
í jisto, nebude-li americká vláda dosti. brzo litoto popravy. Teprve se ukáže, neprokázala-li tím
túm kus agitacní služby. 400.000 lidí na pohrbu
poprayen)-ch anarchistu v Bostonu - to je príliš
císlo, aby nebylo nápadné. Lze pochybovat, že
to poboureným lidem stacily pri príštích volzase jen dve historické strany. Potrebovali-li soé nejak)- popud, mají jej nyní. Možná, že knihy
em »Proc není ve Spo jen)'ch státech socialismu?«
v krátku patrit minulosti.

níka, aby dal iniciativu i ve veci moskevských poprav,
a ptal jsem se, proc tak neciní, proc jen nekdy. To jsem
se od neho nedozvedel. Myslím, že to také stací.
Jaroslav Stránský:

Poroty nebo soud lidu
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III.

Lidmúže
v davu
nepouceném
a
vládnout
ani soudit.

neorganisovaném
Lid
však se muže neorganisovat v obcanský svazek a muže se spravovat rády, podle kterých se vykonává vláda i soud. Demokracie sama o sobe jest autonomií, nebot lid si v ní
sám dává zákony a sám si vládne. Ale krome této sebeIV.
správy, která jest jen jiné jméno demokracie, rozeznámoskevských popravách vyzval jsem p. p r 0- váme v demokracii zásadu autonomie ve smyslu vyšraN e j e cli é h o, jenž se zabÝvá organisováším: prímou úcast lidového (laického) živlu ve verejrotestú intelektuálu proti teroru, aby protestoval
né administraci. Lid si ovšem vládne sám také tehdy,
proti moskevsk)'m popravám. Nalézám nyní odkdy prímou volbou nebo aktem svých zastupitelstev
p. prof. Nejedlého ve »Varu<<: nesouhlasí s movolá k vláde a k soudu odborníky, - v demokracii
kS-mipopravami, což je prý videt i z toho, že
i vláda úrednická jest lidovláda, a pokud by zústal zaur: v 1\Ioskve protestoval; a až prý pLljde zase
jišten lidový zdroj státní moci a její odpovednost a
závislost na lidové kontrole, neprícila by se demokrakS-teror proti proletárum, ví prý, kam se má
tickým zásadám ani soustava státního centralismu,
t: na mne. Nevím opravdu, jak p. prof. Nejedlý
kter)'- by i nižší a užší verejné svazky spravoval komižádat, aby jeho stanovisko k moskevským poprasionelne a odborne. Vládní komisar v municipální
bylo zrejmo z telegramu, kter)' Anglican Lansposlal do 1\loskvy. Lansbury je Lansbury a Nespráve demokratického státu, nebo obecní samospráva
ve státním svazku rízeném autokraticky, - kdo by
je .' ejedl5, a p. Nejedlý mi neprávem mává pred
telegramem Lansburyovým,
po kterém mu.
nevidel, že státní komisariát jest pak lidovejší instie receno, nic není. Mne zajímalo, poslal-li tetuce, než obcanská radnice mocensky závislá na dedicp. prof. Tejedl)·. Jak vidím, neposlal. Videli
né vrchnosti? Otázka bezprostrední úcasti laického žitolikrát p. prof. Nejedlého pri sbírání podpisu
vlu ve verejné správe není tedy otázkou demokracie
nebo nedemokracie. Autonomie v tomto užším smyslu
otest proti teroru, že ovšem musí b)'-ti nápadno,
tokráte podpisú nesbíral. To stací, abychom vejest po stránce administrativne-odborné
otázkou úcelnosti: Co udelá lépe laik, co udelá byrokrat hure? Ani
e protestuje pouze tenkrát, hodi-li ~e to komuautokracie si neformulovala otázku jinak a nerozpakoé strane, jíž delá portýra, a abychom si uvedoze podpisovat mu jeho protesty je tolik jako sevala se volat laika ke správní funkci. Po stránce politické má ovšem autonomie i takto omezená význam
munistllm na lep. Nelibe se také dotýká, jestliže
f. Nejedl)",vykládaje, proc nesouhlasí s moskevdemokraticko-výchovný,
a proto jí demokratické soupopravami, venuje mnoho místa dLlkazu, že ty
stavy prejí více; než duslednému
režimu kancelárskému.
y nejsou úcelné a že jimi moskevská vláda doopak toho, co chtela. Široko daleko známému
Není clLlvodu hledet na úcast laiku v soudnictví záátorn protestú proti teroru má b)',ti naprosto
sadne jinak, 'než se hledí na jejich úcast v administra'no, jde-li o teror úcelný nebo neúcelný; má mu
tive. O úcasti lidu tu i onde lze ovšem mluvit jen pože je to teror, sice by svedl mnohé k premýtud, pokud jest organisována: kde není rádu, není vlánení-li na pr. bulharský teror se stanoviska buldy ani soudu. Není soud, co delá lid v davu, když bez
vlády úcelný.
procesu vyrkne a vykoná rozsudek smrti, jako není
popravou Sacca a Vanzettiho pokusil se p. administrativní úkon, když dav demoluje tiskárnu, aby
ejedlS' oplatiti mi mé otázky, a vyptával se
potlacil casopis, který se v ní tiskne. Sporná otázka
ém pr;\vu«, proc neprotestuji. Tedy proto: nemuže tedy býti jenom, je-li bezprostrední úcast laického
o tom. práve jako sám p. prof.
ejedlý, byli-li
živlu v soudní organisaci politicky a procesne (odborrictí anarchisti vinni ci nevinni. Za druhé: mám
ne) úcelná. Úcel politický muže být rLlzný, a po té
ar o úcelnosti takových protestu, které jsou
stránce není tedy valné vyhlídky na nejaký jednotný
detin~k5'mpocínáním. Jsem presvedcen, že amezáver. Ale úcel trestního procesu není rúzný ani spor•de by by10 svrchovane lhostejno, jestliže pan
n)": zjištuje se pravda b vine nebo o nevine. Ten proces
d J\routka v Praze protestuje. Asi stejne lhoje nejlepší, kted ji zjištuje nejspolehliveji. Politické
'ako b) bylo jedno mezinárodnímu kapitalismu,
a politicko-výchovné zretele zLlstanou vždy podrízeny
byl pripojil SVtlj podpis vedle podpisu p. N~vecn)"m úcelum prQcesním. Kdyby porota nebyla dobré
na protest proti útlaku delníku v Cíne, který
j dnou také poslán. Za tretí: mezi mnou a lJ zrízení právní, politickými d{:tvody by se neudržela.
Ani politické duvody nehledí k nejakému pochybnéejedl)'l11 v té veci není rovnos t. Já se protestmu právu lidu býti soudcem. Kdyby demokracie tu
emi nezab5'vám, kdežto p. prof. Nejedlý dal
byla proto, aby se vyhovelo ambici lidu po soudcovské
ativll k nekolika tuctúm takových projevu.
moci, sverila by porotním soudum také rozhodování
em se tedy na neho jako na známého odbor531

o prích civilních. Kdo chce pochopit politický význam
poroty, nesmí se dívat na lavici porotcu, nýbrž na lavici obžalovaných. Politický smysl poroty není v tom,
že se dává porotcLlm právo soudit, nýbrž v tom, že
se dává obžalovanému záruka: trestní moc státu se
uplatní jen v mezích trestního p r á v a. Osobním
úhonum a utrpením trestu mLlže stát stihnouti obcana obžalovaného z težkého zlocinu teprve, když se
o jeho vine presvedcila a když ji svým výrokem dosvedcila rada jeho obcanLl-druhLl. Jen v tom smyslu lze
ríci, že jest demokratictejší, když se neomezuje výber
tech soudcu majetkovým merítkem, po nemž se zastesklo dru Kramárovi, když tedy o vine chudého nesoudí jen bohatý, o jehož vine by chudý soudit nesmel. Peroutka spatruje jako mnoLí jiní politický úcel
poroty v zajištení obcanských práv proti absolutistickému státu. Kde se ustupuje autonomii tím, že aspoií.
cástecne se poverí obcan-laik správním nebo soudním
úkonem, muže se skutecne utvorit v rámci autokracie
zárodek demokracie, ale za mnoho taková záruka nestojí, protože státní moc ji zruší nebo suspenduje, jakmile jí zacne být l1epohodlnou. Jak nepatrný jest po
této stránce politický význam porot, nepoznali jsme
jen v absolutistickém a lži-konstitucním Rakousku, ale
také v demokratické republice, která »na svoji ochranu« v politických a tiskových prích ptisobnost porot
zrušila. Ne proto, že se ten t o politický smysl poroty prežil, nýbrž spíše proto, že se neprežil. Stát,
také demokratický, nerad se dává v konfliktu se svými politickými odpurci handicapovat politicky nespolehlivým laickým soudcem, nezávisl:)'m a 'neodpovedným.
Základ poroty není politický, je právní. Ale zase
tu nebeží o »protiváhu proti odbornému stavu soudcovskému, náchylnému ke zkostnatení«, ani o opatrení,
aby soudci z povolání nemohli »z osobních duvodu zneužívat své absolutní moci«, ani o to, aby »odborné
soudnictví bylo osvežováno lidovou krví«, jak myslí
Peroutka a mnozí jiní. To všechno nejsou právnické
zretele. úcast laiku v soudnictví se stala organisacní
zásadou moderního trestního procesu z téhož duvodu,
který diktoval jeho organisaci celou: slouží dobre jeho
zásade základní a jeho konecnému úcelu, hledání a nalézání pravdy materiálné, na rozdíl od tak zvané pravdy formální, ke které procedovalo a kterou se spokojovalo staré rízení inkvi icní. A proto spíše než pusobnost porotního soudnictví omezovat se sluší vytknout, že poroty rozhodují u nás jen o zlocinech nejtežš\ch a ne o zlocinech všech. V tom je neduslednost, která opravdu svádí k nesprávným
výkladum
o smyslu celé porotní instituce.
Starý formální, inkvisicne organisovaný trestní proces, v nemž obžalovaný 'nebyl procesní stranou, nýbrž
procesním predmetem propadlým právu dríve, než se
zjistila jeho vina, byl pokrokem doby vy~trídán procesem organisovaným akusacne, ve kterém se obžalovaný
brání žalujícímu úradu jako rovnoprávná strana. Pred
soudcem, rídicím pri, k níž nedošlo z podnetu jeho,
nýbrž z podnetu žalobcova, stretá se obžaloba s obranou v dramatické dialektice pruvodního rízení a záverecných 'návrhl't. V tom práve se moderní trestní rízení liší od starého nejvíc, že procesní reprodukce inkriminovaného deje, k níž prllvoclní rízení mírí, nabízí se soudcovu rozhodnutí bez pro s tre dne, živými tváremi i slovy obžalovaného, svedku a znalcl't,
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v plném svetle verej'nosti a v prl'tvanu její kritiky.
kvisicní organisace procesu mela krome obcanské
valvace obžalovaného pred zjištením jeho viny za n
sledek také ménecennou formu rízení, nebot soud
byl zároveií. žalobcem, jehož konecné rozhodnutí se n
opíralo o dojem bezprostrední, to jest o vlastní zkuš
no st získanou ze živé reprodukce sporného deje, nýb
o materiál spisový, o protokoly a o geberdenprotokol
o neverejné výtežky neverejného rízení. Stará nor
vázala soudce presnými formálními theorematy, za .
kých podmínek neco musí nebo nesmí považovati
prokázáno, nová sveruje tuto otázku jeho nesIJout
uému uvážení a rozhodnutí.
Tato zásaua bez p I'
S tre dno s t i trestního rízení a volného uvážení je
výsledkl't jest práve hlavní právnický dl'tvod pro
laického živlu v moderním procesu, protože jen za jeh
úcasti se provádí ryze a dl'tsledne. ústní prelícení mu
býti zpravidla pripraveno predbežným vyhledávání
a vyšetrováním, které jest odkázáno na starou rnkvi
sicní, písemnou a neverejnou formu. Jen porotce, kte
na rozdíl od soudce odborného nic z techto príprav
ných spisll nezná, vnímá dej, který se v soudní sín
pred ním rozvíjí, opravdu bezprostredne. A citlivo
jeho vjemLl, zarucená jeho zvláštní isolovanou pú,;o
ností v procesu, zvyšuje se ješte jeho prirozeným lai
ckým smyslem pro všechnu jedinecnost prípadu, v ne
soudce právnicky školený postihuje vždy predevší
znaky typické. Není pochybnosti, že bohatší mala
typu, typu zlocineckého i svedeckého, jest soudci n
jen príteží, ale také krídlem. K dokonalosti lze se
tomto svete jen blížit. Moderní proces zvážil dávn
ctnost i nectnost, zpl'tsobilost i nezpusobilost laické úca
sti a dávno se pro ni rozhodl. Jen novácká hysteri~
nost, zarytá neinformovanost,
tekavá myšlenková n
kázdí a a:narchická neúcta k tradici zneužívá každéh
chybného kroku porot proti celé instituci. A protož
se v této povrchní skepsi lidé upjatí k pozítrku podí
vuhodne scházejí s lidmi utkvelými v predvcerejšku
vecní reformátori s vecnými konservátory, mohla b
tu shodu porota odnést, než bychom se nadáli.
ÚV
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Z hlasl't, které v poslední dobe, nezamítajíce porot
zrízení a limine, prišly s návrhy na jeho reformu,
važuji za nedobre radící ty, jež navrhují užší v)'be
porotcl't, a ty, jež chtejí podrídit výrok porolcu revi
právních odborníkl't. Obojí návrh by poroty nerefor
moval, nýbrž rušil. Zustalo by z nich jen jméno. Poro
má smysl jako iudicium parium v širokém obcanské
významu toho slova. Výber podle censu majetkovéh
jaký navrhuje dr Kramár, nebo podle censu intelek
tuelního, event. ethického, jaký navrhuje dr. Capek, n
ní porota, nýbrž jakési mixtum odbornictví a ne
bornictví. Že každý obcan jest rozumove zpusobí
k úkonu, který zákon od porotce žádá, jsem už vyložil
Zpusobilost mravní se censurou nezabezpecí. Snad b
se doporucovalo, - ale tu myšlenku zde chci jen
znacit, ne diskutovat -, aby o mužích soudily jen
roty složené z mužll, o ženách jen poroty složené z ž
aspon pokud to spojitost viny a spoluviny nevylucu'
nyl by to jiste soud zprísnelý, ale možná, že spra
dlivejší. Peroutka míní, že »jako poslanecká snemo,
na má nad sebou(?) senát, s nímž se musí dohodo
o nových zákonech, mela by míti nad sebou i por
nejakou instituci, která by v kriklavých prípade
zbloudení z' cesty práva mohla vyrknouti veto.«

k tomu, že veto senátu má jen odkládací úcinek,
by byla záruka, že nebloudí senát nad porotou, a
bloudila porota? To je stálé zabrídání v omyl, že
oku o vine je zapotrebí právního školení. Kdyby
o mela býti analogie
dvoukomorové soustavy, muby revidovat porotní výrok porota jiná, a ústní
ícení celé by se pred ní muselo opakovat, jinak by
se byly závery ze SpiSL1,modernímu procesu cizí.
utka také zapomíná, že toto opatrení z polovice
°em trestním rádu už jest. Pokud beží o domnele
n~' v}'rok poroty, že obžalovaný jest vinen, muže
rotní soudní senát zrušiti a odkázati jinému poímu soudu. To se stalo na pr. v prípade onoho
itekta Hlasivce, obžalovaného
pro otcovraždu,
· se prý v letní sezone tak dobre bavil v karlovarh tanecních lokálech. Kdo se na tento proces paje, at uváží, je-li v nem doklad, že chybují jenom
ty.

ážná reforma porotního soudnictví predpokládá
vnou diagnos\l jeho skutecné nemoci. Ta je v li, ne v instituci, - ne v neschopnosti porotcu k dou úsudku, nýbrž v jejich sklonu nerídit se jím pri
výroku, v jejich sklonu amnestovat obžalovaného,
• propadl zákonu, nebo prisolit obžalovanému,
• propadl jejich antipatii. Reformovat je zde totéž,
chovat, a vychovat totéž, co v é s t. Naše poroty
"ehují, aspon prechodne, tužšího vedení.
oporucuje se, podle anglosaského vzoru, nesveroporotcímu rozhodování vubec proces prícetného
lovaného, který se k svému cinu a k odpovednosti
o sám priznává.
e sporné oblasti lze vedení porot. utužit dvojím
ohem: její vlastní kolektivitou a autoritou predseporotního soudu. Kdyhy se od poroty prijímal, zase
le anglosaského vzoru. jen výrok jednomyslný, bylo
libovule v porotních verdiktech méne. Pravda víte-.
Predseda porotního soudu mLlže vésti porotu už
· vnutí-li jí svou autoritu nezkalenou ohjektivností
o rízení, a dovede-li v záverecném souhrnu Prllního rízení porotce z v e dno u t tam, kde je záchce mít, a odkud je obžaloba i obhajoba casto
uje. Protože to, zdá se, nestací, bude dobre, bui predseda poradu porotcu sám rídit. Pri unifikaci
ho a nekdejšího uherského procesního práva se
na toto opatrení už pomýšlí. Vítati je lze jen jako
rení zatímní, prechodne-výchovné. S v)'hradou taé provi.ornosti lze také prijmouti požadavek, aby
ota SVlljvýrok musela oduvoch10vat. Natrvalo
to
Hm nedoporucuje ani reforma tato. Odpovednost
zákony logicky nezachrá11í, nac nestacila odpovedpred hlasem svedomí.

Pozadí Rothermerovy
spravedlnosti.
V Londýne 20. srpna.
pOLOrovatele musí prekvapiti, jakou
prikli\da jí stredoevropské
casopisy
H.othermerea o revisi Trianonského
de snad na míste naznaciti krátce, jak vlastne tato
n vznikla. Podkladem a pocátkem byl madarmunský spor o provádení pozemkové reformy
ihradsku, l. j. žaloba madarských magnátu na

rumunskou vládu pro zabrání jejich velkostatku. Jak
je v dobré pameti. zabýval se touto vecí mezinárodní
smírcí soud v Haagu, jehož kompetenci Rumunsko popírá. Rada Spolecnosti Národu
zabývala se touto
otázkou v cervnovém zasedání a poverila zvláštní V)'bor, sestávající ze Sira Austena Chamberlaina, cilského
a japonského zástupce, studiem tohoto sporu, zvlášte
studiem problému, zda-li muže Rada vyhovet návrhu
uherské vlády a jmenovati za vystouplého Rumuna nového clena - a zdali soud je kompetentní k rešení
tohoto sporu.
Madarským magnátLlm není težko zainteresovati
aristokratické kruhy anglické o otázky pozemkové reformy. Jde o stejné zájmy jedné trídy. ZnámÝ z drívejších let je lord ewton, který byl mnohokráte v Budapešti, je spríznen s nekterými madarskými šlechtickými rody a casto již ve snemovne 10rdLI útocil na
Ceskoslovensko a Rumunsko.
Nový adept této kliky, lord Rothermere,
patrí
k ultrakonservativní
skupine unionistické (konservativní) strany; je velkým obdivovatelem Mussoliniho 3fašismu. Jeho zájem o Madary byl vzbuzen cestO\l
Bethlenovou do Ríma a byl pak obratne udržován londÝnskými madarsk)'miagenty,
mezi nimiž na prvním
míste je jiný náš známý: sir William Goode. Nebylo
težko presvedcit Rothermerea, který nenávidí sovetské Rusko, že Madarsko je hráz proti bolševismu.
(Také žaloby madarských magnátu na ztráty utrpené
pozemkovou reformou v Rumunsku a u nás musily
silne pusobiti na konservativního
Anglicana, jemuž
soukromý majetek je nedotknutelnou svátostí a jenž
prísne odsuzuje každý zásah verejné moci do sféry
soukromého vlastnictví.
Sir William Goode je velmi obratným tiskov)'m
aaentem a poradcem mad'arské vlády. Má ohromné
styky v nejruznejších anglick)'ch redakcích i v City a
ve vládních kruzích
dovede svého vlivu skvelým zpusobem využít pro své zamestnavatele.
Za svoji cinnost je znamenite honorov;111. 1~idé, kterí
výborne znají jeho pomery, odhadují jeho rocní príjem na :t 5.000'-, t. j. Kr 820.000. Kromc toho je
v Budapešti vždy castován jako kníže. V hotelu Duna
Palota má k disposici knížecí byt, kde prijímá prátele,
dává hostiny.
Je ovšem otázka. zdali jeho služby nejsou preceií.ovány. Široké anglické publikum se intere<;uje o zahranicní politiku velmi málo a o otázky strední Evropy
už vLlbec ne. Pozorujete-Ii, jak cte noviny anglický obcan v podzemní dráze nebo v hotelu pri snídaní, uvidíte, že otevre nejdríve noviny bud na stránce sportovních zpráv anebo zpráv z City. O zahranicní politiku se zajímá jen úzký kruh intelektuá1lJ, který ovšem
nikdy necte noviny rázu »Daily Mail«.
Je pravdepodobno, že nikdo nebyl více prekvapen
ohlasem, kted mel clánek »Daily M ail« v Ceskoslovensku a ve strední Evrope, než Rothermere
sám.
Jeho postavení ve strane a verejném živote anglickém
bylo dosti bezvÝznamné. Ani jeho útokum na vládu :l
konservativní stranu, které podnikal z rozmrzelosti nad
svým odsunutím do pozadí. nevenoval v Anglii nikdo
mnoho pozornosti, a tu najednou se našla cást sveta,
kde z lorda Rothermerea udelali velkého, významného
muže: Madari peli o nem chválu jako o velkém stáhl íku, ceskoslovenské listy s ním polemisovaly sáhodlouhými clánky. Není divu, že si Rothermere a jeho práCI
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PHtomnost.,
telé rekli, že jsou na správné ceste a že budou pokracovat. Proto nikoho neprekvapí zprávy, že madarské
snahy o revisi Trianonského míru se prý nyní zkoncentrují na Ceskoslovensko, kde se ukázala nejvetší citliv?st, a že, do.~o,nce v »Da}1~ Mail-u« se pripravuje
(pry k nastava ]lClmU zasedam Spolecnosti N árodú)
brožurka. lícící pestrými barvami utiskování Mad'lru
na Slovensku a žádající nejen odstoupení velké cásti
Slov~nska, ale i úplnou restituci Podkarpatské
Rusi.
ProtI Rumunsku, které nezná žertll v podobných vecech a proti království SHS, s nímž Macfarsko jedná
o tr~nsit do Rjeky, se zatím nebude vystupovati, podle
taktIky Napoleonovy: soustrediti nápor na jeden bod
neprítelovy posice a zniciti své odpllrce po jednom.
Z tohoto plánu samého již vysvítá, jak se dlužno proti
této propagacní lavine bránit: koncentrovani'm
protiútokem a odkazem pánú Rothermerll et consortes do
príslušných mezí. V Anglii samotné nikdo tuto Rothermereovu akci nebére vážne, a je nesmyslem tvrditi, jako to cinily nekteré naše listy, že Foreign Office
stojí za touto propagandou, anebo že s ní sympatIsuje.
Anglické oficielní kruhy, i když nejsou zrovna našimi
nadšenými obdivovateli (jsme jim príliš v okruhu francouzské politiky a vlivu), ocenují velmi dobre význam
sporádaného státu jako Ceskoslovensko pro udržení
míru a jsou si príliš dobre vedomy, k jakým zmatkúm
by vedla akce pro revisi mírových smluv. Je známo,
že ani snahy po hospodárském sblížení mezi nástupnickými státy nejsou zde rády videny, ponevadž se tu
obávají, že by byl poškozen anglický vývoz do strední
Evropy. V londýnské City ~ak je Ceskoslovensko velmi vysoko ceneno jakožto stát,' který rádne plní své
závazky, a naše papíry jsou tu stále hledány.
Abych ke konci naznacil, jakého druhu je tisk páne
Rothermereuv, uvedu jen tento prípad: nedávno byl
?O peti létech propušten
z vezení Horatio Bottomley,
Jemuž byly podmínecne prominuty poslední dva rokv
trestu. Tento Horatio Bottomley spáchal pred lety ;;kožto vydavatel štvavého týdenníku »John Bull« a ~rganisátor verejné patriotické »pújcky vítezství« (Victory Bonds), težké podvody, tím. že výnos pujckv asi
:t 100.000 (Kc 16,000.000) zproneveril. Bvl usvedcf'n
a odsouzen na 7 let do težkého žaláre. Ponevadž ~e mu
nyní asi 68 let a po celých S let se vzorne choval ve
vezení, byl nedávno propušten »na dovolenou~. z níž
se nemusí již vrátit, nebude-li proti nemu stížností.
»Daily Mail« a ostatní listy Rothermereovy prinášely
dlouhé. oslavné clánky o Bottomleym s ohromnými fotografiemi a nyní uverejnují vzpomínky jeho ze laláre jako ohromnou sensaci. Co tedy lze sour1iti o tisku, který dovedl uciniti populárního hrdinu z obycejného podvodníka? Ohromná cirkulace »Da:ly Mail«
nemusí také nikoho podesit, kdo zná, jakirmi praktikami se zvyšuje náklad listú v anglosaských zemích.
»Daily Mail« zavedl pojištení proti úrazu a {imrtí n::·
s1edkem úrazu pro své ctenáre. Kdo se predplatí na
urcitý pocet výtisku, obdrží pojistku až na :t 10.000.
Jiné listy porádají detektivní závody. Posílají do ruzných mest nekterého zamestnance nebo redaktora, za
jehož objevení a »arretování« obdrží ctenár listu odmenu 10-150 :E! Presný popis osoby a plán pobytu
v tom kterém míste je vždy uverejnen.
-k-
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Zdenek Nemecek (New York):

Rozmluva s cínským studentem
Velkécestami
cesty jest
pólitické
križujívelmoc
se dnes
v Cíne.
Jíti te
pro jednu
velkou
výhodou,
jinou nutností a pro ješte jinou otázkou existencní. K
by Cína nebyla tak ohromnou nádržkou lidstva, kdy
tam byla volná prostranství jako kdysi v nove objev
ném kontinente americkém, stala by se predmetem n
rozhorcenejších boju a svetových konfliktu. Ale i t
jak je dnes stává se predmetem mnohých smelých ko
binací, jako by tam ani nebydli! národ cítající na ct
sta milionu duší, kter~T - zdálo by se - mel by mf
hlavní slovo v rozhodování osudu své zeme.
Plán svetové revoluce, jak si ji práli komunisté v
1919, ve státech na západ od Sovetského Svazu ztr
skotal, anebo, podle terminologie moskevské, byl
dálen. Proto zrak Tretí internacionály obrátil se na
chod ke zdrojum nespokojenosti, po ploše nejmenš
odporu, podle horských cest na Kabul, k Delhi a podl
kolejí Cínské východní dráhy, této staré ruské strat
gické cesty k Pekingu a :na jih.
Britská cesta je delší a vede romantickÝmi etapa
Malta, IAden, CO'lombo, Singapur, liongkong. Dale
východ spadá do expanse asijské, odkudž prýští pra
ny velkého bohatství britského, a to jak pro obyvatel
ostrovu, 'tak i pro prumyslníky, exportéry a importé
se sídlem v asijských mestech.
Žluté more na východe omývá brehy tretí velmo
- Japonska, které má dvojí exportní problém: Otáz
vývozu tovaru a otázku vývozu prebytecných lidí. V Ja
ponsku rocne pribývá bezmála milion lidí, pudy je málo
zeme - vecne v pohybu - jest macešsky nevlídná
svým synum. Na východ, na velký kontinent americ
nelze, nebot tam stojí jako jícen dela zákon pristeh
valecký z r. 1917. Polynesie je zaplavena Cínany - a
zkusí s nimi nekdo konkurovat - Australasie skoro uza
vrena; kam tedy? Do Cíny! Kdo 'Poslal v lednu ro
1915 pekingské vláde 21 ponižujících bodu sestavenýc
do 5 skupin? Tokijská vláda. Druhá skupina techto ne
slýchaných požadavku znela: V Jižním Mandžursku a
Stredovýchodním Mongolsku má 'býti pronájem Port
Arthuru, Dálného a železnic prodloužen z 25 na 99 leti
Japonci smejtež kdekoliv v techto krajích, najímati pu
du, pO' ní cestovati nebo na ní se usazovati. Zájmy ja
ponské budtež rozšírény i na doly a železnicní koncese,
kontrola pujcek a umístení japonských oficielních poradcu budiž schváleno.
Zde tedy r. 1915 ústila zahranicní politika velké treU
mocnosti.
Pak je zde kolos americký, jemuž nestací záplava
domácí prosperity, uvolnuje ventily pahromadené ener·
gie a rídí je všemi smery svetovými: k surovinám a k od·
bytištím. Proces je ve zkratce asi takový: zkoumání pildy, obchodní spojení, americká kolonie obchodniku, inženýru, filiálky obchodních domu, financní pujcka, sféra
zájmu, podporování s amerického stanoviska nejvhod.
nejší politické strany, dreadnought na horizonte. A jed·
noho jitra ctete v amerických novinách: Ohen válecnýc
lodí (v Cíne) byl soustreden na Socony liill. Co je t
Socony lii1l? - zeptá se obcan laik. Socony je americ
spolecnost, prodávající petrolej a benzin. - Cína je lid
ské more, které spotrebuje mnoho výrobku, více ne

yslová Evropa neb Jižní Amerika. Tedy do Cíny ~ím,i s takovou nezbytností jako je žvýkací guma.
Iké cesty križují se v Cíne. Mnohé zájmy se stretv této zemi. A obcan státecku, vlepeného do stredu
y, pri ctení novin se zeptá: A co Cínané, mají snad
oni své stanovisko? Vím jenom, že stále mezi sebou
'í, tady Sever proti Jihu, tam generálové, jichž jméi nekdo nemuže zapamatovat. Co to bude?
posluchárnách svetových universit hemží se to cínmi studenty. V amerických universitách na prednách moderní historie, mezinárodního práva, v knihovh, uvidíte 50% žlutých - a nekdy i více. Proc sem
Utito mlceliví, skromní a sympatictí lidé? Proc jejich
lené oci jsou vecne upreny do knih s nadpisy: m'e parlamentarismu, Britská koloniální expanse, Boj
vetové trhy, Marx a jeho predchudci, Moderní Indie.
ti tom tito tiší lidé jsou cestní a prímí, nenajdete
'ch také rysu falešné pokory. Nezmenili se ani v nené dobe, kdy newyorské bulvární plátky prinášely
zky, jak Cínan drží levicí bílou americkou ženu a
vou mává širokým mecem, napovídajíce pri tom nutozbrojené intervence v Cíne. Toto tiché dustojné
vedomí meli ostatne již cinští delegáti na mírové
erenci v Paríži, kdy predložili požadavky, aby býnemecké majetky v Santungu byly vráceny, aby
zrušeny sféry vlivu uvnitr Cíny, odvolána cizí vojzrušeny cizí poštovní úrady, odstranena konsulární
dikce,zavedena tarifní autonomie. Delegace v techto
ch sice nemela úspechu, ale Cína prece vyšla z váljistÝrtlivýhodami: stala se clenem Spolecností Ná, zvláštní smlouvou s Nemeckem dostihla zreknutí
odílu na náhradách za boxerské povstání a exterriálních práv. »Nové« národy, v tom poctu i ceskosloký, nezískaly mimorádných práv, od r. 1920 Cína
tiIa Rusku boxerských náhrad, atd.

*
noho dne pisatel tohoto clánku dal cínskému stunewyorské Columbia University nekolik otázek, týcích se dnešní Cíny. Pri tom byl nucen predeslati
Uk malých poznámek k jeho informaci: Ceskosloko nezasahuje prímo do svetové politiky, ale sleji bedlive; hlavní cást jeho národa vždy se snažila
edeti se pravdu o tom, co' se ve svete deje; myslící
národa je strízlivá a neuverí lehko sensacímj cást
vždy ochotne popreje místa analysi delikátních
k svetové politiky, by! tato analysa by byla v rozS politickou modou. Chtela, chce vedeti a snad i vf
du o Sovetském Rusku. Chce vedeti pravdu o Cíne;
e ve hlave nynejšího hnutí v Cíne stojí studentstvo.
fnanse usmál a rekl: »Jak je to krásné být »novÝm«
em a jako vy nemít more, tuto kuplírku imperiazky a odpovedi znely takto:
Jak vysvetlíte, že tak znacný pocet cínského stutva odchází na studie do ciziny? poved: a) Moderní školní systém byl v Cíne zanedávno- v r. 1905, kdy starý systém klasických'
k (státních v Pekingu, kam se sjíždeli studenti)
stranen. Proto naše školy nejsou dokonalé a vymezery v organisaci. Mnoho mladých mužu stutudíž v cizine, aby sítuaci zlepšilo. Ješte však vlee
entu na cizích fakultách proto, aby se naucilo toho nelze získati doma v ruzných vedách odborb) Je nutno býti ve styku se západními ideami a

studovati je v místech, kde stála jich kolébka, kde se
provádely, a to s tím cílem, aby byly zavedeny v Cíne
v prípade, že se pro ni hodí. To platí zejména o vecech
politických, theoriích vládnutí a ekonomice. c) Setrení
o praktických výsledcích západních institucí politických,
prumyslových a sociálních, za úcelem zlepšení našich,
jež jsou ve stavu reorganisace. d) Poslání studentstva
seznámiti západ s moderní Cínou. e) Egoistický motiv:
Získati prestyž »vracejícího se studenta«. Se vzrustem
cínského nacionalismu tento zjev rychle vymírá, mimo
to jsou dukazy, že studenti - návratci z ciziny - mohli doposud vykonati pro Cínu jen velmi málo.
2. Jsou studenti v cizine nejak politicky organisováni?
Až do zcela nedávné doby studenti nebyli všeobecne
organisováni politicky. Jest - pokud vím - jen jedna
politická organisace - Kuomintang (Národní strana lidová) odvetví nynejší strany v Cíne. Organisace má odvetví témer ve všech duležitých místech, kde cínští studenti nebo obchodníci jsou soustredeni. Tyto odbocky
ovšem se neskládají výhradne ze studentstva. Vetšina
studentstva zahranicního není politicky organisována.
Naproti tomu jest mnoho organisací a fraternit akademických, jichž cílem jest soucinnost sociální a intelektuální. V nekterých z nich clenové se zavazuji pospolu
pracovati k rozkvetu a blahu Cíny po návratu do vlasti.
3. Sympatisují všichni zahranicní studenti s hnutím národním a s Kantonskou vládou? Proc? Cínští studenti v cizine sympatisují s národním hnutím, ponevadž jest to podstatne ve svém pocátku hnutí
studentské. Vudci jsou studenti. Všichni jsme bedlive pozorovali úspechy a výkonnost západních vlád, sezná·
vajíce soucasne slabost a korupcnost své vlastní vlády.
Cítíme, že naše vlast není na úrovní ostatních státu;
chceme dobýti si místa, jež po právu nám patrí ve velké
rodine národu. Jsme hrdi na svoji mínulost, želíme své
prítomnosti a doufáme v lepší príští. Všechny nerovné
smlouvy a cizinecké privilegie zajištené silou musí býti
odstraneny, ponevadž brzdí volný a spravedlivý vývin
našich nových politických a hospodárských institucí, za
jichž existenci bojujeme. To jest vnejší pohled na hnutí.
Uvnitr bojujeme za porádek ve vlastním dome, chceme
zniciti korupci a zavésti silnou a demokratickou vládu.
Hnutí národní jest revolucí, jest fakticky kombinací nekolika revolucí -politické,
hospodárské, výchovné a
sociální. Vláda Kantonská - nebo správneji Národní jest vtelení hnutí národního, a proto ji podporujeme. Národní vláda bojuje za zásadu výše uvedenou, což jest
v Cíne neco nového. Cínský národ vyci!uje její uprímnost a proto ji podporuje.
4. Co jest konecným cílem JIžních pokud jde o cizozemský obchod a prumysl jsoucí v rukách cizincu? Název »Jižní« nebo »Kantonský« není vhodný, jde-li
o pojmenování strany, jež práve zachvacuje v Cíne moc.
Jde tu o »Národovce«, kterí rovnež jsou na severu, kde
vy jímku ciní pouze trída vojenská. Pokud se tÝce otázky samé - nacionalisté nechtejí vypuditi cizí prumysl
z Cíny, aniž prerušiti cizozemský obchod. Jejich snahou
jest zrušiti specielnÍ výsady cizincu získané násilím,
jakož i nerovné smlouvy. Náš celní tarif je stanoven cizinci - zbOŽÍse vyclívá 5 % ad valorem. Náš mladý prumysl potrebuje ochrany, ale za techto težkých podmínek
nelze ji upevniti. Obchodní spory reší se pred cizími soudy, jež jsou vetšinou predpojaty. Ve skutecnosti musíme
naiímati' pro hájení sporu cizí právní zástupce. Všechno
zlo jest v onech nerovných smlouvách, má-li se našemu
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cloveku dostati spravedlnosti, musí tyto zastaralé smloujenž si dá málo poroucet - jedinou hnací silou )
vy býti zrušeny. Ovšem cizí mocnosti se brání tomuto
Co by si pocali konstruktéri
podmorských clun
požadavku. Jedinou naší zbraní, jíž mužeme bojovati za Avšak nejedná se pouze o hnací sílu! Stroje potreb
dostižení rovnosti ve vlastní zemi, jest - hospodárský
také mazadla a kdyby dnes vyschla zrídla nafty, mu
boykot, jenž jest ovšem jen prostredkem, nikoliv cílem. by se zastaviti mnoho stroju, bez nichž si dnešní
Program strany Národní má paragraf vítající cizí kapitál
vilisaci nedovedeme ani predstaviti.
do zeme. Cizí obchod a kapitál jest vítán, ale pod podení proto divu, že mohutné koncerny, ovládají
mínkou, že se podrídí našim zákonum za rovnocenných
produkci naftovou, snaží se své panství nejen llpe
podmínek.
niti pro prítomnost ale i zajistiti pro budoucnost. K
5. Kdyby se podarilo cínské vláde prosaditi vyšší cla muto cíli vedou dve cesty: získání nových naftový
na dovezené zboží,
pokracovali by Cínané i nadále
polí a výroba náhražek chemickými procesy.
v boykotu cizího zboží? Než pristoupíme k vylícení zápasu o ruský petro
Boykot jest hul o dvou koncích, jež postihuje cínské
a významu výroby synthetického benzinu, jenž v
prumyslníky i obchod~íky více než cizince. Jest to však
k uzavrení úmluvy mezi Standard Oil a 1. G. Far
obef, a my chceme tuto obet prinésti. Boykot nebude zru- všimneme si blíže jednotliv)Tch mohutn)Tch petro!e'
šen, dokud staré smlouvy budou v platnosti, a to jak vých konCerntl obrovské kapitálové síly. Povaha pr
dukce naftové nese s sebou koncentraci. Krome vla
politické tak i obchodní. Ostatne boykot není všeobecný
- jde hlavne o zboží puvodu britského. To jest vecí
ního výrobního aparátu mají spolecnosti celá lodst
taktiky.
a parky VOzLl.Druh a výše jednotlivých investic kolí
6. Existuje v Cíne rasová nenávist? Má slovo »beloch« dle povahy obchodu té které spolecnosti. Nekterá
týž význam jako »neprítel«?
trebuje více lodí a tankových vozu, jiná opet rourové
Neznáme rasového antagonismu. Rasovým 'rozdílum
vedení, což platí hlavne o spolecnostech, cinných
neprikládá se významu - rozlišujeme však mezi domoseveroamerickém kontinente, kde je 96.000 angl.
rodci a cizinci. Cerní a bílí jsou pro nás jedno. Ani je naftovodu.
tak nenávidíme, jako pohoršení vzbuzuje zpusob, jakým
Celkem je panství nad petrolejem rozdeleno na
s námi nakládají. Jmenujeme je dábly, ponevadž vždydíly, ovšem nestejné. V prvé rade stojí známá Sta
cky sebou prinášeli zlo (yang kuei tze - cizí dábel ma- darel Oil Company, jež není už nekdejším prísne or~
lý). Cínané trpí, proc by nesmeli se horšit?
nisovaným trustem. Rozsudek nejvyššího soudu sev
7. Predpokládajíc, že import jistých tovaru jest pro roamerického z r. 191 I narídil jí vrátiti samostatno
Cinu nevyhnutelným, jaké jsou možnosti zemí »neimpe- asi 100 ruzným spolecnostem, aniž by však mocens
rialistických« s velkým prumyslem, jako jest Ceskoslosféra spolecnosti
doznala nejaké podstatné újm
vensko?
V strukture Standard Oil Company možno pozorov
Mnoho druhiI zboží Cína musí dovážeti, a neimperiajakousi obdobu britského imperia. Jednotlivá domini
listické státy mají možnost znacne zvýšiti svuj vývoz
ackoliv formálne jsou samostatná, nevyhýhají ~e
do Cíny. Príkladne Nemecko delá s Cínou vetší obchod
kterak spolecným povinnostem, jak to ostatne ttká7.~
než pred válkou, a jeho obchod bude rusti. Není príciny,
nejlépe svetová yálka. Soucinnost mezi Anglií a s:tm
statnými dominiemi je rozhodne intimnejší a uprí
proc by Ceskoslovensko nemelo jít jeho cestami. Také
obchod Spojených Státu roste. Nebudiž však zapomenejší nežli mezi zemí materskou a pouhými kolonie
nuto, že tyto zeme mají starou praksi i tradici obchodu
u jiných koloniálních státu.
s Cínou. Rozumejí cínskému trhu, jeho obchodním zvláštII.
nostem a celému systému. Jsou veci, jež se úplne liší od
K skupine Standard Oil Co. patrí také u nás c\(lh
zvyklostí západu, jsou to hlavne rozmery zboží, jeho
známá Vacuum Oil Company, jež hodlá postaviti v n
oznacení, obchodní známky a zpusob placení (úverový
šem státe obrovskou rafinerii petroleje.
obchod). Jiné evropské zeme, které mohou konkurovati
V britské ríši je nejduležitejším faktorem lJetrol
s Nemeckem, mají pred sebou velký úkol. Nejde tu o nejové industrie skupina Koninklijke-Shell. Jak již ~al
jaké zázraky. a prizpusobí-li se - budou vítány. Nebudiž
zapomínáno , že boykot není zjevem permanentním, a že jméno naznacuje, je na ní interesován kapitál holan
ský a to vetšinou, což cistokrevní Anglic2né nesil
jest rízen jen proti jistým velmocem. Nemuže a nebude
trvati vecne. Jakmile slušné smlouvy s mocnostmi budou s nelibostí.
Ciste britskou je naproti tomu skupil13 r\ nglo-Per
ujednány, boykot pomine.
sian-Burmah
Oi1. Za doby ministerského predsednict
Snad tato krátká rozmluva nám ujasní, cím jsou dnes
Macdonaldova
jednalo se vážne o fusi obou Skllpi
zmítány mysli mladé Cíny, a jaké stanovisko máme
jež se mela provésti prevzetím akcií Anglo-Persi
zaujati k nové situaci my.
Company od anglické vlády. Tím by se v nové spo1e
nosti zajistila prevaha anglickému kapit.áh.~, nehot
spojení ohou jmenovaných skupin získal by anglic
kapitál prevahu nad holandskou úcastí. Avšak Laho
Party zamítla prodati státní akcie a jak se zdá, :Jr'
J. Vrba:
vem, nebot zatím se jejich hodnota ztrojnásobila.
Tretím faktorem a to nikoliv quantité negligeab
SvetovSr
O
jest rada jiných velkých neodvislých spolecností. Kde
I.
to o prve jmenovaných koncerne(:h možno ríci. že .
'jich polem je celý svet, platí to již v míre omezene'
Co ský
znamená
a jeho
pro hospodárživot, petrolej
o tom nás
poucíderiváty
jediný pohled
kolem.
o techto samostatn)'ch spolecnostech,
k cewuž vš
dlužno dodati, že i ony jsou výrobnimi i financní
Bez benzinu nebylo hy automobilu a Lindbergh by nekolosy.
byl býval preletel oceán. Krome uhlí byl by vítr 11
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petrolej.

PHtorll~
ekteré z nich udržují styky se sk'1pinoll Standard
Co.. jmenovite Sinc1air Oil Corporation.
Další
í spolecnosti této skupiny jsou The Texas Co.,
Oil Corporation, Phillips Petroleum Co., Union
Co. of California, Marland Oil Co., Cities Service
Pure Oil Co., Mid Continent Petroleum Corp.,
necne Barnsdall Corporation.
a ctvrtém míste sluší uvésti Rusko, kdež známou
'onalisací byla naftová produkce tak(> sjednocena.
jiným zptlsobem.
yní jde o to, který znal~ zvoliti za spolecného jmetele pro srovnání vzájemného pomeru významu
otlivých skupin. Zdálo by ~,e, ž·~ prirozene n lltno
. za podklad produkci. Avšak nesmí se zapomínati,
celá rada spolecností má mnohem vttší potrebu l1ež
, vlastní výroba a že tudíž je bežným úkazem, že se
a prikupuje. Tak Standard Oil Co. N. J. produkoi se sesterskými podniky 61.84 milionLl sudú, zpraala však 140.68 milionú. Union Oil Co. of Califorprodukuje denne 49.000 sudLl a prikupuje stejné
zství. Proto nezbývá, než vzíti za základ financní
, nebot v nich znací se nejen názor hospodárských
u na prítomnou situaci, nýbrž také zretel na buí chance, kterým se v petrolejovém prtlmyslu pri, velká váha.
III.
ato tabulka udává, jak vysoko ocenovala bursa
otlivé spolecnosti koncem roku 1926.
Knrsová hod nota akcií
" vydaných obligací
v dollarech

Spolecnost

Skupina Standard OH Co.
. Úhrnem.
. 4.608,918.200
kupina Koninklijke-Shell.
. Úhrnem.
. 1.234,132.06Q
Anglo·Persian-Burmah-Oil.
• Úhrnem.
. 633,756.664
1\ velkých neodvislých spolecností. Úhrnem 2.02Q,797.733
Rusko. Uvedená cifra neudává ovšem žádnou bursovní hodnotu akcií nebo obligací,
nýbrž kapitál v naftové industrii dle úrednich sovetských údaju investovaný
.
412.000.000

cast jednotlivých spolecností na celkové výrobe a
dky jejich hospodarení ukazuje další tabulka:
Produkce

Skupina

v mil. sodd

v

O/o

281.91
108.76
41'60
172.67
62.00

25'76
9'94
3'80
15'78
5'67

. 666.94

60'95

pina Standard OH .
..
pina Koninklijke-Shell
. .
p. Anglo·Persian-Burmah Di!
velkých neodv. spolecností
usko (odhad) . . .. "
.
Soucet.

1926

Cistý zisk
v dollarech

390,583.175
67,862.779
30,114.694
176,953.885
?

IV.
techto dat plyne, že na Standard Oil Co pripadá
etové težby, na skupinu Koninklijke-Shell jedna
. a, na nejvetší neodvislé spolecnosti okrouhle šena Rusko osmnáctina a konecne na Anglo-PerBurmah Oil necelá petadvacetina. Dále plyne z nasestavení, že 61 % svetové težby nafty je soustrev rukou 5 skupin (Rusko je považováno za celek).
, jak již výše receno, toto procento neudává celmoc uvedených koncernú v oboru petroleje. Ze
jících 39%, které vyrábejí menší producenti,
znacnou cást kupují a zpracovávají výše citované
ny, takže jejich panství je ve skutecnosti mnoetší, než cifra produkce udává.

Secteme-li produkci obou anglických skupin, dojdeme k cifre 13.740/0. To jest pomerne málo na stát tak
nesmírný jako Velká Britanie a proto je prirozeno, že
Anglie snaží se získati zásobárnu nafty v Rusku. Standard Oil Co. obává se však brzkého vycerpání svých
polí a tak nastal boj obou skupin o panenská pole ruská. V dobe, kdy dobývání nafty bylo ve Spojených
státech již velkoprúmyslem,
tedy v letech šedesátých
minulého století, kubánští kozáci cerpali surovou naftu
ze studní a prodávali ji nezpracovánu dále. Pred válkou produkovalo Rusko 9. Spojené státy však celých.
36 milionu tun nafty. Za války a revoluce klesla ruská
produkce na 4 miliony, pozdeji však nastalo zotavení
a dnes se stal petrolej opet dú1ežitým exportním predmetem Sovetských republik. Jeho výhodou jest krome
velké použitelnosti také nízká cena. Proto ruský petrolej zvolna, ale jiste proniká. Zatím se v Rusku pracuje pilne na technickém zdokonalení težby a zvýšení
výkonnosti kavkazských drah. Pro tento rok pocítá se
již s e'Cportem 187 milionú pudú.
Anglický zájem o ruský petrolej datuje se již od
roku 1Q07, kdy byla uzavrena smlouva o Persii, t~Tkající se hlavne rozdelení bohatých naftových polí. Tenkráte byla založena Persian Oil Company, na níž se
anglická vláda pozdeji súcastnila. Ponevadž Indie byla
vlastne jedinou hritskou petrolejovou základnou, spojil
se anglick~T kapitál s Koninklijke Nederlandsche Petrolellm Mij. a takto zesílen pustil se v hoj proti AmericanLlm. S obcasnými prestávkami trvá zápas ten až
do dnes. Již pred válkou hledeli Anglicané zapustiti
pevne koreny v Rusku úcastí na Nobe1ove naftové spolecnosti. Takto chteli si zajistiti Evropu a Asii. lec pomerne s malým 1,Íspechem. Za revoluce snažila se Anglie znovu o získání posice, avšak ocekávaná caristická
restaurace se nedostavila a proto nezbylo, než vyjednávati se sovety. Deterding. president Koninklijke N.
Petr. Mij. predložil Moskve v lednu t. r. nabídku. lec
známé prerušení diplomatickych StyHl Anglie a Ruska
preneslo težisko zá jmu sovetll do N ew Y orku a tak
došlo k smlouve ruského petrole]ového trustu s Rockefellerovou skupinou (Standard Oil Company), címž
Anglie v naftovém prumyslu nesporne pozbyla na V~Tznamu.
Pro Ameriku znací pak smlouva znacné posílení.
Spojené státy spotrebují nesmírné množství nafty. Jejich automobilové produkci odpovídá neméne intensivní spotreba benzinu (192?,/24 7.8 miliardy gallonu).
Je jasno. že dríve nebo pozdeji musí nastati vycerpání
americh'Tch naftov~'ch polí. Spojené státy musí se
proto zabÝVati otázkou dovozu nafty. nebot nemohou
z vlastních zdroju ani s prispením Mexika a Jižní
Ameriky krýti svou obrovskou spotrebu a udržeti vývoz petroleje do Evropy a Asie. Odtud tato touha po
expansi a ovládnutí dosud nedotcenych zdroju.
Krome uvedených hospodárskych dllvodLl treba uvésti neméne dú1ežité politické cinitele. Anglie má nejvetší lodstvo sveta a mela by ráda zarucenu jeho spotrebu nafty. Francie je si vedoma. co by znacil ve válce
nedostatek benzinu pro motorové baterie a proto hledá
úsilovne vhodný »carburateur national«.
Ne v poslední rade Nemecko. které v chemických
laboratorích snaží se porážku svetové války zmeniti ve
vítezství, je interesováno na naftovém prumyslu. Jeho
sny o ovládnutí asijských petrolejových polí ztroskotaly, avšak jeho chemikúm podarilo se vyrobiti synthe537

tický benzin. Obycejnému benzinu vznikl takto nový
konkurent. f\ je príznacno pro bdelost a prozíravost
Standard Oil Co., že podarilo se jí získati príslušné patenty pro Spojené státy a tím se zajistiti pro budoucnost. Pro prítomnost by se vlastne nemusela bát. Benzin vyrobený dle Bergiusova postupu stojí asi 30 feniku za litr. To je príliš mnoho. Kdo však ví, co bude
zítra? Hozhodne uzavrela uvedená americká spolecnost jakési další pojištení
proti brzkému vycerpání
sv)'ch naftov)'ch polí, Nehledíc k tomu zajistila si také
spolupráci financní velmoci formátu 1. G. Farben. Nikdo nemllže dnes ješte ríci, kam povede a jak bude vybudována -kooperace techto kolos lI.
Je jiste velmi príznacno, že v dobe, kdy' Anglie musí
prihlížeti k oslabení své posice v Rusku, snaží se horecne udržeti Irak a celý svet hledá naftu od džunglí
Indie až po pampy Jižní Ameriky, od tichomorského
pobreží až po svahy Karpat, vstupuje na kolbište nový
cinitel, Nemecko, jež si vytvorilo svá naftová pole
z uhlí a nekolika zkumavek. vývoj tento zaslouží si
jiste veškeré pozornosti, již pro nesmírnost stretnu vších se sil.

LITERATURA A UMENÍ
Radio a divadlo.

R adio
našlo témer pres
znavacl't; úzké dvorky

noc statisíce horlivých vya ulice velkomesta jsou dokonale zdrátovány nejrl'tznejšími antenami; v nejzapadlejší vesnici radio není novinkou. Má-li radio milionovou obec vyznavacu, má i odpl'trce; kritické i zaujaté. Jest to d i vad
o, které vítezný vpád radia prijímalo s neklidem. Ublíží radio divadlu? To byla otázka, která tížila mnohé, kdo vedou osudy divadel. Poklesne pocet návštevníku divadel nyní, kdy tolik lidí
doma, ve všem pohodlí, ne draho ml'tže si ve sluchátkách nebo v amplionu vyslechnouti všehochut prednášek, koncertl't, kusy vážné i zábavné, causerií, her,
písnicek? Co má ríci divadlo, když šéf programu rozhlasové stanice prijde k divadelní správe s nabídkou'
dovolte nám vysílat tu a tu operu?
Divadlo má dnes kru.šný život. Mluví se o jeho krisi.
Divadlo, zejména nejde-li o scénu vydatne subvencovanou, musí ~.P hodne oháneti, aby proplulo úskalím hospodárskýcl pohrom. Není divu, že v takové atmosfére
strachu o eXistenci se dívalo divadlo ne, rozmach radia
velmi nevrle, se zatrpklostí starého cloveka, který je
zatlacován prllbojn~'m mládím. Vídenští kavámíci protestovali proti rozhlasu a žádali, aby byli vzati v ochran11; radio prý jim kazí živnost, hosté prý se drží doma
u radioaparátll.
Predmestské scény, operety pocítily
prý již konkurenci radia.
K cástecnému ujasnení problému došlo, když rozhlas
chtel vysílati opery z Národního divadla. Má to divadlo pripustiti? Nebudou mnozí, iderí nepujdou na
operu do divadla, ponevadž reknou: my to již slyšeli
v radiu? l\ shodne-li se již divadlo s rozhlasem, že
dovolí, aby rozhlasová spo)ecno';, postav~la mikro1on
u divadelní rampy, jak vyjádriti financne tuto úsluhu?
Divadlo se jiste bnde snúiti, aby získalo co nejvíce,
stejne jako rozhlas bude se snažiti nabídnouti co nejméne. Jedni ríkají: podívejte se:
divadle je diváku
nekolik set; naproti torrtu rozhlas operu rozšírí do sta-
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tisícll rodin; dle toho musíte nabízeti. Naproti to
druzí tvrdí: my vám deláme reklamu; nesmíte za
mínati, že naši posluchaci jsou pouze p o s uch a c
nikoli d i v á k y; slyší pouze, ale nevidí; jejich poži
jest tedy jen cástecný. - Jednání se tedy kompliku'
tím více, že pricházejí herci, zpeváci, posléze i ,auto
kterí chtejí, aby i s nimi se pocítalo a jednalo. Nezrí
ka tato jednání koncila nezdarem. I u nás jednání R
diojournalu s Národním divadlem bylo velmi ohtížn
Ovšem: jde-li o scénu státní, je situace prece jen v j
nom smeru jednodušší: rozhlas pomáhá státní scén
aby okruh její sféry se rozšíril. Uvažme: teprve rad
zpl'tsobilo, že ceská opera z Národního divadla je sl
šet po celé republice.
Poškodilo radio divadlo?
J sou mnozí, kterí tvr
opak. Tvrdí, že radio propaguje vážnou hudbu. Sn
jsou mnozÍ, kterí nepujdou do divadla na operu, pan
vadž jim stacilo, co slyšeli doma u svého aparátu. J
však také, které poslechnutí v sluchátkách radioap
rátu podnítilo, aby šli vec i v i d e t do Národního d
vadla.
Divadlo má své d i v á k y. Radio má své p o s Iu
c h a c e. Tím je dán rozdíl divadla a radia, tím .
vysvetleno, proc rozhlas, chce-li vysílati z divadla, sa
v prvé rade po op e r e. Posloucháme-li v rozhlasu
pr. koncert Ceské Filharmonie z Obecního domu,
se náš dojem blíží onomu dojmu, který bychom me
kdybychom sedeli prímo ve Smetanove síni; nevidí
ovšem orchestru, dirigenta, nejsme soucástí massy
sluchacu v koncertní síni. Hure jsme na tom, posla
cháme-li v rozhlasu operu z Národního divadla. Ne
díme scénu, herce, hru, a tak náš dojem, který staví
sluchovém vjemu, není úplný a jest jen cástí daj
který bychom si odnesli z divadla, kde bychom b
nejen posluchaci, ale i diváky. Uvažme však, že se j
ná o nejakého ceského úredníka kdesi u Jasiny na P
karpatské Rusi; poznáme pak, jak si cení radia, že
vrchovate spokojen, když pouze slyší to, co jiní i vi
na první státní scéne. Nejhure by to dopadalo s cin
hro u, kdyby byla vysílána radiofonicky. Pri cino
nestací již jen naslouchati. Je potrebí videt scén
Jest nutno v i d e t, co se deje na jevišti. Mnohá cinoh
která se drží na divadle, by v rozhlasu propaclla.
delána pro jiné podmínky, než jsou ony, kter)'mi di
nuje rozhlas. Herec, který na divadle jest velmi oblí
múže v rozhlase selhati, nebot posluchac múže si u
lati o jeho hre obraz a úsu(lek jedine na základe toh
jak hra j e sv)'m hlasem. BUl-ian vítezí svým pred
sem i v rozhlasu. Ne tak jiní.
Je videt, že rozhlas po stránce dramatické má z
jiné podmínky, než divadlo. Proto musí jíti samos
nou cestou. Jiste: i na príšte budeme se setkávati v
dioprogramech s vysíláním z divadel, ale prakticky
to omezí asi jen na opery. Ani opereta a revue ne
dou castým hostem v rozhlasu. Proto, že jsou, cemu
ríká: pastva pro oci. Radiem nepošlete pestré ba
roz to divné kostymy, pohyblivé girls.
Když rozhlas zacínal, nemel velkou starost s p
gramem. Lidé byli tak prekvapeni prostým faktem,
ve svých sluchátkách slyší, co se mluví nebo zpí
nebo recituje nekde daleko od nich, že byli spoko'
se vším, co slyšeli. To byly idylické pocátky rozhla
Postupne však nároky posluchacl't rostly. Technika
starala velmi peclive, aby radio bylo den ode dne
konalejší. Programová stránka rozhlasu se nevyví
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empem, jako stránka technická. Již proto také, že
a intelektuálu, která rozhoduje v živote umeleca literárním. dívala se na rozhlas s urcitou neduu. Neverila, že by s rozhlasem šla delat nejaká
dná vec, která by stála za práci. Podcenovala radio
tak jako film v jeho pocátcích. Inte1ektuálové žijí
cité výlucnosti; rozhlas velmi rychle zlidovel, zpo'mel; intelektuálové nevedeli si s ním rady a tak
i stranou, když rozhlas pocínal zápasiti o svou proOVOllorientaci. Vudcové rozhlasu nemeli s po~ami dost rozhledu, aby odhadli možnosti radia.
"eli se proto o dosavadní tvorbu hudební, literární
ramatickOll. Listovali v hudebních archivech, usili o spolupráci s celnou operou: pozorovali predovou práci výchovných institucí.
Prijali mechay, co se dalo. Záhy však poznali, že s tím nevystací.
" Ol11ujísi to, a hledají cesty nové a vlastnÍ. Poznáže radio vyžaduje veci, které by odpovídaly jeho
ze. Pakud jde o hudbu, nevytvorí asi radio neco
'h o. V Nemecku a jinde pokoušejí se upraviti
pro potrebu rozhlasu: reší se otázka. není-li lépe
lati operu prímo z atelieru rozhlasové stanice; to
však technické detaily hudební techniky.
nak jest tomu s cin o hro u. Projdeme-li dosaí cinoherní tvorbu, poznáme, že velmi málo vecí
odí pro rozhlas. Co z deje není obsaženo v reci,
, v rozhlasu. Nekteré hry lze upraviti pro rozhlas,
rtati. ".le i tak se na dlouho nevystací s dosavadcinoherním repertoirem.
Uvažme: jedna vysílací
ice lehce mllže dávat týdne
hry. Málokdy je
a reprisa; rozhlas musí prinášeti veci stále nové.
oka zkonsumuje na sto cinoher. Odtud volání po
oh r e; u nás i v cizine. Radio hledá svoji ci: cinohru, která by plne, zvucne vyznela pri poách, jimiž radio disponuje. Ríšskonemecký rozvypsal již soutež na takové rad i o hry. Soutež
dotována hezkými tisícemi zlatých marek. Její výk b) 1prý velmi hubený. I náš Radiojournal vypsal
bnoll soutež. V Nemecku tedy soutež na radiohry
la, ac v listech bylo hojne materiálu, který svedcí
, že Nemci dovedou v teorii velmi dobre rozpozt, jaké možnosti umelecké prinese rozvoj radioJasu.
retikové radioher vystihli již nekteré náležito()h r éra d i o hry. Predevším: strucnost, krát10-15 minut, n~ We 1h hodiny. Duvod: mlulovo unavuje. L. uhý predpoklad:
spád deje,
hovoru; ponejvíce dialog, nebot radiohra nemuže
mnoho osob. Dobrí herci, kterí jsou si vedomi, že
do prednesu vložiti celý dej. Za techto predponemltže míti radiohra velké zápletky. Vtip, návyhroušenÝ dialog, malý úsek ze života. nebo na
, c;trane bonhomní idylla. prožitý obrázek prolidí. rozhovor, reminiscence - to asi bude ovzduioher. Vec tak technicky komplikovaná, jako rase sv~'mi frekvencemi, kilocykly, kilowatty dramatikovi pomllcky velmi chudé. Není tu výnejsou herecky, které hrají úsmevem i robami,
let. nejsou svetelné efekty. Jest to jen svet mluslova. A prece: cím méne nástroju, tím záslužáce, kterou s nimi mistr svede. Snad jen sceudba muže podbarviti hru, dáti jí hudební rájinak bude se snažiti taková radiohra, aby se
o hudbu. Taková lidová radiohra s hudebními
bude jiste líbivým bodem radioprogramu.
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Divadlo se nemusí báti rivality rozhlasu. Jejich cesty se v leccems scházejí, ale v podstate jdou jinam.
Radio jest chudší divadla; muže si tu a tam neco vypu jciti od divadla, ale v celku musí spoléhat samo na
sebe. Musí si vychovati svoje herce, svoji režii.
Hudebníci tvrdí, že rozhlas budí pochopení pro vážnou hudbu; uvádejí na doklad toho, že nikdy nebyl
konsum hudební literatury, hlad po partiturách, po libretech tak velký jako nyní, když radio casto vysílá
opery z Národního divadla v Praze a v Brne. Radio
získalo opere mnohé nové ctitele, jimž ukázalo cestu
do divadla.
Bylo by dobre, aby intelektuelní vrstvy nepodcenovaly radio. Radio u nás vecer poslouchá asi 200.000'
lidí. Uvažme, co tu muže vykonat, cím mllže prospet a
co muže pokazit. Pak poznáme, že osud našeho rozhlasu po stránce umelecké nemuže býti jen tak lhostejným. Jest to jako s filmem: byly doby, kdy o filmu,
o tom, co se hraje v biografu, jsme se dozvídali jenom
z placených inserátu. Dnes má své ctitele nejen u devcátek z továren, ale u celé literární a umelecké modemy. Také radio je nádoba, do níž se toho hodne
vejde. Je to prostor, který lze dobre vyplniti. Látkou
prllmernou, dobrou nebo mizernou. Nebudiž pro rozhlas prekážkou, že tak zlidovel. Záleží na lidech, aby
v nem uskutecnili neco, co zasluhuje jména umení.

K. T.
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E. A. Longen:

Ze dnu bohémy.
II.
H~nuš
Schwaiger Byl
bylprímo
nejoblíbenejším
profesorem
na umelecké akademii.
milován svými
žáky. :Elegán
aristokratického qhování, na pohled neprístupný, vznešený obr,
vzácný umelec a clovek predobrého srdce, zustal bohémem
až do smrti.
Spatril-Ii nekdo z žáku na akademii Schwaigrova sluhu Procházku, že opouští dopoledne budovu a nese zabalené obrázky,
rozhlásil ihned po atelierech zprávu, že se Schwaiger vydá
na delší pout po letenských hospodách. Procházka se Schwaigrovými akvarely pod paždím byl neklamným znamením potulných choutek Schwaigrových: pan profesor potreboval peníze, o kterých jeho paní nemela vedet. Obchodník obrazy
Kominík koupil bez rozmýšlení každou Schwaigrovu crtu. Jakmile sluha donesl peníze, odešel Schwaiger z akademie s veškerou dustojností. Pokaždé byl sledován nekterými žáky,
'kterí hádali, v které hospode se usadí. Všichni jsme meli vroucí
prání, abychom smeli aspoll jednou s ním posedet.
Schwaiger zval si nekdy do hospody své oblíbené žáky, na
príklad Hlavicu, Loukotu, Tratnika, atd., ale popíjel také s žáky jiných speciálních {)ddelenÍ i s prostými obcany na Letné.
Nikdy nebyl vybíravý ve své spolecnosti. Sedával se zedníky i s metari. Tu a tam zcela sám, pozoruje pijáky ve výcepu. Navštevoval s oblibou zapadlé hospudky a nocní kavárny, vyhýbaje se zásadne restauracím, jež budily dojem meštácké rcpresentace. Umel znamenite vyprávet historky ze
svého života a ochotne prozradil
ruzná tajemství z oboru
malírské techniky. Málokdy pozbyl družné nálady, leda tenkrát, nechutnalo-li mu pít. Pil statecne a ríkával:
"Dekujte pánu bohu, obdaruje-Ii vás velikou žÍznÍ.«
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Obycejne trvalo Schwaigr.ovo sezení od dopoledne a~ do
rána, nekdy i dva nebo tri dny. Tu se jezdívalo drožkou do
staré ctvrti v :Praze. Behem takovéhoto dlouhého toulání
Schwaiger nekolikrát prestal pít, užil zažívací sody, popíjel h.odinku v.odu a: pak zacal na novo. Ty odpocinky nazýval pausami ve v3;trvalosti«. Schwaigrovými oblíbenci stali se ti; kterí
nejdéle vydrželi pít a zustali strízliví. Tak si zamil.oval sochare
Mayerla, žáka profesora Myslbeka. Mayerl byl at1etioký chlapík a pil bez prestávky, ani~ bylo neco na nem pozorovat.
Jednou pochválil Schwaiger Mayerla:
"Z nich se stane dobrý sochar, umej' pít jako zedník.«
Koncíval svoje zábavy vždy stejne. Najednou se vzchopil:
"Pro pána boha, už zase svítá. Musím domu, Pepík by mel
o me starost. To, nez.náte Pepíka. Pep,ík je s to jíti hledat mne
na policiL Má se mnou veliké trápení.«
Pepík byla chot profesora Schwaigra, ušlechtilá a jemná
dáma - nejlepší a nejvernejší prítel Schwaigruv.
..

O Jar.oslava Haška projevovali casto zájem nekterí lidé
dobré vule, snažíce se uvésti vecne žíznivého a t.oulavého bohéma na cestu porádku a dobrých mravu. Jedním z tech m\užu
pevného predsevzetí byl cestovatel A. V. Fric, jenž jednoduše
Haška zavrel ve .své vile "Božínce« v, Košírích a aby stížil
útek, zavrel mu boty. Chlubil se, že Haška napraví a uciní
z neho abstinenta. Chodíval jsem na návštevu do Košír, a
Fric mne vždy .odvádel stranou a sdeloval:
"Mám úžasnou moc nad Haškem. Podléhá slepe mému vlivu
a poslouchá jako medium, nebot má slabou vuli a dobre cítí
moji prevahu. P.ozoruj ho, s jakou chutí pije vodu.«
f'ric se považoval za hypn.otiséra, mága a indiánskéh.o carodeje. Byl.o rozkošné pozorovati potutelného Haška v prostredí
indiánských a zvírecích sbírek, kterak pomáhá velikému nácelníkovi pestovati kaktusy. Opravdu, Hašek pil v.odu. Zdálo
se, že mu t.o jde k duhu. Byl cervený jako jablícko a pil s takovou chutí vodu, jako by se menila v jeho ústech zázrakem
v alkohol. Poslouchal svého vych.ovatele na slovo, zastávaje
v podivném dome místo pom.ocníka i sluhy, jaksi' z vdecnosti
za pohostinství a dobrotu.
Fric chválil dokonce Haškovu píli:
"Predstavte si, celé noci píše·. Po veceri odejde do svého vigwamu, který jsem mu vykázal, zamkne se a celou noc pracuje.
Napsal již peknou sbírku povídek. Jakmile si Hašek vdpracuje
zálohy v redakcích, zacne mít pravidelný príjem, pozná cenu
penez a bude zachránen. Kdybych nebyl zavcas rázne zakrocil,
Hašek prvpadl nadobro alkoholu a byl ztracen.«
Haš~k se usmíval spokojene a šmejdil PO vile jako cilá
hospodyne. f'ric liboval si v pestování nejŠirších styku a byl
štedrý ho. tel, který b.ohate zásobil své sklepy vínem, koralkami, rUmel.l i pivem. Hašek nestacil variti caj a obsluhovati
hosty, hostitel, vypravoval o svých výzkumech v Jižní Amierice, o živote mezi Indiány, lovu a boojích, a p'redvádel ukázky nekterých indiánských obyceju, na príklad tance carodeju,
hudbu na prapodivné nástr.oje atd. Pro Haška bylo takové výstrední ,pr.ostredi jakv stv.oreno. Fric casto prohlašoval patheticky:
"Ni!kdy Haška neopustím. Bojede se mnou do Ameriky mezi
Indiány. Vydáme se na cestu ihned, jakmile budu mít naprostou
jistotu, že Hašek je abstinent z presvedcení a že opovrhuje
alk.oholem. Jedine Hašek muže literárne zachytit nezkaženou
duši Indiána«.
Brzy se rozhlásilo po Praze, že ·se Hašek stal abstinentem,
jenž pije pramenit.ou vodu vášniveji, než alk.oholik alkohol.
Ale bez Haška bylo v bohémských krcmách nudno a smutno.
Jeho starí prátelé plivali pochmurne na podlahu a prohlaš.ovali, že f'ric utopí ve vode Haškuv dar humoru. Již se chystal
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spisovatel Z. M. Kudej, že prepadne vilu »Bo,žínku«,pre
v poctivém b.oji krutéh.o car.odeje Frice a vysvobodí Ha
z otroctví - Ikdyž se jedn.oho vecera z cista jasna obj
Hašek ve vysokých botách, které, jak se pozdeji uk'
patrily f'ricovi. Uvítání Haška melo ráz slavnosti a pri príp!
pronesl Hašek:
"Prátelé, nikdy se nevrátím do »Božínky«, jako že nevrát
také tyto boty Frico'vi, který ukryl moje. Pranic mne nepou
k Fricovi a opustil jsem »Božínku« s pocitem zadostiucine
nebot za dlouhých nocí vypil jsem všechny f'ricovy záso
vína, piva a koralikY. Nenechal jsem ve sklepe ani cistý
a nemám už, co bych tam pohledávak
Po nekolika dnech setkal jsem se s Fricem. Nrkdy js
nevidel cloveka tak skleslého a znicenéh.o. Zdálo se, že ztra
víru v cloveka. Chvejícím se hlasem vypravoval o vypit
sklepe a dodal smutnounce jako zklamaný misionár v Cín
"Ted chápu, proc Haškovi ve dne tolik chutnala voda..
takových kvantech alkoholu voda vždycky chutná.«
Pak zabrucel cosi o pomste, jak je tomu obycejem na am
rických pampách.
Hašek odešel na vojnu do Ces. Budejovic a pripravoval
do frontÝ. Tu konstatoval Fric, že nadešla vh.odná chvlle k
mste, vyzvedl Hašk.ovy rozbité boty z úkrytu, zabalil je
hromady s kameny a odeslal vkusne upravený balík nevypl
cene za Haškem do budej.ovických kasáren, .oznaciv jej ja
"láhev s\.ivovice a salám«.
Avšak Fric dožil se definitivního zklamání, nebof peke
zási1lka byla dorucena na vilu "Božínku« zpet s výsl0
poznámkou:
"Voják, bojující za císare pána a vlast,
daru .od svých neprátel.«
..

Nejvetšího vlivu na Haška docílil malír Josef Lada, jenž
také Haška ujal, aby z nepolepšitelrného bohéma ucinil porá
néh.o cloveka, jehož první mravní povinností jest: v n
spáti, ve dne pracovati. V té dobe býVal Lada nepatrný
hubený mužík ~ a pripadalo neuveritelným, když se sn
Hašek nebránil telesným trestum, jimiž ho Lada castoval
bohémské poklesky. Bylo v t.om neco tajemného. Snad mf
Hašek obcas potrebu se nekomu podrídit. Trpelive nastavil
d.ovým ranám masité tváre nebo záda a kajícne povzdychá
"J ednáš správne, Pepícku. Skoda 'každé rány, která pa
vedle.«
Potrestav Haška porucil mu Lada, aby pracoval. Hašek
podlahu, varil, uklízel a pak psal v koutku své humores
Lada chodil kolem jako dozorce otroku a vyhrožoval:
"Tak se musí na tebe, lumpe! Nebudeš-li delat dobrotu,
staneš tolik ran, že zdráv neodlezeš.«
Hašek se blažene usmíval a ti'chounce šveholil: »Dekuii
Pepícku, dekuji za tvoji velikou péci a lásku. Nevím, jak
ti odvdecím.«
Lada nepoko'ušel se vychovávati. Haška v abstinenta. Ch
s ním do krcem, ale nedopustil, aby pil pres míru; v roz
ném okamžiku energicky povstal: »A d.ost! Jdeme domu. Marl
Lada nedovolil, aby Hašek sám vycházel z domova,
presvedcen, že by zmizel na nekolik -dnu a vrátil se domu
cen na duchu i na tele. Marné byly výmluvy Iiaškovy,
musí tam ci onam za duležitejší záležit'ostí. Lada se od ne
nehnul a musi'l-Ii sám' obstatat svoje veci, zamkl proste H
v byte. Vezen s pocátku zuril a rval ve svém vezení jako
ranený býk, aby podesil sousedy, mlátil vším, co mu pa
do ruky. Dovedl tak rádit celé .odpoledne za Ladovy neprlt
nosti, v té nadeji, že pan domácí pohrozí Ladovi výpove
Pan domácí nezklamal Iiaškovy predpoklady a zakr
Lada byl privítán již v pru:jezde rozezlenou domovnicí, k

!Všechny zvuky a rány, které pusobí ten pan spisovatel
. Lada ji chlácholil:
'dte panu domácímu,
aby se nezlobil, ponevadž
lfavyženu z tela jeho zlého ducha«.
se rozléhalo z Ladova bytu príšerné
kvílení tlaškovo,
rozlobený pán bytu pracoval
tentokrát
holí. Vykonav
estné dílo, vyrknul ortel nejhroznejší:
trest nesmíš dva dny ,do hospody. Zustaneme
doma, a
se z vodovodu, lumpe. A opovaž se ješte jednou delat
né výstupy v mé neprítomnosti,
Serežu te bejkovcem.«
ek prísahal, že se polepší, a prosil: "Proboha,
Pepícku,
e do hospody na jedno pivo. Vždyt se žízní zalknu.«
a zustal pevný jako skála, a tlaškovi bylo prestáti dva
é dny. V predvecer druhého dne žádal žíznivý trestanec
mucitele, aby lio doprovodil k panu domácímu, že pred
netvorem klekne a poprosí za odpuštení,
ale za to, že
ude dovoleno navstíviti spolecne s Ladou naproti v ulici
, kde mají dobre vyleželé pivo. Lada se jen posupne zayšel's nekdy, že by poušteli
zlocince
z Pankráce
na'
ky? Kam s tím na mne. Není-li ti to vhod, tak zalez
stele a mysli si, co chceš. Marš, já musím ješte kreslit.«
k odnaucil se tak znepokojovati
sousedy i domácího a
po dome tiše. Tím více se bál Lady a nažil se vy. každému jeho prání. Lada tváril se spokojene a ríkával:
e predelám toho lumpa v porádného
cloveka«. Pozdeji
oCllel Lada chripkou. Ležel v horecce
a prosil tlaška,
mu dával obklady, aby koupil léky a šel zavolat lékare.
mu desítku, a zašeptal
v polovedomí:
osím tc, Jaroušku, vrat se ihned ~ neopouštej
mne h mne tu samotného - prijd co nejdrív -.«
šek zavzlykal: "Jak bych te mohl opustit, Pepícku?
To
se ti špatne odvdecil za tvoji dobrotu.«
po šest dnu zdálo se, ,že JarQuška pohltila zeme. Lada
val Haška prvního dne až do vecera a div si nezoufal.
musíl opustiti lužko, obléci plášt a dobelhati se doll\
movnici. Šestého dne zlepšil se jeho stav a zesláblý Lada
již choditi po pokoji. Vecer objevil se tlašek, roztrhaný,
ený, zablácený
a podnapilý.
V ruce svíral aspirinové
y a jiné léky jako víteznou
trofej a kricel již na prahu:
!.ž jsem zde, Pepícku.
Sehnal jsem všechno, ale doufám,
svinstvo už nepotrebuješ.
Vidíš, že to nic vážného neSkoda vyhozených penez. Nepujdeme do hospody?"
necítil v pažích tolik síly, aby zpronevereného
druha
e potrestal. Rekl s veškerým
durazem, jehož byl scholvej se na sebe, jak vyhlížíš. Mys!iš, že budu s takovým
:vým otrhancem pohromade?
tlned zatop v koupelne,
se na chodbe a pockej tam, až bude voda horká. Muvykoupat.«
k vykonal Laduv rozkaz a usnul nahý na chodbe na
e. Lada cekal trpelive, až se voda v kotli pocala varit.
vpustil vodu do vany a vzbudil tlaška:
upel ji pripravena. Marš tam,«
espalý Hašek potácel se k vane, do níž ho Lada vší
vstrcil. V zápetí vylétlo z koupelny svetlíkem k nebesum
né rvaní: "Milost, Pepícku, paríš mne jako vepre.«
uchopil cihlu, namydlil ji a drhnul tlaškovi záda. Zbypokoušel tlašek o útek. Lada zapomnel na svoji chon )ovolil a drel nemilosrdne
tlaškovu
Ikuži cihlou. Pak
ašek obléci do cistého prádla a zachovalého
šatstva.
~el dvere z predsíne na schody a zavelel.
At už te tady nikdy
nevidím. Ani mne nenapadne,
c s takovým lumpem trápit. Bež.«
se zašklebil pokorne a odpovedel:
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"Díky bohu
rychle zmizel.

že ti konecne
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dobu sdílel tlašek spolecnou domácnost
s basníkem
Opocens,kým,
Z. M. Kudejem, výrobcem
lesního caje
f. Simanovským a básníkem O. tlanušem. Matka Opocens,k,ého
odjela na letní byt a dobrák Opocenský, pozval své kamarády,
kterí nemeli, kde by hlavu složili, aby se k nemu nastehovali.
Za to vymínil si, že podnájemníci
musí jeden po druhém každého dne fádne uklízet, aby byl byt udržován v cistote a porádku podle naléhavého
pfání paní Opocenské.
Ale už druhého dne v poledne - to byla obvyklá hodina otvirání ocí nechtelo se žádnému z nich, vstávat, až se Opocenský
rozlobil
a hrozil, že všechny vyžene. Pánové se pohádali, který z nich
zacne u,klizet. Upocenský
chtel napsati rozvrh na celý týden,
aby každý videl, kdy pfijde na fadu, ale tlašek prohlásil:
»To by byla nejvetší pitomost. Predne nejsme žádní úredníci, kterí se rídí ve svém konání rozvrhem, a pak, co kdyby
nekdo z nás stal se nekterého
dne neschopen
k práci? Pokaždé budeme tahat sirky. Kdo vytáhne
nejmenší, stává se
toho dne otrokem vetšiny.«
Návrh byl prijat, a tlašek pripravil do ruky ulámané sirky.
Hanuš vytáhl nejmel1!ší a delal toho dne verného otroka. Ustlal
postele, zametl,
vyléval
špínu a nosil vodu, varil kávu a
behal stále ven, bud pro rUITllnebo cigarety nebo jídlo, až se
panstvo pripravil() k odchodu do hospody. Cestou upozornil
tlašek tlanuše:
"Nemysli si, že jsi se svou prací hotov. Tvoje služba trvá
nepretržite
až do zítr-ka, kdy te vystrídá
nekdo jiný, na príklad Šimanovský
nebo já. Chovej se k nám uctive a poslušne,
jak se na tvuj stav sluší.«
Panstvo zasedlo v hospode, a otrok tlanuš musil bežeti do
redakcí s príspevky
svých velitelu a hlavne s dopisy o zálohu.
Následujícího
dne vytáhnul tlanuš z tlaškovy
ruky opet nejkratší sir,ku - a otrocil zase celý den. Když se tlaškovi podarilo podstrciti tlanušovi nejmenší sirku ješte po nekolik dnu.
pravil:
"tlanuši, osudem byla tobe pJidelena v naší spolecnost,i úlopravím tobe: sirky už tahat nebudeme,
ale ty
ha otroka.
jediný nám všem bez výhrady poctive a verne budeš sloužiti."
tlanuš chtel oponovat, avšak presila zdolala jeho vzdor. Od
té doby sloužil tlanuš
bezohledném u panstvu,
jež nešeítilo
jeho sil. První musil vstávat
a poslední ulehnout na své lože
v noci byl burcován ze spánku, aby nav kuchyni u kamen.
tocil cerstvou vodu, nebol panstvo trpelo žízní také ve spaní.
Jednou pozdrželo se panstvo i se svým otrokem pri radovánkách až do druhého dne pres obed. Vstávalo se až k veceru.
Všichni hledeli zachmufene,
nebot správce spolecné pokladny
Opocenský
shledal pfi obléikání, že je pokladnice
vycerpána
až na dno. Na dukaz svého tvrzení obrátil všechny kapsy na
ruby. Kudej zuril, proháneje tlanuše po byte jako honící pes
zajíce. Opocenský
vzdychal, že mu cert našeptal, aby si vzal
takovou partu do bytu, a pocal ze zoufalství
psáti básnicku
o smutku zapomenuté
cesty. tlašek našel v popelníku nekolik
zbytku doutníku a kouril je spokojene. Brzy byl rozhodnut:
"Zde nemužeme
zustat. Jsem presvedcen,
že bychom se
navzájem
povraždili.
Do redakcí nemužeme,
nebot mají pokladny
dávno
uzavreny.
!Vzpomínám
krásných
slov bible:
pocali metati v kostky o roucho páne. Prátelé. složme nepotrebné soucástky
našeho šatstva na jednu hromadu, naložme
ji na bedra našeho otroka tlanuše, který vyhledá známé vetešníky v jejich doupatech
a zpeneží roucha naše. Ocekávati
budeme návratu
jeho za rohem v ulici ve známé hospode.«
Nastala
významná
ch\cíle, kdy se prátelé
zbavovali
tech
cástí odevu, jež pokládali
za prebytek.
Opocenský
prihodil
G.

R
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na hromadu matcinu kožešinu, již objevil Kudej v krabici na
klobouky. Konecne byl Hanuš naložen a sestupoval se schodu.
Hašek pohlédl zkoumave na náklad a odhadl cenu zboží podle
vetešnického obyceje deseti procenty kupní hodnoty na padesát zlatých.
V hospode poroucelo si ctyrhlavé panstvo jako spolecnost
bankéru. Nikdy nebylo tak veselé a divoké jako té noci. Spoléhajíce se, že budou mít padesát zlatých, zapomneli na opatrnost. Teprve o pulnoci vzpomnel si Kudej na Hanuše a vyslovil podezrení. Hašek se Hanuše zastal:
»I otrok má právo, aby se po práci veselil. Z prodeje náleží
Hanušovi plným právem deset procent cili pet zlatých, za než
asi hoduje nekde ve spolecnosti lehkoverných dívek. Nebudeme
ocekávati jeho návratu, a navrhuji, aby Šimanovský prinesl
z domova ty alabastrové hodiny, jež zde u hostinského zastavíme, abychom mohli pokracovati v zábave.«
Opocenský se zdráhal svoliti k zastavení památky po pradedech, ale byl presilo u donucen k souhlasu s podmínkou, že
starožitné hodiny budou vyplaceny, jakmile sEl vrátí Hanuš
s petactyriceti zlatými.
Druhého dne byl Hanuš ocekáván marne až do vecera.
Panstvo se usneslo zastaviti krásné benátské zrcadlo a
sošku panny Marie ze slonové kosti. Tretího dne byly zastaveny,koberce, ctvrtého dne periny (vzhledem k nesnesitelnému
vt:dru), ale zrádný otrok se nevracel. Pátého dne pozbylo panstvo víry v návrat Hanuše a ustanovilo sobe ze svého stredu
za nového otroka Šimanovského.
Panská trojice odevzdala se resignovane duševní práci, nebot Opocenský vyhrožoval vším možným, nebudou-li zastavené predmety vyplaceny dríve než se vrátí paní Opocenská.
Hašek se usmíval a psal již pátou povídku. Šimanovský obehával redakce, prodávaje prsní caj a cukrátka. Panstvo bylo
zachváceno horecnou cinností.
Osmého dne k veceru objevil se na chodbe nesmele Hanuš.
Byl vyhublý a prepadlý. Byl vtažen dovnitr a podroben krížovému výslechu. Vykoktal jen:
»Stržil jsem za všechny ty hadry všeho všudy devatenáct
zlatých. Protože jste mne rekli, že si mohu ponechat pet zlatých, vyhledal j em jednu známou dívku a pobavili jsme se
spolu.«
»A kde máš tech zbývajících ctrnáct zlatých, bídný nicemo?«
. »Vracím vám svých pet zlatých, protože tech ctrnáct zlatých jsem spotreboval s onou slecnou, nebot j em se bál vrátiti se s takovým málem.«
Kudej povstal a zachmurene pravil: »Soudce Iynch.«
Když se po trech dnech Hanuš ponekud zotavil telesne i morálne, napsal lístek: »Odcházím, protože nebudu otrociti panstvu, jež pustoší a vykrádá zarízení bytu ctihodné paní Opocenské.« Lístek povesil na kliku u dverí a ujel z Prahy na
venkov k sestre.
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Jirí H ejda:

i'rapný prípad našeho letectví.

K aždodenne
pred polednem hzucí nám vysoko nad
hlavou šedivá vážka, Ganzmetallflugzeug
nemecké T _ufthansy. Jeden z nekonecné rady nemeckých leteckJ"ch linií, spojujících každodenní službou 71 nemeckých a 28 cizích mest. Letadlo státu, který ješte pred
nekolika léty nesmel staveti velk~rch letadel, který mel
v roce 1924 celkem 12 stálých leteckých tratí v délce
asi 5000 km - a který má dnes nejhustší leteckou sít,
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kter)' má v ruce spojení na Ženevu, Marseille, Ba
Ionu, ale také na Kodan, Stockholm, Helsinki a O
a na jehož tratích ciní den n í výkon 57.500 km. Úm
vou z 22. ledna letošního roku dostalo se Nemec
možnosti, zríditi nové letecké trati pres území Lesk
slovenska a v krátké dobe také skutecne vznikly
zinárodne velmi významné trati Berlín-Dráždany
Praha-Víden,
Mnichov-Praha-Vratislava,
Vra
slava-Gleiwitz-Brno-Víden
a Brémy-Hannov
-Lipsko-Kamenice-Praha.
Takže není potreba b
že dokazovati, jak rychle dovedou Nemci realisova
plány, o nichž mnoho nemluvÍ.
Tím více se mluví u nás - ale ve stejném pome
méne delá. Loyální obcan, který je clenem M. L.
neslyší nic jiného, než chvalozpevy na na ~e letectv
máme plné zuby rekordu, pro ceny, získané na mez'
národních závodech už nebude pomalu místa v pTa
ských v~'kladech, cizí státy nedelají nic jiného. než
objednávají u našich továren letadla, loyálnímll ob~
nu musí témer Lindberghuv let býti drzostí .. , Ne\'a
však, poletíme do Tokia, ne sice najednou, v etapá
a hodne pomalounku, abychom dokázali, co na;e I
tadla vydrží, když si na každé stanici pekne od •
nou a vymení sem tam chladic nebo neco na moto
Pres trochu dryácnictví je však náš letecký prúm
velmi, velmi dobrý, takže se muže postaviti po b
ne-li Nemdim, tedy Italum a ve mnohém Franco
zltm. Co nám však schází, je s mys I pro o r g
nisaci
a pochopení
hospodárského
p o I i t i c k é h o v'~' z n a m u let e c tvÍ.
l{ekl jsem, že se u nás mnoho mluví a málo del
Tato v~,tka padá tedy nejprve na adresu minister~t
verejných prací. V oficielní francouzské publikaci (pr
parížskou výstavu) tohoto ministerstva cteme na st
7. program na rok 1927:
I. Prodloužení síte státních leteckých tratí na lin
Košice-Užhorod1ukacevo a založení trati Pra
-Hradec
Kr.-Opava,
provozované rovnež stát. aer
liniemi.
2. Otevrení anglické trati Londýn-Kolín
n. R.
Praha-Budapešt.
3. Otevrení csl. trati Praha-Bratislava-Záhreb
Terst a trati Praha-Berlín.
4. Otevrení nemeck)'ch tratí Berlín-Dráždany
Praha-Víden,
Rrémy- Hanllover-Lipsko-Kame
ce-Praha.
Vratislava-Gleiwitz-Bmo-Víden
a Mn
chov-PrahaVratislava.
5. Otevrení rakouské trati Víden-Praha.
6. Otevrení macfarské trati Budapešt-Praha.
Milí Francouzové, kterí si tohle precetli, nabyli ji
presvedcení, že se nikde na svete tolik nedelá pro .
vilní !etf'ctví, jako u nás. Ale je árí 1927, za d\'a m
síce se prestane l'Ž vltl'ec létat - a co hylo z toho
velkolepého programu uskutecneno? Bod 4· - nšm
cké trati -- hyly zrízeny do po<;ledního puntíku. Re
nou-li Nemci, že neco provedou, mltžete se spolehnou
Také hod c. 5. byl. uskutecncn R~kušany za pom
"Temcll. 1\1y ,šak nep-C'vedh nic jiného. než že j.
1)rorll0l1žili státní tr~" z Košic do Užhorocll1. T
;~Prahy do Hradce a Opavy neh} la uskutecnena. pTá
Llk jako až do~;ud nelétáme do Berlína a clo TeT
A to je opravdová ostuda našeho civilního letec
- proto nutno o tomto prípadu pojednati obšírnY
Jak známo, vznikla li nús letos na jare Ces k o s I
ven s k á let e c k á s p o lec n o s t za patrona
Y

PHtomnosL
ího dozoru Škodovky, která má nebo chce b},t
Lufthansou, má obstarávati
spojení s cizinou. S Nemeckem byla uzavrena
, a protože je zvykem ujednávati paritní pod, muže Ceskoslovensko provozovati leteckou dopráve tak dobre pres Nemecko, jako ji provo~mecko pres republiku. Také bylo ohlášeno, že
budou létati Nemci '
v ti • Vídei"í-Berlín-Praha
ni a my.
I. kvetna stáli jsme na letišti a vítali první dva
rse, dt"tkladné trÍmotorové
chlapíky, jednoho
e, druhého z Berlína. Rakušani a Nemci tedy
'li lety. Kde zustali Cechoslováci? Na prímý dotalo se mi tohoto sdelení:
oslov. letecká spolecnost objednala serii le.tadel
~H 25 s motorem Loraine 450 HP pro 5-6 osob
posádku, ale tato letadla, z nichž první bylo již
tna na letišti, nejsou ješte zalétána, takže bude
jimi létati až 15. cervna, kdy Csl. letecká spozacne pravidelne létati na trati Praha-Berlín.
O velmi nemilé -- ukázali jsme pred Nemci a Ray svoji nepohotovost, ale konecnc co delat? S, cervna jsem se ptal podruhé.
Nelétalo se áte nebyla vina na letadlech, nýbrž nekde jinde.
cením ramen a tajuplnými narážkami bylo mluo ministerstvu resp. ministerstvech,
o jednání
d)'nem, které nevede k cíli (jednáno 4 roky!),
e Anglicané nechtejí nás pripustit k letum, ale
chtejí naši subvenci. Jaká je zde souvislost, 'neožno zjistiti - ale jde pravdepodobne o subvenrou min. verejn)'Tch prací dosud nepovolilo. N eeskoslovenská
letecká
spolecnost
dne 1 í t á, ac je konec srpna, ac letadla má a
erejn)ch prací na ni naléhá.
f Vídeií.-Praha-Berlín
je jednou z nejvíce
tovan)'"chtratí na pevnine. Jeto trat, kterou lze
vati bez risika. Máme dnes letadla - ne sice
BH 25, která jsme zatím prodali ale prý
-Goliath. Proc tedy nelétáme? Proc nelétáme
edu na Anglii do Rotterdamu, když nám to Hoé nabízejí a když by tato trat, s pristáním v NeI patrne v Diisseldorfu, nebyla pasivní? Proc nemezi Vídní a Berlínem, když je vše pripraveno?
letci se nám jen vysmívají. Jsou sice tak dochovaní, že se snaží omluviti naši indolenci, ale
riliš jasne, že intriky, kleparství a velkohubost
na aktivování leteckých tratí.
oslovensko je prirozeným uzlem stredoevropské
dopravy, všechny velké trati musí jím prochávmci,Rakušané a Francouzi se starají o to, aby
ely. Prahou jde dnes šest mezinárodních tratí
ou z 'nich neprovozujeme my! Zavedli jsme si
tátní aerolinie, ale zatím co Jemecko vyrostlo
n~'Chrozmerll a chudé Rakousko létá všemi
my zltstali na jediné trati z Prahy do BratiKošic - prodloužili jsme ji do Užhorodu, ale
chllY llLL, pres všechno žvanení o mezinásici Ceskoslovenska v letectví nedovedli jsme
0, než prevzíti soukromou linku' z Prahy do
ní. Trat z Prahy do Liberce, uvedená ve zmíncouzské publikaci min. verejných prací, neA nemáme také leteckého spojení Plzne s Bui, Brnem a Bratislavou. nemáme spojení Brna
ou, Prahy s Opavou a Budejovic s Libercem,
, ni Karl. Vadl s Prahou, Vídní a Berlínem.

i ceskoslovenskou
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V Ncmecku mesta a zeme subvencují letecké trati, pomáhají zrizovati letište. U nás mesta jen chtejí a zeme
mají jiné starosti. Nemáme iniciativy. Letecké továrny naríkají, že nemají práce, není objednávek civilních
letadel. Ovšem - nemuže ani b}Tti,máme-li jedionu leteckou spolecnost, která má státem zarucený monopol
na zahranicní leteckou dopravu a tato spolecnost nic
nedelá.
Nezbývá už mnoho tratí, které by mohlo Ceskoslovensko provozovati. Do Italie létají Rakušan;' a Italové, do Madarska se sotva dostaneme, s Lufthansou
soutežiti nemužeme, do Varšavy nás nepustí C. 1. D. N.
A. - co chceme ješte s našim letectvím? Zdá se, že nezbude, než abychom paberkovali. Zdržuje-li rozvoj našeho letectví jednání s Londýnem - ac nechápeme, proc
bychom nemohli již dávno létat do Vídne a Berlína nechme Anglii stranou a uvažujme o jiných možnostech. Jsou-li kií.ouralové, kterí tvrdí, že to jinak nejde,
pak nezbude než je nahraditi energictejšími lidmi, kterí
by neco dovedli odkoLlkat Nemcum a kterí by dovedli
rozbíti intriky, at je za nimi kdokoli. Verejnost však,
které se vytrubují pri každé príležitosti do uší fanfáry
o našem skvelém letectví, má právo zvedeti pravdu:
1. proc dosud nelétáme na tratích Vídei"í-PrahaBerlín, Praha-Londýn,
resp. Praha-Rotterdam
a
Praha~Terst·
2. proc se ~erozširuje sít domácích leteckých spoj II;
3. kdo brzdí rozvoj našeho civilního letectví.
Ja tyto otázky muže jasne odpovedeti ministerstvo
ver.
prací a Csl. letecká spolecnost.
I
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Bez. hroší kuže do politiky nelez.
Vážený pane redaktore!
Dojem z Macharovy knihy »Pct roku v kasárnách« yystihl
jste lépe lapidárním nadpisem než pak celým clánkem. Jako jste
správne odsoudil otrávenost Macharových veršu »Tristium Praga«, nemcl jste se snažit omlouvat stejnou otrávenost této tlusté
knihy prósy. Machar není v právu, cítí-li se z'nechucen, címž naprosto nechci naznaciti, že by byli v právu ti, kterí mu toto znechucení zpttsobili. Dá-li se však nekdo na vojnu, musí bojoy;at
a ne po pouhých peti letech zacít plakat.
Slouží-li kdo poctive verejnos,ti, tedy rekneme národu, nesmí
chtít za to hned uznání na všech stranách, chválu nebo dokonce
i - slušnost. Kriteriem mu musí být jedine jeho v 1a st n í
vedomí, že slouží dobre a poc,tive. Porovriejte 5 tím celý život
Masarykuv, jemuž vdecný národ nadává práve skoro pul století
5 nepatrnou prestávkou v roce ~mnáctém a snad ješte devatenáctém. Kdyby byl Masaryk po peti letech odpovedné služby
hodil flintu, do žita a napsal elegickou knihu o 30 tiskových
arších jako Machar, nebyl by se stal nejvetší postavou našich
dejin. A to je nepatrná idylka, co se delo Macharovi, proti tomu
co delal vdecný národ Masarykovi a cástecne ješte delá. Nebo
druhý prípad: Dr. Bencš, Predstavte si, že by si Dr, Beneš založil album novinárských výsthžki'l bez ohledu na autory a každých pet let nám je presentoval na krásném papíre v A v e nt i n u za 60 Kc. Jiste by dokonce sebral takových výstrižku nekolikrát více a nekolikrát sprostších než Machar a prece jen nehází f1intu do žita, ac by mel na znechucení své lidské právo.
Jsou u nás konecne politictí darebáci, kterí s tako'Vou li~kou
slabostí jako je znechucení predem kalkulují a ciní ji východiskem svých »politických« akcí. Myslíte, že skandalisacní kampan
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proti Masarykovi a Benešovi lonského léta až do presidentské
dobre myslí, a zadruhé proto, že patrne v této chvályhodné
:volby na W nebyla yypocitána? A prece bude-Ii Dr. Beneš živ
rekl jenom pul pravdy, zamlcev docela dobrou stránku této
aspon do 80 let, vykoná pro národ více, zustane-Ii v politice, než derace a rozvinuy s jistou dáykou povýšenosti všechny.i
stránky méne dobré.
kdyby vydal knihu o svém znechucení a šel do pense nebo na
Tedy Federace byla založena, aby na podklade studia
universitu prednášet sociologii.
národních otázek pripravovala pudu ve verejnosti pro por
Poc,tive
y,erejne
pracující
politik
nesmí
se
o h líž e t n a b lát o, k t e rým po nem h á z e j í. V e d e-I i ní nových mezinár<ldních institucí mírových jako je Spol'
Národu, Mezinárodní Úrad Práce atd. Provádejíc tento progr
s i ces t n e, s t ojí t a k Vi l' s o k o, ž e ho b lát o n i kdy:
dala
podnet zrízením >svýchletních kursu v Ženeve o Spolecn
n e m u ž e z a sáh n o u t a 11a d'á z p e ,t n a t y, kit e r í j e
Národu ku vzniku velmi 'dobré instituce nyní v léte v Žen
po nem hodili.
pusobící a rízené jedním z nej.bystrejších duchu syetových
Dalo by se to snadno doložit konkretními jmény a prípady,
casné doby prof. Alfredem Zimmernem, reditelem všeo
jež jsou konecne všeobecne známy. Muže jít jak o politiky tak
sekce Ústavu pro duševní spolupráci, letním kursum Ústavu
i o básníky.
mezinárodní studium. Vydává Revue Universitait:e lnteroat
A konecne noviny, žurnalistika. Není takových imaginárních
nale s velikýrní obtížemi financními s velkou obetavostí svý
vecí. Jsou novinári a také-žurnalisté, živí lidé s lidskýma rukaspolupracovníku
a slouží jako stredisko národních yysokoš
ma, píšící skutecným inkoustem nebo psacím strojem. Není
ských Sdružení pro Spolecnost Národu, o jejichž casto v
prece žádného a b str a k t a, jež se dopouštelo na Macharovi
mizerností. Není treba vykládat Macharovi nebo Vám, že aby; nesnadné, drobné propagacní práci pan pisatel JISte již sl •
První kongresy (Praha 1924, Ženeva<1924) mély príležitost,
neco prišlo do novin, musí napred strojní sazárna dostat rukovypracoyání
programu zabývati se velkými myšlenkami. J
pis. A protože je možno mluvit o konkretních lidech, proc psát
však pochopitelno, že ctvrtý kongres má za nejvetší úkol
o abstraktních jménech novin? Vypadne pak mnohem strízliveji
hledati mnoho nových myšlenek, ale predevším starati se, aby
a bez zbytecné duležitosti, ukáže-li l3e, že celé dlouhé stránky,
za které platíme A ven t i n u drahé peníze, nepsal Machar, po- staré byly y praksi uskutecneny. To se také na Kongresu d
Pri Kongresu organisovány byly prednášky (souhlasím, že
depsaný na obálce, nýbrž na pf. pouze pp. Kahánek a Švarc, kteri
s tou pécí jaké by bylo treba), a jména prednášejících sama
si jakteživi nepomyslili, že by plodÝ jejich ducha mohl pan Dr.
Layton, redaktor Econornístu, Dr. Slavík ze sekretariátu S
Štorch-Marien nekdy vydávat na tak krásném papíre.
nosti Nár:odu, Johnson z Úradu Práce, Pringle a j. dosvi:d
Jméno casopisu neznamená o sobe nic, není-li známo, jací
že tyto mely svoji yelkou výchovnou hodnotu.
lidé jej plní. Vzpomente jen totožnosti záhlaví Národních
Kongres sám mel svou stinnou stránku. Byla tu, jako os
L i s t u pred jejich koupí Drem Kramárem a potom, nebo jejich
prí
kažrié dobré veci veze se nekolik parasitu ssebou, sku .
psaní o Masarykovi v roce 19II, 1919 a zals 1926, nebo P r á va
úcastníku,
kterí byli ochotni balanco~at své nationální i osob
Lid u 1914, 1919, 1920 a hned 1921, jak se v nem ~alo o Dru
zájmy na úkor idey. Nemyslím však, že chyba je ve studen
Šmeralovi. Záleží tedy na o s o bác h píšících a ne na hlavicdiplomacii. Všimneme-li si letošních neúspechu jiných me .
kách novin. A kdyby byl Machar rekl: tohle o mne napsal Dr.
sjezdu, namátkou cituji sjezd národních menšin v Ženeve
Kahánek a ;tohle Švarc a já se cítím tím velmi znechucen, byli
sjezd Pax Romana ve Varšave, vidime, že prícina je hlubší li
by se dva jmenovaní snad citili velmi povznešení svou duležije to spíše soucasná krise celého mezinárodního života a sty
tostí, ale historie by ise musela Macharovi vysmát.
D~Ž pouze studentská diplomacie. Snad jsou to dusledky m
Praprícin~ vidím v tom, že Machar snad ve starosti o príštího
rlalistické výchovy, které se tu stávají zrejmy, tak osudným
literárního historika, konservuje vše co souvisí s jeho jménem,
sobem. Pronáší-li pisatel své nepríliš originální myšlenky o
jako to delají filmové hvezdy. Kdyby si byl neschovával bezcepcích, oficielních recech, mladých lidech duchaplných recí
cenné vý\strižky, po nichž beztak ani pes neštekl a psal své zauhlazeného
zevnejšku, je patrne treba mu vysvetlit, že i
žitky teprve s urcitým casovým odstupem, byla by kniha musela
veci
j
sou
nutné.
Je treba nej akým zpusobem podekovati za
vypadat jinak', Když si však z uschovaných vÝstrižku stále prihostinstyí studentum poskytnuté (a v Anglii bylo pohostins
pomínal utrpené krivdy, není divu, že otrávenost v sobe zvyšovmrné) , k cemuž nachází se príležitost pri více méne du .
val a udržoval.
ných
oficielních recech, pri recepcích a cajích. Konecne f
To je to nezbytné, co musí mít verejný pracovník u nás i jinspo!!>..censkáforma pri mezinárodních jednáních nemuže býti
de: Vy jlste tomu rekl hroší kuže a já ríkám povýšenost nad
docela opuštena!. Pri ctení clánku nemohl jsem se zbaviti
vravu denních vrhacu bláta. Jedine s touto vlastností je možno
jmu, že pan b. k., který podle presných informací soude,
být verejne cinným cili - sloužit.
kongresu
pravdepodobne prítomen, cítil se dík »duchapl
Se srdecným pozdr;wem Váš
Karel M dlek.
mladým lidem uhlazeného zevnejšku« trochu odstrcen. N
by tento fakt státi se pobídkou k tomu, aby ve vetší míre než
(P o z n. r e d a k c e. Nepochybujeme, že váš dopis posuzuje
tomu dosud, stoprocent'ní intelektuálové hledeli také tt:
vec dobre, pokud jde o abstraktní posuzování. Ale musíme mít
na zreteli živé lidi a nemužeme vytýkat, bere-li si k srdci jeden
k forme !Svýchprojevu <li k studiu cizích recí? Pak bylo by j'
krivdu více než ostatní. To je vec povahy. Ostatne se nedíváte
nejlépe móžno odstraniti z mezinárodního studentského ži
na vec úplne správne: píšete, že by se Machar nemel zlobit, když
všelijaké ty studentské profesionální diplomaty, kterí, reko"
mu p. Kahánek neco udelá. Zapomínáte, že p. Kahánek sám
si to uprímne, jsou v mnoha prípadech exponenty svých prlsl
o sobe není nic, že je to píšta1ka, do které musí nekdo jiný
foukat. A tak Macharovi nevyvádel jen p. Kahánek ci nejaký
ných zahranicních ministerstev a nahraditi je skutecnými
jiný jeho druh, kterí bez direktivy nenapíšou ani slo~a. Souhlacovníky veci oddanými. K tomu ovšem nebude stacit plác
síme ovšem s Vámi, že je škoda, dá-li Machar na sebe ,tak pu»vekem kretenismu«, ale nutno priložit ruku k dílu a pod
sobit tím, co se mu stalo. To osta,t'neríkal nadpis našeho clánku.)
. vat to, co je dobrého v mezinárodním studentském živote.N
Studentská diplomacie.
stací napsat negativní kritiku, pouze pul pravdy obsahujld,
Pane redaktore!
hlásat defaitismus, nýbrž je treba ,snažit se, aby ta cást arri .
kterí se vždy v každé organisaci vyskytují, nahrazena
V 33. císle »Prítomn06ti« objevila se pod horejším titulkem
poznámka, skromne podepsaná šifrou k. b., obsahující kritiku
opravdovými lidmi dobré vule. A hlavne nebát se obtíží cesta k mezinárodnímu dorozumení jiste nebude snadnáI
mezinárodní studentské cinnosti. Zasluhuje, aby na ní bylo reaDr. L. Je
gováno jednak proto, že se zdá, že to pisatel se studentstvem
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