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býti na pr. spokojen se ZPllsobem, jakým se v N á
I' o d e provozuje politická satira. Bude-Ii pak tím kdo
vzbudí nad Národem naše mravní rozhorcení, Viktor
Dyk, necht je predem bezpecen, že bude to rozhorcení
opravdivé a spravedlivé, o to vážnejší a duraznejší, že
nebude co ciniti s neviditelnÝm· anonymem, na nemž
není nic skutecného než jeho vražedný úmysl. - Dyk
se udivuje, žé mravní rozhorcení se u mravných ka
zatelu probollzí jen pri cetbe N á rod a. Je to do jisté
míry pravda, ale nikoliv proto, že by toto mravní roz
horcení drímaio, dejme 'tomu, pri cetb'e takového neja
kého klerikálního, fašistického nebo komunistického listu,
jakých se najde, že nepíší o nic lépe než N á rod. Rekl
bych však, že na list, který se velmi hlucne ohání vla
.stenectvím a národním idealismem, jsou prirozene
v to'mto smeru kladeny prísnejší požadavky než na listy,
které se vlasteneckým idealismem tak nenadýmají. Od
vlasteneckého a v národní veci ideálne cítícího listu žá
dáme více: predevším aby nám z národních vecí, které
máme a chceme mít ve vážnosti a na nichž spocívá kus
naší národní hodnoty a cti, nedelal špinavý kanál. Ne
jsou to komunistické nebo ludácké listy, jež by si vzaly
do zvyku psáti o tom ci onom spisovateli, který muže
býti docela uprímnou pýchou naší národní kultury, že je
»ve službách", nebo šašek, ulicník ci plagiátor nebo hul
vát z periferie. Neobává se Viktor Dyk trochu, že by
ctenárstvo takového listu mohlo v tomto druhu delání
politiky najít takovou zálibu, že by velmi brzo mohlo
utrpet na smyslu pro národní statky kulturní!? Nemlu
vím tu ani o kapitole ješte bolestnejší: o zpusobu, jakým
N á l' o d vede svuj boj proti tak zvanému Hradu, cili,
rozumeno rovneji, proti presidenfovi Masarykovi, proti
tomu, co nám v pravde znamená naše duchové a poli
tické osvobození.

Politik Viktor Dyk ovšem ted trochu zanevrel na
literáty. Praví: »Páni rozcilující se nad sprostotami upa
dají sami v tón docela sprostý; páni mravne rozhorcení
nad neslušností dopouštejí se nejvetších neslušností. Na
dává se; víme, jak umejí nadávat básníci a spisovatelé.«
- Nuže, proc bychom to nepriznali: básníci umejí na
dávat; bylo by chybou, kdyby to neumeli. Dyk prece
praví vlastními slovy, že se ti páni rozcilují nad sprosto
tami a neslušností. Nelze veru žádati, aby básníci, ctouce
N á l' o d, meli poetické vidiny májových fialinek a ružo
yých loubí; je naprosto prirozen6, že prectouce si, pocítí
potrebu nadávat. Nechápu vubec, jak normální clovek,
»rozcilující se nad sprostotami a mravne rozhorcený nad
neslušností« jak praví sám Viktor Dyk, muže neco tako
vého mlcky nechat bežet a nehromovat. »Odsuzujíce
upadají sami v tón docela sprostý.« Zajisté, Viktore
Dyku: muže vám nekdo šeredne zamazati domovní vra
ta nebo vás uvést ve vážnou škodu, tváre se pri tom
dokonce i libe a usmevave; a vy, rozciluje se a rozhor
cen, nepochybne nebudete se usmívat a váš tón nebude
libý a za to vás ten partner nazve ješte navrch spro
stákem. Ale N á l' o dse pri svých kampaních a útocích
netvárí usmevave, jak jste uznal sám. Nikdo nemá rád
klepen a zlých hub a obycejne se to nechává až príliš
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Mravní rozhor·cení.
psa) o nem ted Viktor Dyk velice zajímavý cláne
ek do N á rod n í c hLi s t U. Viktor Dyk totiž pozo.

, že zpusob, jakým národnedemokratický vecerník
rod vede své kampane a útoky (snad v zájmu poli

pana dra Kramáre a strany, ale, jak príliš zrejmo,
a v jejich mravní prospech) je s rozhorcením kárán
tán a odsuzován. Dyk chce tedy hájiti N á rod ~
to tím zpusobem, že obrací svou kritiku a nespoko
st vuci tem protestujícím a vuci mravním karatelum,
t prý je u nás dost horších vecí, než manýry, kte-

I se Národ stává povestným a tech prý si ti mravní
orcenci nevšímají.

ebudeme se príti o to, jsou-Ii li nás okatejší a více
uzující veci než ráz a tendence útoku, podezrení, na
ek, odhalení a odsudku, jimiž N á l' o d míní ocišto
a ozdravovati náš národní a politický život. Prede

je velmi zajímavé, že Dyk pri veškeré své dobré
k N á rod u nenašel v celém svém clánku jediného

a pochvaly pro tento všude jinde tak neoblíbený list.
e tu nepraví, že se mu to líbí a že to schvaluje, jak
á rod pocíná. Chceme rádi veriti, že náš ceský bás
Viktor Dyk (byt i byl nyní usoudil, že básníci a spi
atelé jsou velcí krobiáni) prece jen pohlíží s jistou
vostí na to, jak mnohé opravdu podstatné složky na

politického, národního a kulturního života mohou
ošklive ponižovány a neodpovedne znehodnocovány
k zvaném zrcadle tisku, který má nízkou a hríšnou
en.

áš ceský básník Viktor Dyk toto patrne cítí, ale ná
edemokratický politik Viktor Dyk by pri tom nerad

na N á rod príliš dopustit. I praví tedy, že mravní
orcení se u mravných kazatelu probudí jen pri cetbe
rod a a táže se: není horších závad v našem národ

živote, než že Národ »neslušne" píše? Takovéto
ni rozhorcení je prý snad opravdivé, ale není spra
é.

. od básníka Dyka slyšíme, že prece jen je tu jedna
ad našeho národního života: že N á rod »nesluš-

píše. Ale politik Dyk pri tom míní, že krom této
y existují nekde ješte jiné závady horší. Nás, kdož
e politiky a chceme být jen poctivými obcany to
tátu a lidmi jeho národní kultury, zarážela v po-

ch letcch predevším ta závada zpusobu, jakým
N á rod o vecech, ke kterým máme vážnost a

To vidíme a cteme vlastníma ocima a na to mu
reagovati bezprostredním hnutím a citem. Jestliže
Dyk vidí hloubeji do pák politické mašiny a shle

tu dalcko hrubší závady, necht je vysloví a od
echt o nich píše do N á rod a pod svým jménem
nechává to anonymum a lidem nedokonalejší pu
ké úrovne. Pochybuji, že politik Dyk muže už
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dlouho bežet, než nekdo, nemoha už snášeti pravd, od
halení a informací nejaké Baby Jedu - a bývá to zrovna
ten nejmírumilovnejší obcan z baráku - porádne zahto-
muje. . I ./ J ft

»Želíme, že nutno užívat zbr<tní, kterých jsme nevy
myslili a s kterými jsme nezacínali,« praví Dyk dále.
Jsme tomu povdecni, že Dyk toho želí; co zde ríká, je
opravdu spíše priznání než obhajoba. »Ale«, praví Dyk
ješte dále, »proc by mel N á rod jednati v rukavickách,
když ti jiní kydají hnuj?« - Nu tedy, rukavicky sem,

rrukavicky tam; my predevším dávno mysleli, že nemá-li
co rukavicek, tož hnuj.

»K náprave nedojde, pokud mravní rozhorcení nebude
op r a v d u mravním rozhorcením.« koncí Dyk svuj po
zoruhodný clánek. S címž možno plne souhlasiti. K ná
prave nedojde, pokud nejen sám Viktor Dyk, ale i sám
pan dr. Kramár a snad nekterí vskutku ideálne národne
a vlastenecky cítící lidé jejich strany se nad nekterými
úkazy ve zpusobu psaní N á rod a op t a v d u vážne
nerozhorcí a nepostarají se o nápravu zahromováním
ješte jadrnejším, než k jakému se snížili zatím ti básníci
a spisovatelé. Ba rádi je omluvíme, když pri tom, do
konce »upadnou v tón docela sprostý.«

Nebezpeeí osobní politiky.
. Zajisté není dobre vystrkovat v politice osobní veci

stále do popredí a starati se hlavne o to, kdo
s kým žije v prátelství nebo v neprátelství, kdo komu
co udelal, kdo se chce dostat na cí místo, a o podobné
veci. Kdo provádí politiku takovým zpusobem, snižu je
ji na cosi malého a nicotného, cím je lépe se nezaby
vat a pri cem mají rozum i duše hlad. Ale není ani do
bre v politice osobní veci vubec nevidet. Nebot bývají
castO' kamenem, o nejž zakopne, kdo krácí s hlavou
v obl~cích. Politika se nedá delat jinak než s lidmi:
musí míti tedy politik dukladnou znalost materiálu,
s nímž pracuje, musí znáti prání, vášne, obavy, slabo
sti i silné stránky tech lidí, kterí hrají v politice roli.
Jinak se vydává v nebezpecí, že bude stavet na písku
a že náhle bude opušten ve chvíli, kdy to nejméne oce
kávaL Ani pouhá kritika politiky neobejde se bez zna-

-, 10sti os611 a jejich spádu. Osobní záležitosti v politice
("\j.býfají'pro širší verejnost jako ultrafialové paprsky:

neviditelné,h.ale mo'ché a pronikavé. Nechci se pokoušet
presne udat to procento, v nemž se politika tocí kolem
osobních vecí. Ale lze se spolehnouti, že je to dosti vy
soké procento. Živel lidské nedokonalosti všude poru
šuje cistotu ideí. Abych uvedl klasický a už proslulý
príklad: nikdo nemuže zcela porozumeti Kramárovu
pomeru k Masarykovi, nezná-li osobní pozadí tohoto
prípadu. Ideje nejsou leckdy nic než kameny, jimiž po
sobe házejí rozvadení souperi. Je možno házeti po od
purci ideami demokracie, slovanství, decentralisace,
vlastenectví, autority, vším, co prijde pod ruku a na
jazyk. A kdo dostane takovou ideí do hlavy, má ve
deti, že je to za to, že tenkrát nepozdravil u vrbicek.

V naší. politice se stále ostreji rýsuje postava muže,
u nehož Je obzvlášte velké nebezpecí, že bude provádet
?sobní politiku místo vecné. Delikátní místo, na nemž
Je postaven, zpusobuje, že by z toho mohlo vzejíti
mnoho škod. Mluvíme o ministru Milanu Hodžovi.

Pan dr. Hodža se stal bolavým problémem naší po
litiky. Tem, kdož to dosud nevidí, budou oci brzo
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otevreny. Nelze mluviti o tomto muži, aniž by se pre
dem vzdalo uznání jeho schopnostem. Je vedle Hlinky
nejsilnejší: osobností na Slovensku. A nad Hlinku vy
niká tím, co bychom mohli nazvati západním roz
umem. Hlinka' zustane bourlivákem, blouznivcem, agi
tátorem, primitivním radikálem, Hodža však prináší
s sebou prvotrídní politické vlastnosti. Loni v léte
zasáhl pan Hodža poprvé velmi citelne do naší politiky.
Zformování celne-kongruové fronty bylo jakousi jeho
generálskou zkouškou. Prevzal maršálskou hul, kterou
na nejakou dobu unavene odložil p. Švehla. Nedržel
ji sice sám, nýbrž spolecne s p. Šrámkem, ale dovedli
se znamenite shodnout, a za krátkou dobu postavili
mnoho vecí v naší politice nohama vzbltru. Od té doby
víme všichni, že se s p. Hodžou musí pocítat. I nyní
zustává tmelem pravého bloku, diriguje jeho útoky,
organisuje jeho Ceku, má na pr. v rukou všechny nitky
k národne sociální afére s válecnými pttjckami. Opustil
všenárodní koalici bez sentimentality a bije bývalé
spojence bez slitování. Bude-li záležet jen na nem, ne
rozejde se vláda pravice ani za deset let, nebat to je
slunce, pod nímž kvete jeho pšenice.

Obáváme se, že s p. Hodžou se nedostává k moci
vecnost, nýbrž osobní mocenská politika. Pan Hodža
se dostal do situace, v níž zájem o vlastní posici u neho
prevládá nad prospechem verejným a objektivním ve
dením politiky. K tomu došlo takto:

Politikové mívají specielní touhy. Pan Stríbrný na
pr. byl neštastne zamilován do úradu ministerského
predsedy. Každý neštastný milenec abycejne provádí
hlouposti. Pan Stríbrný, který neštastne miloval úrad,
nelišil se v tom od tech, kterí neštastne milují devcata,
a cástecne neobratným, cástecne zpanštelým pocíná
ním, pripravil se konecne o sympatie ve své vlastní stra
ne tak dukladne, že byl z ní vyloucen. Kdo neznal toho
verejného tajemství ze života p. Stríbrného, že chtel
být chefem vlády, nemohl pochopiti všechno z jeho po
litické cinnosti .. O panu Hodžovi bylo známo jiné ta
jemství: domnívá se, že by mohl býti zahranicním mi
nistrem práve tak dobre jako p. Beneš. U politika ne
zustane taková myšlenka dlouho skryta v duši, nýbrž
brzo mu vjede do rukou. Kandidatura p. Hodžova na
úrad zahranicního ministra byla jedním z duvodu,
proc letní kampa11 proti Benešovi byla vedena'·tak pro
nikave a proc na p. Benešovi nezustalo jedifté místo
nepošpineno. Pan Hodža vykonal už urcité prípravy:
velmi cílevedome si shánel zahranicní známosti, aby
mohl pak poukázati na to, že ne pouze Beneš, nýbrž
také on se teší sympatiím v cizine; zanášel se i my
šlenkou vydávati svuj vlastní deník specielne k tomu
úcelu, aby proti Benešovi pripravoval svou kandida
turu. Teší-li se clovek dlouho na neco a pak mu sklap
ne, není ovšem potešen. Úrad ministra zemedelství ne
bo ministra národní osvety je sice také pekná vec, ale
v politice jde to jako v lásce: zamiluje-li se clovek do
neceho, nechce nic jiného.

Tlak, který vyvinul p. Hodža, vyvolal protitlak. Pan
Hodža pocal levici platiti za opovedného neprítele.
Uvedomuje si, že jeho nejvetší aspirace nebudou moci
býti uskutecneny za režimu, ve kterém levice bude míti
nejakou váhu. Mimo to se cítí v nebezpecí od té doby,
co vznikla aféra Eislerova a co byl její hrot obrácen
proti nemu. Jedné chvíle se již zdálo, že jeho posice se
povážlive kymácí. Aféra Eislerova není ostatne ješte
zcela odbyta. Bude dohrána teprve v tiskové pri



-Stránský. Každý, kdo i jen z dálky pozoroval
t Hodžovu, ví, že je to muž houževnatý, nejen

klý pevne držeti se toho, co má, nýbrž pilne dbající
tšiti svuj podíl na moci, tvrdý a nesmiritelný k ne
telum a oportunistický do té míry, že je mu lho

jno, jak)'mi prostredky podepre svou posici. Verej
musí si uvedomiti, že do jiných politických deju

étá se nyní také tento dej: Rodža bojuje o své poli
é postavení. A že jen z toho bude lze vysvetliti
eré jevy. Linie Hodžovy obrany je již zrejma: ze

sil bude držeti pravÝ režim, v nemž se mu darí
rybe ve vode a kde má prátele, k nimž jej poutají
•. é nenávisti; i uvnitr tohoto režimu bude samo
•. opevnovati svoji posici tak, aby, at prijde co-

'v, nemohlo jím hnouti, a aby i na výsledku svého
su se Stránským se mohl dívati jako na pouhou

rii. Z techto duvodu bude p. Rodža vždy ochoten
taviti osobní politický prospech nad zásady a zájmy
'tiky vecné.

Od té chvíle, kdy p. Rodža pocítil nebezpecí, vedl
u politiku presne jako šachovou partii. I odpurce

nad tím ono abstraktní potešení, jež pocitujeme
y, kdykoliv vidíme neco dobre a obratne delat. Rek
e si ovšem: tím je to nebezpecnejší.
ap. Hodžovi je videt, že prodelal madarskou poli
ou školu, kde politictí vudcové dávali dokonalý prí
, jak dbáti o svou moc.. Pan Hodža zacal u nás

od zacátku delat politiku v grandseigneurském
u: obklopoval se žurnalisty, agitátory a drobnými
. y, které ucinil naprosto na sobe závislými a

ž si vytvoril koho rtu, oddanou pro všechny prí
, n.ekli jsme, že je oportunistou, pokud se týká
edku: muže tak, ale muže také jinak, jde-li o to,

ti se ku predu. Nikdo by nerekl, že týž dr. Rod
erý dnes hájí zásadu soukromého vlastnictví tak
Hektor hájil Troju, docházel kdysi - za rudo
é koalice - k socialistum a nabízel jim, že on ani
druzi nebudou príliš neústupne státi na zásade
orného vlastnictví, bude-li jim dána pozemková

rma na Slovensku; vybízel i socialisty, aby oznacili
é velké továrny, které by se podle jejich mínení

. y k socialisaci. Otázku agrárních cel posuzoval
liv vecne, nýbrž osobne; mel velmi dlouho napro

tejné pocity k agrárním clum, toho dne však,
hledal, že pomocí této -otázky by se mohl dostati
redí strany, stal se prívržencem cel, že nad neho

10 rozhodnejšího. Nekterí uvádejí, že k tomuto
i bylo treba dvou hodin; jiní tvrdí, že stacila

, S temito vlastnostmi p. dra HodE musíme poi do budoucnosti.
. jsme již, že krok za krokem vedome si upev
ou posici. Nepocíná si neobratne v ministerstvu
i: možno dokonce ríci, že k nekterým potreb-

umelcum se chová jako gentleman, veda, že to
, sympatie. Myslíme, že v této dobe necte bez
tavosti ani jednu knihu.

treba presne formulovati nebezpecí, jež hrozí
politiky prevážne osobní. Jde o otázku sloven

nemeckou a klerikální. Pan Rodža cítí, že vlastní
ilou je Slovensko. Oslábne-li v Praze, vrací se
ti lav)', aby tam nabyl sil. Nemá to zarízeno
~en ku špatne: v parlamentní debate o kobur
ére vyjádril se p. poslanec Štefánek, že- v Ce
by se nemelo zapomínat, že na Slovensku
'ží k Hodžovi jako k otci. To všechno

delá dobrý výcvik. Slovenská puda je pro nás choulo
stivá, a tady by mohl p. Rodža se svou osobne orien
tovanou politikou natropiti nejvíce škod. Naším ideá
lem nemtlže býti nic jiného než dokonalé splynutí ná
roda ceskoslovenského.' Jest se obávati, že p. Hadža
bude na Slovensku provozovati svou vlastní politiku.
Je stále pripraven utéci se do tvrze slovenské svoj
skos ti. Máme dosti na ludáckém separatismu: bohužel
jest ocekávati, že tento ludácký separatismus mMe býti
ješte podepren specielním hodžovským separatismem,
povede-li se nekdy p. Hodžovi špatne. Otázka sloven
ská je první z tech otázek, kde nutno se obávati osobní
politiky p. Rodži. Predstavuje si, že, uzavre-li nejakou
intimní dohodu s lud'áky, bude na Slovensku nepora
zitelný. V zájmu jeho posice je držeti nyní Slováky
a Cechy pokud možno od sebe, aby si zachoval terén,
kde zustane pánem v dome nezávisle na pražských
událostech. Nedivte se príliš, bude-li p. Rodža jednou
ješte brinkati mecem slovenské autonomie. Vi, že to
muže býti strašidlo v jeho službách. Pan Rodža již
jednou ukázal drápky: když se jednalo o neho v sou
vislosti s koburskou aférou, psal o tom jemu oddaný
slovenský list v tom smyslu, že v Cechách se na Slo
váky vubec dívají jako na moureniny a že Ceši maji
dát ruce pryc od slovenských vecí. To znamená, že
p. dr. Rodža je ochoten z každé své osobní nesnáze
cinit slovenskou otázku. S tím tedy již musíme pocítat
a na to musíme dát pozor. Všichni zajisté uznáme, že
je nesnesitelno komplikovat beztak obtížný slovenský
problém ješte problémem osobním .

Rozhodnut opírati se o slovenskou krajinu, ciní
p. Rodža prípravy, aby se oprel ješte o jeden živel
v nové vláde: o Nemce. Zdá se, jakoby pripravoval
jakési slovensko-nemecké dorozumení. Delá cílevedo
me takovou politiku, aby si získal v nemeckých stranách
spolehlivé prátele. Ze všech ceskoslovenských ministru
vyšel nejdále vstríc Nemcum. Kdežto o ostatních mož
no ríci, že zustali sedet na svých místech, dívajíce se
prívetive ke dverím, jimiž vstoupí Nemci, p. Rodža
vyšel už prede dvere, aby je privítal. Vedome pecuje
o to, aby si je zavázal svými projevy. Dal dokonce
v jednom ze svých projevu na jevo, že Nemci nemusí
pokládati ceskoslovenskou ústavu za neco absolutne
pevného. Nejsme zajisté proti úprave pom~r(1bk j~em
cum, ale naprosto nemužeme pqvažovat za prqspešno
veci, slibuje-li jeden z ministru ré..visi ústavy z duvodu
ciste osobních. Nemci nejsou nevdecni, a nemecký
krestansko-sociální tisk prohlásil výslovne, že se jim
p. Rodža jeví jakožto persona gratissima. V politice
Rodžove jeví se tedy zrejme dvojí snaha: oprít svou
posici o Slováky a o Nemce. To jsou dva choulostivé
body, a osobní politika je v nich naprosto neprípustná.
Cesko-nemecký problém má být rešen; ale bude-li re
šen proto, že p. Rodža má o sebe strach, bude jiste
rešen velmi špatne.

Tretí fronta, kde p. Rodža se ohlíží po pomoci, je
fronta klerikální. Také tu hrozí mnohé nebezpecí, bu
de-li se tu provádet politika osobní místo vecné. fan
Hodža vidí dnes v klerikálech své nejspolehlivejší
prátele; utužil své prátelství s p. Šrámkem válecnými
výpravami, které spolu vedli. Nelze od neho ocekávati
vážný odpor ani proti nemírným klerikálním práním.
Záleží mu více na dobré vuli tech lidí než na veci. Bude
míti vždy sklon ke klerikálum, jako každý se cítí pri
tahován k té spolecnosti, o níž je, presvedcen, že se
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mu v ní povede dobre. Pan dr. Hodža sám jiste nebude
odrážet touhy po konkordátu, prijdou-li s nimi kleri
kálové vážne. Je presvedcen, že jeho situace není tak
skvelá, aby si smel dovolit luxus zásadové politiky.
Tak bychom se mohli jednou dockat konkordátu jen
proto, že toho vyžaduje osobní posice p. Hodžova.

To vše není cert na stene. V zájmu naší politiky jest,
aby p. Hodža pokud možno brzy vedel, na cem jest,
aby prípadne i vedel, že se nemusí niceho bát. Sice
bude, pokud je v jeho moci, naši politiku vodit po ce-
stickách osobních. -fp.-

J. Kolárík:

Galerie nlinistrli obchodu.
IV.v

Ctvrtý ministr obchodu se ujímal svého resortu za si-tuace hodne jiné, než jeho predchudci. Jeho situace
.. byla v oboru obchodní politiky vlastní zvlášte pro po-
" cátek beze sporu snadnejší, než kteréhokoli ministra

predcházejícího. První, nedocenitelnou výhodou bylo
soustredení veškeré moci, potrebné k rádnému prová
dení obchodní politiky v rukou ministra jediného, jenž
ovšem pri tom byl vlastne ministrem dvojnásobným,
jak bylo podrobne vylíceno v clánku predcházejícím.
Ale to nebyla jediná výhoda, kterou pro sebe mel

dr. Rudolf H otowetz.

Další jeho výhodou bylo, že se stal ministrem obchodu
v úrednické vláde a to v první úrednické vláde, oné
slavné .. A jestliže tehdy všecky resorty pusobily zdár
ne, melo pro ministerstvo obchodu obzvláštní význam,
že za Englišova vedení ve financích nastoupila éra
financní politiky stabilisacní - pro obchod byla tím
dána kalkulacní základna a ministerstvo obchodu ne
bylo do té míry otrokem potreb politiky valutové, jako
v dobách drívejších.

To byly tedy príznivé predpoklady pro obchodní po
litiku. Je však nutno ríci, že Hotowetz prišel i s dal
šími predpoklady pro provádení rádné obchodní poli
tiky. K provádení jejímu je treba plánu. Hotowetz mel
plán a soustavne pokracoval v jeho uskutecnování.
V Úrade pro zahranicní obchod organisoval obchodne
politickou skupinu podle zemí. Hlavní význam pripadl
skupine zemí slovanských a v celo této skupiny byl po
staven inž. Jan Dvorácek, jehož si Hotowetz vyprosil
u zahranicního ministerstva. Každé skupine vykázána
presne látka, každá skupina mela sledovati vývoj ob
chodu a hospodárského života v príslušných zemích a
sbírat materiál pro obchodní smlouvy. To byl první
velkorysý plán politiky zahranicního obchodu, která
mohla pocítat s pomery trochu normálnejšími, než
byly v prvních dobách po skoncení války.

Ale ani Hotowetz nebyl prost ješte tech typických
poválecných starostí a casem mu tyto starosti hodne
vzrostly had jeho vlastní úkol. Byl nucen starat se o do
voz mouky. Vyjednal za hranicemi dovoz oné proslulé
mouky cínské, na kterou se narobila spousta písnicek
a kup letu a která byla tisíckrát prokleta dríve, než do
ceskoslovenské republiky došla. Odpor proti »nep6ží-

NARODNI HOSPODAR

vatelné« cínské mouce, která mela nadbytek lepku ci
lupku nebo i ledku - co to bylo, to tehdy nikdo neve
del - a ze které podle zarucených zpráv nebylo možno
vubec ani péci ani delat knedlíky, vystupnoval se ta
kovou merou, že hrozila z toho revoluce mnohem hor
ší, než ona nepovedená komunistická. V moucných ve
cech je ceskoslovenský národ nebezpecný - to se uká
zalo výrazne i pozdeji, když vláda národní koalice
chtela zavést jednomletou mouku a sestra Zemínová,
která tehdy patrila k vládní strane, ješte tak tak vcas
presvedcila povolané cinitele, že s temito vecmi v ce
skoslovenské republice nejsou žerty. Tiskový zákon,
špatné hospodárství ve státe, všelijaké aféry, to vše je
možné, ale s moukou at se žádný neopováží nic delat.

Tuto základní poucku ceskoslovenské politiky poznal
záhy také Hotowetz a proto po prvních zprávách, že
koupil cínskou mouku, na všechny dotazy a výtky, co
je s tou cínskou moukou a jak je to s tím lepkem nebo
ledkem neodpovídal a neo.dpovídal. Mlcelivý státník 
to je také, jak známo, úspešná politika v této republice.
A Hotowetz mlcel dlouho, až jednoho krásného dne
se svým nepopsatelným a sotva znatelným úsmevem
za skly v cerných obrouccích oznámil, že si dovoluje
sdeliti, že cínská mouka do republiky v porádku došla
a že - už je všechna spotrebována. Jen málo zasve
cencu vedelo, že z neštastné cínské mouky se napeklo
slušné množství bílého peciva a že vybrané ceské ja-
zyky to nepocitovaly jako nejakou závadu. ._

Toto zásobování bylo nejtežší cástí cinnosti mini
stra, který spravoval Úrad pro zahranicní obchod.
Chtel-li mít veškerou obchodní politiku v ruce, pak se
r:t;lusil státi také generálním zásobovatelem republiky.
Vrad generálního zásobovatele v normálních dobách
není zvlášt nesnadný, má-li zásobovatel po ruce do
statek financních prostredku. V daném prípade však
bylo ponekud na závadu, že byly ješte daleko doby nor
mální a pak také skutecnost, že nebylo financních pro
stredku na státní nákúpy obilí a mouky v cizine. Bylo
tedy treba presných plánu nejen o potrebných náku
pech, nýbrž také o jejich placení.

Pro placení za dovezenou mouku byl na snade vý
voz cukru. Pocítalo se a pocítalo, ale nebylo možno
dojít k jinému výsledku, než k tomu, že ani tehdy, kdy
by se výnos celého cukerního vývozu dal k disposici
pro státní nákupy obilí a mouky, nebude všechna po
treba uhražena a zbude ješte slušný schodek. Hoto
wetz doporucil proto opatrení nepopulární, totiž zvý
šení cen mouky dosud udržovaných na neprirozené
nízké úrovni. To bylo ono známé moucné hospodarení
státní, jehož památku máme ješte v nekolika miliar
dách státní moucné pujcky. K úplnému vyrovnání ceny
mouky pro tuzemskou spotrebu však z politických du
vodu ješte tehdy nedošlo, což byl první predpoklad,
který se v uvedeném rozpoctu zhatil. Zhatilo se však
ješte nekolik dalších položek. Prišel pokles cen cukru
na svetovém trhu, s nímž Hotowetz sice pocítal, ale
který svým rozsahem prevýšil všechno ocekávání. Be
hem pomerne krátké doby spadla cena cukru, kterou
bylo mOžno za hranicemi dostati se 40 dolaru asi na
13 dolaru. Naštestí však klesly také ceny obilí a mou
ky a i když bylo treha dovézti do republiky více obilí
a mouky, než se puvodne pocítalo, nebyl konecný scho
dek tak veliký, jak by byl býval za predpokladu na
obou stranách nezmenených.

Tato cinnost generálního zásobovatele vyžadovala
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i o vývoj trhu obilních i trhu cukerních, péci o to,
:deby bylo možno nakoupit obilí nejvíce a nejlevneji
péci o to, kde by bylo možno prodati cukru nejvíce
nejdráže. Úkol i pro normálnejší doby nikterak

ý, tím težší pro onu dobu na rozhraní let 1920 3

921, kdy nastal veliký cenový prelom na evropských
zích, jehož jedním dusledkem byla také veliká stávka
glických horníku v roce 1921 a jenž názorne ukázal

apené Evrope, že onen zdánlive nenasytný »hlad
zboží«, jenž charakterisovalléta 1919 a 1920, je na
ou nejak povážlive syt. Je prímo prirozené, že za

dob, kdy den ze dne pricházelo ze svetových
nové a nové prekvapení, nepodarilo se ministru

odu a generálnímu zásobovateli republiky pro-
lodicku státního obchodu tím vlnobitím cen a

ut docela bez úrazu. Však také za to dostal merou
ovatou a výtky se jen sypaly se všech stran, že
odal cukr do Francie tak výhodne, jak kritikové

byli snad sami prodali. Dnes, po casovém odstupu
ruzných zkušenostech s provádením jiných, méne
dných vecí v dobách pozdejších, domníváme se,

tehdejší výtky byly hodne nespravedlivé a že dr.
owetz i v tomto oboru tehdejší tak zvané obchodní

'uky nepostupoval nesprávne.
ostatních oborech byla štastnejší. Obchodní poli
v pravém slova smyslu se za neho zahajuje a za
je se dobre. Zase se to neobešlo bez výtek, pone

obchodne-politické kredo ministrovo nebylo lec
vhod. Vizme cást tohoto kreda, jak ji vyslovil

, zpráve podávané parlamentu:

Mnohá odvetví našeho hospodárství dosud si libují
umelé protekci, kiterou jim státní kontrola poskytuje a
ODcehlasite žádají její stupnován( až do úplné prohibice.

ejsou si vedoma.. že probihicí se jen seslabují, upadají
Ildcky i obchodne a stanou se pak snadno 'Obetí cizí

teže, kterou my, stát tak eminentne vývozní a na styky
cizinou odkázaný, nemužeme trvale ze svého odbytište
Dzovati, nechceme-li, aby také náš. vývoz byl z ciziny
bzován. Ve svém nejvlastnejším zájmu nemužeme a

me skýtati naší výrobe více nežli jen slušnou a pri
ochranu cclní, která by vyrovnávala naše nepri

Vjšl podmínky výrobní. Jen v tomto smeru jsou ve
y r,aše prípravy k novému celnímu tarifu.«

tomto smeru vedl Hotowetz prípravy k novému
tarifu a v tomto smeru chtel vésti obchodní

, ve které už tehdy vedle dovozních a vývoz
azu zacínala cla míti úlohu nemalou. Vidíme
lovech další rozvedení programu druhého mi
obchodu, dra Heidlera, který jsme nazvali

!tou chartou ceskoslovenské ob
ní p o I i t i k y a na nemž v pozdejší dobe
é škode obchodní politiky se nesetrvalo. Prípra
ního tarifu v naznacených smernicích bylo by
politice dostalo základny správné a pevné 
tz tento tarif dal pripraviti, ale jeho tarif ne
vetlo sveta a do dnešn ího dne ceskoslovenská

celního tarifu nemá, nýbrž užívá tarifu bý
archie, tarifu kdysi velmi dobrého, ale za

po válce nemožne nastavovaného a meneného,
puvodní rovnováze mezi cly na suroviny,
a tovary je už dávno veta.
dení obchodní politiky podle predem stano

Plánu je treba veliké energie a vytrvalosti, je

treba i tak zvané hroší kuže. je nutno dát si obcas vy
nadat a prejít pres to zcela klidne k dennímu porádku,
je nutno postupovat presne podle vytcených smernic
a nedat se svést príliš divokými kritiky na cesty jiné,
které se kritikum jeví schudnejšími, ale které po za
hájení postupu cestou jinou by znamenaly opustit vše,
co dosud bylo vykonáno, a zacínat zase od samého
pocátku.

To všechno mel dr. Hotowetz. Energie až hruza,
ta~ové jakési vzdorné energie, která se neohlíží ani
napravo, ani nalevo a jde si svou vymerenou cestou,
nehledíc na kritiku ani prátelskou, ani neprátelskou.

. Slyší-li kritiku, zatvrzuje se tím více ve svém puvod
ním plánu a nepopustí ani o chloupek. Taková umí··
nená energie muže být nekdy nebezpecná, ale v daném
prípade nebyla, ponevadž vycházela z predpokladu
sppávných. Smernice, které vytkl Hotowetz ceskoslo
venské obchodní politice, byly pro vývozní stát jediné
možné, i když leckdo, zvlášte v prumyslu, s nimi ne
souhlasil. Smlouva s Francií byla dokladem techto
smernic. Hotowetz necinil v této smlouve valných pre
kážek dovozu francouzského vína a dovozu francouz
ských automobilu. Z toho byl krik jednak v národe
automobilov)'ch továren, jednak mezi temi, kterí hlá
sali, že otvírat hranice dovozu prepychového zboží je
hrích.

Hotowetz se hájil velmi ostre: »Prosím, vy chcete
do Francie vyvážet. Doufám, že chápete, že do Francie
mužete vyvážet jen tehdy, nebude-li váš dovoz do této
zeme zatížen vysokými dovozními cly. Je tedy nutno
žádat, aby Francie svá cla slevila. Ona vyslovila ochotu
tato cla snížit, ale nehodlá to delat pro naše krásné
oci, chce za to také zmírnit podmínky platné u nás pro
dovoz svého zboží. Stav je už jednou takový, že Fran
cie má zejména zájem na dovozu vína a automobilu.
Žádali po mne, abych jim zarucil kontingent dovozu
francouzských automobilu a francouzského vína a za
vázal se, že ceskoslovenská vláda nebude dovozu to
hoto kontingentu smlouvou povoleného cinit prekážky.
Povolil j~m jim takový kontingent a vy nyní vytý
káte, že fsem prodal republiku Francii. Zdá se mi, že
si neuvedomujete, co jsem vlastne povolil. Francie mu
že dovézt k nám tolik a tolik automobilu a tolik a tolik
vína rocne. To však ješte neznamená, že to vše
také skutecne doveze. Máte obavu pred dovozem
francouzského šampanského vína. Je však v rukou
ceskoslovenského národa, jaký bude skutecný jeho do
voz. Francie sem nedoveze ani litru tohoto vína, jestli
že ho nikdo zde nekoupí. Šampanské víno je snad pro
nás bud prepychem, jehož si nemužeme dovolit. Pak
tedy se ša~panské víno nebude kupovat. Francouzský
dovozní kontingent v tom prípade zustane na papíre.
A není-li prepychem, nuže at se kupuje. Náš vývoz do
Francie za to stojí. Stejne je s automobily. Když do
mácí auta vyhovují jakostí i cenou, bude prece hrackou
presvedcit domácí kupce, že je zbytecno kupovat fran
couzské vozy. Tedy prosím, co jsem udelal zlého? Vy
mohl jsem slevy cel pro dovoz ceskoslovenského zboží
do Francie, za to bylo nutno Francii také neco dát.
eo jsme jí dali ve skutecnosti, nikoli na papíre, to zá
leží nyní na ceskoslovenském obyvate1stvu.«

To byla vlastne obchodne politická abeceda, co mi
nistr byl nucen na svou obranu vykládat. Docela po
dobné veci byly i v jiných obchodních smlouvách, kte
rých nyní zacalo valem pribývat, a jejichž dusledky
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~tomnosL

se pocínaly slibne jevit v pokracujícím stoupání vývozu
i dovozu. Ovšem záhy se zacalo poukazovat se strany
prumyslu, že v cizine se muže -vYrábet levneji a pokud
toto' tvrzení se opíralo o duvodyCvalutové,. bylo správ
né. V ceskoslovenské republice byla valuta stabiliso
vána a to bylo s hlediska konkurence nevýhodou proti
státum s valutou klesající, aspon pro zacátek. Hoto
wetz proto pristoupil ke zvýšení nekterých dovozních
cel, ale toto zvýšení bylo primerené a nebylo prohi
bicní.

Jeho úkolem bylo také postupne uvolnit zahranicní
obchod a postupne rušit povolování dovozu i vývozu.
Také v tomto oboru zacal úkol provádet, ale predpo- '
kladem tohoto uvolnení v celém rozsahu byl nový cel
ní tarif. A toho Hotowetz nedokoncil z duvodu,
o nichž promluvíme príšte, ponevadž tyto duvody hod
ne souvisí s nastoupením dalšího ministra obchodu.

Doba ctvrtého ministra obchodu byla dobou sou
stavné obchodní politiky, bvla to doba, kterou bychom
podle vzoru nynejší financní politiky mohli nazvat o b
dob í m k o n s o I i d a cní m. Bylo tehdy trochu
brzy na toto období, pozdejší vývoj hospodárských
pomeru u nás i v cizine ukázal, že není ješte cas na
skutecnou konsolidaci, ale základ pro dobrý vývoj po
ložil Hotowetz pevne a jiste.

Neprátel si svou nesmlouvavou politikou získal
mnoho a ti mohli proti nemu užít zvlášte jedné veci,
která byla skutecne závadou. Úrad pro zahranicní ob
chod, jehož úkol byl prechodnÝ a nebyl vypocten na
dlouhou dobu, byl za tohoto ministra zarízen tak, ja
koby mel trvat vecne. Jeho organisace až príliš zmo
hutnela a sesílila, ale to konecne nelze dobre pricítat
ministrovi samému, jako spíše tem, kdož úrad po tech
nické stránce organisovali. Ministerstvo obchodu
ustoupilo ponekud do pozadí - prirozeným násled
kem bylo, že za následujícího ministra se vývoj obrá
til, ale pak už méne prirozene se stocil tak, že násled
ky tohoto obratu trpí obchodn~ politika ceskoslovenská
ješte dnes.

LITERATURA A uMiNÍ
Umení a mravnost.

(A n k e ta.)
Jak z novinárských zpráv znám",

pripravila vláda zákon proti porno
grafii a literárnímu braku. Ponevadž
zákon je servírován ministerstvem,
které je v rukou klerikálních, vzni
kají obavy, aby nebylo tohoto zákona
zneužíváno a aby se nestal nástrojem
politiky. Požádali jiSme radu osob
ností z literárního a umeleckého sve·
ta, aby vyslovily o veci svuj názor.

Diskuse o chystaném zákonu proti pornografii a li-
terárnímu braku je stí žena dvema okolnostmi:

I. Pokud nám není znám text navrhovaného zákona,
je ovšem predcasno o nem diskutovat. 2. Až nám
bude znám text navrhovaného zákona, bude ovšem už
pozde a marno o nem diskutovat. Pokud vím, nemá
nikdo v úmyslu ptát se spisovatelu a umelcu, co by
snad k veci rádi rekli. Mám pocit, že se ponekud vtírá
me, chceme-Ii pre~ to prijít se svou troškou do mlýna.
Mimo to v každém prípade bude naše stanovisko ne·
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populární; vyslovíme-li pochybnosti o výhodách neja
kého takového zákona, zjistí P r a ž s k ý Ve c e r n í k
nebo jiný príbuznÝ tisk, že se zastáváme pornografie;
prohlásíme-li, že jsme pro to, aby nejakým zpusobem
byla potlacována pornografie, bude nekdo s druhé
strany silne protestovat, že ohrožu jeme svobodu
umení.

I. Má-li obrana proti pornografii mít nejaký smysl,
pak se jí nemuže mínit, aby se dospelým lidem zabrá
nilo kupovat si veci sebe nižší a nedustojnejší; kdo už
takový je, najde si i pri jakémkoliv zákonu ochotné
dodavatele toho nejhoršího svinstva anonymne nebo
za hranicemi vydávaného. Tady je každý zákon zby
tecný, protože bude bezmocný. Vytvorí se jím tajná
kolportáž, která se už docela bude vymykat kontrole
verejnosti. Pokud pri tom jde o zrejmé preciny proti
mravopocestnosti, máme už, tuším, platné zákony,
kterými lze hrubou pornografii stíhat; snad by stacilo
uvést je v soulad s mezinárodní konvencí proti porno
grafii; taková konvence je už proto nutná, že nejhorší
takové zboží se obycejne dováží ze zahranicí, aby se
zmenšilo risiko výrobcu.

II. Obrana proti pornografii má však, tuším, mít
smysl vážnejší; má to být ochrana !ledospelých proti
zbytecnému pohlavnímu dráždení. Nejsem snad pokry
tec ani puritán; ale u všech všudy, není prece nutno,
aby u každého druhého papírníka byly rovnou na ulici
vystavováný pohlednice s ženskými v kombiné nebo
sešitky nejaké Pikantní knihovny. Nejde tu jen o tak
zvanou velkomestskou zkaženost; videl jsem venkov
ské knihkupce, kterí nemeli ve výkladních skríních nic
než »Muž a žena v lásce a manželství«, »Denník fešné
komorné«, »Román hríšné lásky« a podobné zboží.
Svoboda umení nezáleží v tom, aby kde který obchod
ník s kýci vystavil rovnou ve výkladní skríni namalo
vanou modelku se všemi pohlavními atributy. N ena
padá mne tvrdit, že nahá modelka nepatrí do umení,
ale rekl bych, že n'epatrí na ulici. Máme až po krk té
erotické atmosféry, která zamoruje život; myslím, že
se s ní budeme muset potýkat z duvodu daleko širších

. a silnejších než je návrh zákona proti pornografii.
Umení pranic neutrpí na své svobode, nebude-li se
trpet, aby ve výkladních skríních nebo volne pr'ístup
'ných krámech byly na prodej vystavovány dcím koho
koliv, kdo jde mimo, pohlednice, obálky a obrazy, které
nápadne a dráždive obracejí pozornost k pohlavním
vecem. Bylo by ohroženo, kdyby nejaký censor s no
vým zákonem v kapse cenichal po výstavách nebo mu
seích - kde ve zvláštním prípade lze zabránit návšteve
nedospelých - po jakékoliv nahote. Ješte jsme neza
pomneli na ošklivý prípad se Štursovým Raneným,
na jehož bolestném obnažení by se mohla podráždit
jen nejaká zcela zvrácená sexualita, ale který pres to
byl klerikálním tiskem prohibován. Neznám ony nahé
sochy, které mons. Šrámek zakázal postavit na Státní
zdravotní ústav; ale jsem ochoten upálit si pravou ru
ku, byly-li z poloviny tak frivolní jako pohlednice,
které se bez nejmenších prekážek prodají kterémukoliv
ucni. Jde-li o verejný pomník, žádáme, aby jej schvá
lila umelecká komise a nikoliv pan censor; co se však
týce drobných prasecinek nabízených na prodej v kde
které výkladní skríni nebo kráme, tu bychom nemý
lím-li se, vystacil se starým Priige1patentem, aniž by
bylo treba delat na to nový zákon.

III. Máme nad to staré censurní predpisy, které,-
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kud jsem vec ·sledoval - jsou nekdy aplikovány ku
'vu laxne a jindy ku podivu nešikovne. ;tNezdi se,
by u nás nebylo dosta:ecne postaráno o možnost

tlaciti nemravnou literaturu, i když této mo7.í10sti
bývá vždy plne využito. Nac tedy má být nový zá

kon? Obáváme se, že takovÝ zákon zasáhne spíše váž
né umelecké dílo, než aby potlacil frivo!!!! kuplet; že

ho užije proti takovému Štursovu R:m~nému, za
tím co »IIumory« docela klidne prinesou na první stra
nVobrázek hodne kyprých ženských v košili. Je stará

Venost,že se mizernému kÝci pardonuje, co se ne
pustí vážnému umení. Neoháním se umeleckou
obodou; umení není mimo zákon, a já bych ~e ne
ytal za hlavu, kdyby policie treba nepripustila vy
kovat ve v)'kladní skríni nahý ženský zadek, i kdyby
I od pana profesora Švabinského; tím se ješte neza
zí žádnému malíri, aby nenamaloval, co chce. Po
VlivejšÍby byla mravnostní censura v divadle a v li
rature, kde lze censurním zákazem znemožnit samu
lisaci díla. Ale tady se lze odvolat prakticky na
ou censuru, a sice na censuru verejné kritiky. Z ní
vždycky dovíte, je-li tahle kniha nebo onen diva-

elní kus cosi málo vhodného pro nedospelé; pak už
vecí rodicu i ucitelu, aby zrovna ta kniha anebo ten

nepadly detem do ocí. Jediné, o cem lze uvažovat,
zákazvy tavovat zcela verejne a prodávat nedospe

predmety mravne pohoršující; cím dále se chysta
I zákon pokUSÍjít za toto oprávnené opatrení, tím
žncjší kulturní konflikty mllžeme predpovídat.

Karel Capek.*
ejvefí problém chystaného zákona o ochrane proti

vné cetbe a nemravným umeleckým produkcím
vívá v obtíži, jak definovati pojem pornogr::tfie a

terárnÍho braku. Úplne nepochybne pornografickými
u jenom takové publikace, které jimi býti chtejí, t. j.
ové, které jsou vedome vypocítány na to, aby vy
ŽDQ\'alynízké instinkty. Vedomý cynický literární

jest však vlastne zcelfLnepatrným zlomkem pro
ce literární a umelecké, jež 'z:a urcitých okolností

Me býti morálním nebezpecím. Pro nezakrytý brak
Í již nynejší zákonodárství a pron nebylo treba
riti I\qvých zákonu. Jde spíše o literaturu, na kte

dosavadní paragrafy nestací. Nejnevinnejší dílo
~uže se státi za urcitých okolností dílem dráž<:li-

, nebot dráždivost nezávisí toliko na jeho okjektiv
obsahu, nýbrž také na subjektivním stavu ctená
nebo pozorovatelove. Ilustrace v ucebnici mltže

citýchnebezpecných stadiích, jež prožívá mládež,
. se kamenemúrazu. Jistá themata jsou sama o so

mravne indiferentní, ale mohou se státi pohoršením
eži, nebot nehodí se všechno všem, Nelze míti

oto ji te nejmenších námitek proti tomu, aby mládež
Ia chránena zhoubných vlivu, ale jest treba k tomu

. mnoho pedagogického taktu, který obycejne úra
nemají. Že i z díla mravne indiferentního se muže
ti dílo nemravné, ví každý, kdo mel co delat jenom

u s knižním trhem a kdo vÍ, jak obálka muže dáti
akcent autorem pllvodne úplne nezamýšlený, nebo

prekladatelmúže z umeleckého díla snadno udelati
grafii, Casto výbor z autora jinak mravne indi
tního udelá z publikace literární brak. V románe
·Choda »]indrové« lící se osud ceského ucence,

I pobyl v Indii a opsal tam nejaký staroindický
pí. Y Cechách pro tuto vedeckou práci hledá

marne nakla<;latele. Konecne najde dva. Jeden z. obou
nakladatelll jest ochoten udelati z rukopisu knihu po
vídek pro mládež s vyn.~Ghá-~m povážlivých míst, dru
hý chce vydati zase jenom ta povážlivá místa. Otázka
literárního braku jest do znacné míry otázkou nakla
datelské kultury. Duležité jest, aby kriterium mravno
sti a umeleckosti spocívalo v rukou lidí nadaných zna
lostmi a jemnocitem. Jinak se budeme dožívati vždy
osudných omylu, podle nichž krištálove cisté a jemné
Durychovy »Panenky« budou pokládány nekterými
tlustokožci za cetbu nemravnou, mezitím co Vlasta Ja
vorická bude dávána do rukou dospívajících dívek.
Proto pokládám v novém projektu za velmi duležité,
aby umelecké korporace rozhodovaly spolu. Pokud
jsme mohli nedávno císti úsudky vynikajících katoli
ckých autorit literárních o nemeckém »Schmutz und
Schundgesetzu« byly to hlasy, které nepokládaly ríš
sko-nemecký zákon proti braku za legislativne štastný.
Zvlášte prudký byl odsudek autora takových theolo
gických a filosofických kvalit, jako P. Erich Przywara
z Tovaryšstva Ježíšova, který právem vytýkal ríšsko
nemeckému zákonu, že cedí komáry a poustí velbloudy.

Ceterum autem: Jenom doba, která má jednotnou
víru, jednotné formy životní, muže míti také jednotné
normy o tom, co jest mravné a nemravné. Pri dnešním
morálním relativismu, který již ve škole delá z mrav
nosti problém, jest ovšem také težko posouditi mrav
nost ci nemravnost umeleckého výtvoru. Co muže clo
veka pohoršiti a podrážditi, není tak duležité jako je
duležité, aby mel clovek dosti vule, by se podráždit
nedal. Dltležitejší, než všechny zákony jest, aby mlá
dež si zvykla pevnou vulí potlacovati vše, cemu se
ríká v naší náboženské terminologii žádost tela a žá
dost ocí. Zákon je vždycky palliativ a záplata: hlavní
vecí je krestanská výchova, jež by podobné zákony
ucinila zbytecnými. Dr, Alfréd Fuchs.*

V ážená redakce,
pornografie - podobne jako prostituce - jest záko
nem nevyplenitelna. Pres to jest ve vetšine státu zvyk
lostí, že se na obe veci .delají zákony. I my pristoupili
jsme k mezinárodní konvenci o potírání pornografie,
ackoliv stará úmluva na podklade rakouského zákona
z roku 1912 úplne postací, aby obestrela Zálibu ve clení
necudných knih dráždivým nimbem' ebezp Ví.

Neduvera k zostrením, obsaženýn"1 snad v Gosud ne
známém tekstu chystaného zákona, je pochopitelna
v politických okolnostech, za nichž je zákon pripravo
ván. Teprve chystaným návrhem bylo nám pripomenuto,
že šírení pornografie stalo se aktualitou. Dosud žili
jsme v klidném presvedcení, že pornografická litera
tura jest soucástkou nekterých kaváren a knihoven
zvlášt založených milovníku, aniž pusobila zvláštní so
ciální zlo. Mnohem vetším zlem zdála se nám cást
literatury žurnalistické, jíž jest mravní zdraví národa
ohroženo podstatneji. Nakonec jsme si také ríkali, že
dospelý clovek má jistou vrozenou míru dráždivé po
treby. Kde ji nalézá a ukájí, jest více méne lhostejné,
pokud neohrožuje nevinného. Jeden ji nalézá v objek
tech živých, jiný ve psaných a malovaných. Žádný za
kon dosud této potreby nevyplenil a vetšinou nezne
možnil jejího vyžití. Je vecí spolecenské mody a zvyklo
sti, dráždil-li se vydedenec pred desetiletími na obna
ženém zápestí, nebo vcera na krátkých sukénkách a
hlubokých dekoltážích. Es kommt auf éins heraus; na
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podnetu u dospelého cloveka nezáleží. Konec koncu
snad ani tato potreba není tak docela hríchem. Ani
nejctnostnejší mužové neplodí, jak známo, detí na t.
zv. suché ceste. Dospelý clovek, jenž byl pornografií
zkažen, byl by býval patrne zkažen 1 cetbou naucného
slovníku.

Pres to jest možno prijmouti cást návrhu proti por
nografii s pomerným klidem. Neuprímnost v techto
vecech prešla již jaksi do krve všem státním organis
mum.

Ožehavejší jest cást návrhu proti Ii tel' á l' ním u
br a k u. Vymezuje-li osnova pojem braku na »díla.
schopná ohrozit mravní výchovu mladistvých osob
a pusobit nepríznive na jejich fantasii«, jest to definice
nedostatecná. Na fantasii a výchovu mladistvých osob
mohou pusobit nepríznive i díla vysoké umelecké hod
noty. Proc neríci otevrene, že nekteré akty Ingresovy,
Boucherovy, ac jsou to díla nejvyšší hodnoty, mají
výslovne erotickou vznetlivost? Nebo pohádky z »1001
noci«! Jsou proto umeleckým brakem? Není pravda,
ze výše díla v e vše c h prí pad ech vylucuje t. zv.
necudný prízvuk. Jsou mnohá díla necudná a sou
casne krajne umelecká. Bylo by pro ne urážkou, po
dobnou hanbe, která byla tropena s »Kovovým vekem«
Rodinovým, nebo Štursovým »Raneným«, mela-li být
oznacena za brak. A prece mohou erotickou obraznost
mládeže vznítiti!

.Kdyby bylo možno udelat zákon, který by znemož
iíoval mládeži prodej a doporucování škudných del bez
myšlenkové hodnoty a provádení zákona bylo svereno
kulturním institucím bez nadvlády byrokracie, nebyl by
takový zákon neštcstím i kdyby se mu nepodarilo po
jem braku definovat. (Taková presná definice je totiž
opravdu nemožna.) Ale máme zkušenosti na pr. s cen-
surním sborem filmovým, že byrokracie prosazuje

v nem za asistence kulturních korporací i tak nesmy
slné zákazy jako byl prvotní (pozdeji odvolaný) zákaz
nepolitického, neerotického, výborného filmu »Kabinet
dra Caligariho«. Korporace jako na pr. »Osvetový
svaz« selhávají v suggestivním ovzduší byrokracie ca
sto ve vecech umeleckého cítení. Obávám se, že i po
radní sbor nové osnovy selže a že zákon bude leckdy
bicem na opravdové umení a celou myšlenku.

Hlavní námitka proti zákonu jest ovšem ta, že není
jeho vážná potreba. Nikde nevidíme spoušte, již zákon
predpokládá. Dosavadní ochrana stacila úplne.

A hlavní rada slavné vláde: máte skvelou Bitterma
novu osnovu o stavebním ruchu. Nenechejte ji zetlít!
l~ádné bydlení mládeže, zdravý vzduch jsou nejlepší
obranou proti touze po pornografické cetbe!

.losef Kodícek.*

Vážen~' pane redaktore.
ptáte se me,
1. považuji-li za nutné, chrániti mládež zákonem

pred pornografií a literárním brakem. Mravní stav
spolecnosti, at už jakýkoliv, není zákony urcován, ale
pouze vyjadrován. V tomto prípade, pokud rozumím,
zdá se mi vyjádren špatne. U nás místo výchovou
(i dospelých), místo sebekázní a príkladem jde se na
všecko hned se zákonem. Je to méne odpovedné a po
hodlnejší, zamestná ta více lidí a má to malý úcinek
(viz potírání pohl;:wních chorob). Nic na svete pak ne
zamezí vecnou pohlavní zvedavost mládeže, která se
ukájí v naucném slovníku stejne jako v Casanovovi a
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v novinách jako v bibli. Zbytecné je ovšem, príliš
usnadnovati toto ukájení: a nemravné, ciniti tak za
úcelem snadného hmotného zisku. Nakladatel a knih
kupec, jenž na pornografii zakládá svou prosperitu, je
horší než kuplír nebo majitel vykriceného domu.
Lichva pohlavním pudem je zlocin. Nevestka poctive
riskuje svou kllži, i její zákazník jedná konec koncu
na vlastní risiko. Podnikatel, jenž si z jejich risika
staví domy, je po mém darebák. Prostituce však je
snad nutné zlo. Pornografie nutná není. Nakladatel a
knihkupec, jenž prostituuje knihu, nástroj kultury, a
skrze ni a pod její rouškou zase lidi, je dvojnásobn~T
darebák. Nebylo by však úcinejší, místo záko"na mu
navalit nejakou nekrestanskou dan? V tech jsme prece
kabrnáci, dovedli jsme jimi takrka prizabít obchod
i prumysl. Kdybychom prizabili obchod pornografie
mi, nebylo by to aspon žádné neštestí, stát by z toho
mel zisk, a obchodník, jenž by o nej prišel, nechal by
nevýnosného obchodu.

2. Jak nejúcelneji chrániti zákon pred zneužitím proti
umení nebo v nekalé tendenci? Tu máte stíny toho
vecného uzákonování (jež by ovšem, pripouštím, ne
méne postihly i tu dan). Pochybuji, že lze vytvoriti
obecne platnou definici, jež by spolehlive rozlišila ume
ní od pornografie. Je príliš mnoho del, jež jsou sou
casne obojí. Lze dílo umelecky ryzí pornograficky
vydati, a bylo, myslím, svatoušky udušeno umení ne
více, než v jeho jméne vyinterpelováno pornografi
ckého polo- a paumení. Nestává tu kriteria jen po
nekud objektivního, i nejlepší kritikové se v tom roz
cházejí. Dnes, kdy není obecne platného svetového
názoru, a mravnost kolísá mezi Armádou Spásy a
kultem nahoty, užití ci zneužití zákona bude zcela v ru
kou jeho vykladacu.

Zcela Váš
Edmond K onrád.

*

Chrániti mládež pred nerestí, svinstvem a dráždidly
"šeho druhu jest naší povinností. Souhlasím s Wildem,
že není knih mravných a nemravných, nýbrž že jsou
knihy bud dobre psané nebo špatne psané. Ale jest
mnoho dobre psaných knih. které mládeži do rukou
nepatrí. Veci, k nimž má zral)' clovek zcela neškodn)'
vztah, vnímá mládež povrchne. nezrale a krive. Neumí
je proste císt a bere si z nich jen to, co roznecuje jeho.
pohlavní zmatek a slepotu.

Jenže pouh)' zákaz nestací. Hlásím se k tem, kdož
propagují reformu pohlavní výchovy a míní nahraditi
falešn)' a pokryteck)' stud uprímnou a prirozenou cud
ností. Domnívám se, že cudnost dívek je~t vetší proste
proto, že jsou záhy vedeny matkou k pravdivému a
rovnému pohledu na prirozenost, která je cistá a ne
dvojsmyslná. Víme, že otec málokdy vstoupí s chlapcem
v »choulostivý« rozhovor, kdežto matka se tomu vuci
dceri vyhnout nemuže. Mlcela-li by, dcera se sama
bude ptát. V péci a slovech rodicu a ucitelu jest tedy
moc nejvetší. Jde o to, vychovati mládež tak, aby
pochybnou knihu cítila jako urážku svého studu.

V úcinnost zákona, který by byl proti pornografii a
literárnímu braku nove vydán, neverím. Zákon není
jen litera, zákon je zejména prakse. Zákon uvádejí
ve skutek lidé. Nelze jej stylisovat za nic na svete
tak presne, abychom byli pojišteni proti subjektivní
libovuli nebo aspon proti subjektivnímu nazírání na
veci tak složité a jemné. Krome toho: byrokratický



~tomnosL

likého poctu atomll, pro každý prvek mezi sebou stej
ných, ale naprosto ruzných pro prvky ruzné; atom zla
ta vypadá úplne jinak a má úplne jiné vlastností, ji
nou váhu než atom olova nebo atom kyslíku a není
možno žádným zpusobem primeti ho, aby se premenil
v atom jiný; tím bylo receno jasne a presne, že není
možno vyrobiti zlato z kovu jiného. Ale konec devade
sátých let prinesl radikální zmeny v tyto názory. Byl
to hlavne objev radioaktivity a studium radioaktivních
zmen, kterým podléhají urcité prvky, jenž vnesl úplnou
anarchii do tehdejších názoru a postavil chemiky pred
záhadu, s níž si dlouho nevedeli rady. Radioaktivní
premeny podaly nám hotovou premenu prvku; zde je
den prvek mení se v druhý zcela spontánne a ješte pri
tom uvolnuje energii. Princip zachování hmoty a
energie a idea nerozložitelnosti prvku byly - zdálo se
- nadobro potreny. Takové radium, svými vlastnost
mi podobné obycejnému vápníku nebo baryu, mení se
samo od sebe v radiovou emanaci, jest plyn, jež má
úplne jiné vlastnosti než kovové radium, a v helium,
rovnež plynn)' prvek, po vodíku nejlehcí plyn; mi
mo to celý system vydává teplo, udržuje se stále na te
plote o nekolik stupnu vyšší nežli okolí a vydává sve
tlo - po tme viditelnou zelenavou zári. Jak je to mož
no, že jeden prvek mení se v druhý, a kde bere se ona
volná energie, již muže do okolí vysílati - to byly
otázky, na než veda dlouho nedovedla dáti uspokojivé
odpovedi. Lec postupem casu vysvetlily se všechny tyto
záhady a nyní zdá se nám práve tak samozrejmé, že
atom je útvar velice složitý, jako dríve bylo samozrej
mé, že je jednoduch)'. Známe nyní presne jeho stavbu
i zákony, podle nichž se atomy staví i bourají. Víme
urcite, že každý atom se skládá z centrálního jádra,
složeného z jednotek elektriny kladné a záporné, a že
kolem tohoto jádra usporádány jsou v urcitých zná
mých drahách záporné elektrony; víme, že hmota a
elektrina jsou spolu nerozlucne spiaty a celek dává to,
co se našim smyslum jeví jako h mot a. Víme, že
není podstatného rozdílu mezi jednotlivými atomy
ruznfrch prvku, všechny jsou vystaveny stejne ze stej
né látky a liší se od sebe jenom m n o ž s tví m této
látky. A v tom práve leží jádro umelé premeny prvku:
umeti pridat nebo ubrat atomu nekterou jeho složku,
aby se premenil v atom prvku jiného. Víme, jak mo
derní chemie luštila tento problém.

Podrobným studiem e seznalo, ·že každý atom ja
k 'hokoliv prvku obsahuje: záporné elektrony, t. j. jed
nicky záporné elektriny, pak kladne elektricky nabitá
jádra heliová, 0noho plynu helia, který objeven byl drí
ve v corone slunecní než na zemi a který vzniká pri
radioaktivních premenách, a konecne kladne elektricky
nabitá jádra vodíku. Tyto tri složky jsou v rllzném
množství obsažena v atomu každého prvku a to v zcela
presném množství pro atom toho kterého prvku. A od
jejich usporádání závisí všechny chemické i fysikální
vlastnosti prvku: jeho váha, chemické chování, barva,
spektrum atd. Zmeníme-li tedy jejich pocet a usporá
dání, zmení se i všechny vlastnosti prvku a dostaneme
prvek jiný.

To byla theorie, praxe byla taková:

Ponechme stranou R u t her for d o v u ptem~nu
dusíku ve vodík a helium i jiné pokusy o premenu
ruzných prvku a obratme se hned k moderní alchYlJlii:
premene prvku ménecenn}'ch ve zlato. Roku 1924 ohlá
sili nemectí fysikové M i e t h e a S tam m r e i c h,
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lch)TIUie dvacátého století.
devatenáctého století kategoricky odsoudila sna

hy tech. kdož chteli uskutecnit odveký sen lidstva:
ménecenných vyrobiti zlato. Alchymikové

veku, kterí nevedeli niceho o vnitrní skladbe
, predstavovali si velmi jednoduše tuto premenu:

tak a tak težké, má takové a takové vlastnosti,
, mekké; dáme-li tedy jiné látce tyto vlastnosti,
se nám ve zlato; vnejší znaky považovali za du
Uvidíme dále, jak se tyto názory zmenily na
e nynejších znalostí vlastností hmoty. Století de
cté prineslo úžasný pokrok v chemii. Z mátož
pred. ta\' alchymie propracovávala se chemie
tní vcdu. Jsou objeveny nové prvky, stanoví se
jejich atomové váhy, studují jejich vlastnosti.
a krokem proniká lidský duch do tajemství
V devadesát)'ch letech byl hotov a presne
ován názor na prvek jakožto látku jednodu
le nerozložitelnou, látku, jejímž posledním zá
je atom, nejmenší, nedelitelná cástecka hmoty;
to poslední, k cemuž bylo lze dojíti delením
Zdálo se, že jest již receno vše; vše bylo tak

é ct jasné: existuje urcitý pocet prvku (tehda
námo asi 80) a každý z nich skládá se z ve-

, kter)' má za úkol vybrati literární brak a dáti
na index, muže býti kdykoliv ucinen nástrojem

ou mocenské vetšiny, která v té ci oné chvíli rídí
t. S v)'menou vlád se mohou meniti estetická me
a censora. Katolický svetovfr názor (vyjadrovaný
to ješte nikoli katolick)'mi umelci, nýbrž katoli-

• i politiky) bude zajisté uplatnovati hlediska zcela
nežli svetový názor socialistický. Vidíme-li pak,

casto ani to, co je vydáváno za umení novinami a
Iadateli socialistickými, by pred objektivním hod
telem neobstálo, predstavíme si zajisté zmatek,

by theoreticky sebe lépe stylisovaný zákon v jed-
ivých vládních obdobích vyvolal.
yslím, že by zcela postacilo chrániti spolecnost

ed pornografií temi prostredky, které jsou i bez no
O zákona po ruce. Vycházejí svinstva, která lze

tlaciti jednoduchým škrtem. Jsou tak vyložená, že
censor zmýliti nemllže.
roti literárnímu braku budeme pak vždycky trochu
ocni. Bude na svete vecne, jako vecne budou na

e kupci, kterí mají oluvko, prilepené na vážní mis
ezi dobrými budou špatní autori práve tak jakoi výtecl1)'mi remeslníky nenapravitelní hudlari,

í všecko zvrznou. Težko je brániti jim, aby svou
ost neprovozovali. Proti škodám, které nám pu

se mllžeme pojistit jen tím, že si je za své doda-
le nezvolíme. Daleko více by tu mohla ucinit na
telská a knihkupecká organisace, v níž se zacíná
té doby rušneji žít a která nikdy nechtela prijíti

Ý podíl na národní kulture. Dá-li i ona, jak to
ozené, také neco na svou stavovskou cest, musí
• záležet na tom, co vydává, co prodává, co šírí.
tošním sjezdu Svazu nakbdatelu a knihkupcu by
tlto otázka prijít na pretres. J oset Kopta.



Rtomnost..,

ní,ch p:vk~. A .nyní, je i pok~sem vdokázáno, že lze pro
ves~, prem~n:~ ~ jmych prvku umele; cesta je nalezena,
stac1 po m j1ti a zdokonalovati prostredky, jež máme
po ruce. I ;.{

Bludné cesty našeho vystehovalectví.
Zmeny na poli:ické ~1ape evr~ps:(é, chronická hospodárskáknse a novy vystehovalecky zakon Spojených Státu zpre
vrártily od základu cesty, jimiž se doposud bral náš vystehova
lecký proud a pomohly vytvoriti situaci, na niž nelze hledeti
bez obav.

Skutecným nebezpecím pro Evropu není dnes nedostatek po
rodu, daleko spíše však prebytek dospelého obyvatelstva, které
je odkázáno na práci svých rpkou a pro než práce není s do
statek. Povážíme-li, že Evropa ztratila v minulé válce na 10 mi
lionu Fdí, zdá se toto tvrzení paradoxem, a prece je tomu tak.
Evropský kontinent, ochuzený a vycerpaný válkou, zmítaný so
ciálními zápasy a ve stálém politickém neklidu, nestací proste
svojí výrobou, která nedosáhla ani mírového prumeru, uživiti
všeho obyvatelstva. Hospodárská rekonstrukce postupuje pri tom
tak zoufale pomalu, podléhá no.vým otresum, trpí tolika novými
chybami, že nezbývá než ten primitivní, svrchovane nesociální a
docela neekonomický prostredek: VY5tehovalectví, jako vítané
východisko z 'tísne a jako prospešný regulátor populacního na
petí dorustajícího kritické výše. Situace jest taková že už
v Evrope (s výjimkou Francie a Ruska) amiÍnejde o problém,
má-li se vystehovalecké hnutí podporovaiti ci omezit, dnes jde jen
o jediné: kam s vystehovalci, kde je umístiti.

Ostatní kontinenty v pochopitelném zájmu O zachování životní
úrovne svého obyvatelstva se však bojí techto zproletarisovat1lých
mass, egoisticky be jim uzavírají, ponechávajíce jedinou volnou
ce!>tuvlastne již jen do Jižní Ameriky. Vezmeme za príklad
Italii. Pred válkou odjíždelo rocne z Italie na 600.000 vysteho
valcu, z nich do Spojených Státu asi 350.000; r. 1925 pri vyste
hova1eckém ruchu o polovinu slabším v dusledku snížené kvoty
jen 32-400. Italská emigrace byla nucena se obrátiti tím více do
zemí stredozemní oblasti, predevším do Francie (r. 1925 174-445
-osob), avšak Francie je nyní nucena rovnež zastaviti ten~o prí
liv. Jugoslavie odmítá italské delnictvo, Tripolis je poušt, zbývá
pak jen Tunis a Alžír - proto také vlastní zdroj ita1sko-fran
couzského napetí. Pocítáme-li, že celá polovina z onech trí až
ctyr set tisíc vystehovalcu se opet vrací, ciní prece cifra 200.000
vystehovalcu vedle 100.000 nezamestnaných pochopitelným mno
hé z itwlské politiky a ukazuje názorne, jakou ženoucí politickou
silou se muže státi populacní krise. Mussolini ovšem radeji bére
argumeruty z rímské historie než ze statistiky.

A podobne je tomu v Anglii, jež se nyní pokouší nezamest
nanými horníky kolonisovati Kanadu a prO'1:i jejíž emigraci
zdvihají odpor i vlastní dominie. Podobná situace je v Nemecku,
které pozbylo svých kolO1lLÍí,v Polsku, Rakousku, Norsku a
skor:o všude jinde, Ceskoslovenska nevyjímajíc.

Pred válkou šla emigrace z Ceskoslovenska dvema stejne sil·
nými proudy: do Vídne a do Spojených Státu. Víden nyní po
zbyla prítažlivosti, tisíce Cechu z politických i hospodárskýd
duvodu se vrátily do vlasti. Zlikvidovali jsme sami tuto kolo
nii - ucinili jsme dobre?

Druhým a hlavním cílem našeho vyi'Jtehovalectví byly Spojené
Státy; pohlcovaly znacnou cást obyvatelských prebytku Cech a
Moravy, ze Slovenska šla do Ameriky emigrace skoro veškerá,

že premenili rtut ve zlato pomocí elektrické energie.
Jejich prJs~r?j, : nemž, tato pr?mena byla provedena,
by~a obycejn~ kremenna rtutova Jampa na ultrafialové
svetlo. Byl-h lampou po dlouhou dobu ~ 200 hodin
- prováden, nepretržite elektrický proud napetí asi
220 volt d?kazah po skonceném pokuse prítomnost zla
ta ve rtutI. Bylo ho ovšem málo - asi 0,1 milligramu
-:-: ale b~lo !am prece; vzni~lo tu vyražením jednoho
~adra heh?veho ,z atomu rtuti a soucasným vpravením
jednoho zaporneho elektronu z elektrického proudu do
at<;>mutakto nove vzniklého prvku. Toto prohlášení
M1e!hovo a S~ammreichovo vzbudilo ovšem pochopi
teln:z. r?zruch. jak ve svete vedeckém, tak i mezi laiky.
O~veka utop1e byla provedena. Nescházely prirozene
am hlasy skeptické, které pochybovaly o pravdivosti
zpráv. Poukazováno bylo hlavne k tomu, že podarila
se pr~m~na s použitím pomerne velice malé energie
elektncke, nebot bylo vypocítáno, že napetí nutné k pre
možení elektrostatických sil panujících mezi elektrickv
nabitými složkami atomu musilo by obnášeti aspo~
3,000.000 volt a zde Miethemu stacilo pouze 220 volt.
Pokusy jeho byly opakovány ruznými badateli a skoro
vždy s výsledkem negativním; prívrženci transmutace
namítají proti tomu, že záleží velice na faktorech do
sud. neznámých a více méne náhodných, které spolupu
sobl1y pri úspešné premene Mietheho. Nedlouho po
!o~, .roku I92.5,:.ohlásil)aponský fysik Na g a o k a,
ze 1 jemu podanla se pnprava zlata ze rtuti. Nechal
preskakovati jiskry velikého induktoru o napetí
600.000 volt mezi elektrodou wolframovou a rtuto
vou, ponorenými v oleji. Konecne téhož roku publiko
val Nemec G a s c h Ier pojednání, že i on premenil
rtut ve zlato zpusobem podobným jako Miethe a na
opak, že zlato zmenil ve rtut tím, že zlatým plíškem
~echal po 30 hodin procházeti proud vodíkových jader,
1 pozoroval stále zretelnejší vystupování spektra rtuti.

Lonského roku provedl Anglican S m i t s ješte ji
nou premenu, totiž olova ve rtut a thallium. V kre
menné lampe, naplnené roztopeným olovem, dal pro
cházeti deset hodin strídavému proudu o napetí 80
volt a intensity 60 ampér a soucasne pozoroval spek
trum' lampy; brzy zacaly se v nem objevovati cáry
rtuti a thallia. Jejich vznik mužeme si predstaviti tak,
elektrickým proudem vyrazilo se z atomu olova jedno
jádro heliové, címž vznikla rtut; vnikl-li nyní do ato
mu rtuti jeden záporný elektron, povstalo thal1ium.
Ješte jinak dovedl Smits premeniti olovo ve rtut:
mezi olovenými elektrodami ponorenými v oleji nechal
probíhati elektrický výboj a mohl dokázati rtut do
konce chemicky, cestou analytickou. Zajímavá snad
bude zmínka, že vynikající ceský fysik K. V. Ze n
g e r již pred mnoha lety veril v premenu rtuti ve zlato
a uvádel jako doklad toho, že nalezl zcela zretelné sto
py zlata na zrcadle, jehož zrcadlová plocha byla vyro
bena z amalgamy cínu a obsahovala tedy rtut, a jež
bylo bleskem roztríšteno; podle Zengera premenila se
zde rtut ve zlato ohromnou energií elektrickou, obsa
ženou v blesku. Ovšem tenkráte jeho mínení upadlo
v zapomenutí, jako vetšina jeho originelních myšlenek.

Toto jsou dosud všechny práce pojednávající o pre
mene prvku z hlediska moderní vedy. Fysikové i che
mikové prítomné doby verí, že jest možna premena
prvku navzájem; vždyt premeny radiaktivní odehrá
vají se neustále pred našima ocima a není žádného dll
vodu, proc by mely se omeziti na nekolik radioaktiv-
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ady v posledníchletech pred válkou na 30.000 lidl '(Jene.
Johnsonuv »Per centum limit aot« položil wvnou hráz

U prílivu. V posledním roce pred zostrením kontroly vy
lo se ješte ke 14.000 Cechoslováku, hned v následujícím
podleamerických dat jen 2462 osob. Tuto nízkou kvotu
vají nyní skoro úplne Slováci potrební pro nejhrubší

, do dolu, na plantáže; Cechu odešlo za minulý rok na pr.
ke dvemastum. Když uvážíme, že po válce se od nás rocne
nje v prumeru pres 25.000 lidí, vidíme, že také Spojené StáJty
lIeI1lajía sotva kdy budou míti pro naše vystehovalectví bý
význam.

Ut rozráží neústupnost americké vlády nynJ proud vysteho
v drobné skupiny, jež se pokoušejí novými cestami hle-

prístupnejšíkraje. Do Kaoody odešlo za minulých pet let
osob, vesmes skoro slovenských zemedelcu, do Argen

kolem 11.000, také pOl11ejvícezemedelcu ze Slovenska a mo
ého Slovácka, neco kovodelníku, krejcích a zednHdL Ac·

" ArgentinajeSltodedávna cílem silné emigrace ze zemí ro-'
ých i z Nemecka, a také 'Slováci tu již dríve meli svoje

, je u nás tato zeme a ješte více Brasi1ie velmi málo zná
je ovšemjisto, že je zde boj o život velice fežký.

lili proto divu, že více než polovina našich vystehovalcu se
nynív Evrope, a kdybychom pripocítali i sezonní delníky
ernémpoctu 10.000, které v <tomtoclánku nikde k vlast
tehova1cumnepocítáme, vzrostl by jejich podíl na 68%.

obrat ve smeru naší emigrace jest pozoruhodnou zmenou
ji9témíry i výhodou, protože naši lidé at ve Francii, Ne-

ci v Rusku mají daleko snazší možnost návratu než ze
lze jim spíše poskytnouti pomoc a zustávají v tesnejším
domovem.Zvýšené proudení pracovních sil v Evrope
o O sobe známkou rostoucí spolupráce národu, interna
ce pracovníhotrhu, která jde ruku v ruce s obdobnými

i veVÝrobea znamená nesporný pokrok. Tato forma vy
lectví,po prípade vystehovalectvi ciste sezonní by byla

nejprijatelnejší.
o nadání práve nejposlednejší doba prinesla do techto

citelné rozcarování. Proud vystehovalcu z Ceskoslo
pokudzustávaliv Evrope, mel v prvé rade za cíl Francii.

se, že Francie se stane pro delší cas výhodným strediskem.
vystehovalectví,a to tím .vítanejším, že zde bylo možno

ti také horníky a prumyslové delnictvo, jež je dnes mezi
lci živlemnejméne rádo videným. Nutnos,t obnovy m

departementuvyvolala ve Francii, stojící témer na hra
odlidnování,nadmernou potrebu pracovních siL Verbovaní

I celéEvropy se do tohoto ráje nezamestnaných hrnuli
: Belgie, lta1ie, Polsko, Španelsko dodaly nejvetších
t1\.Lze ríci, že naše vystehovalectví do Francie bylo
Teorganisováno; mezistátní úmluvou z r. 1920 sjed

Inky najímání delnictva, zavedeny transporty hro-
výprav.takže v celku odešlo od r. 1922 na práci již
. Tím byl však také vnitrní trh práce nasycen, nebot

v druhépolOvlneroku. 1926 se objevila hospodárská de
úsledovaJa v zárffi'i hromadná nezamestnanost, jejíž

tilo se nyní v prvé rade proti cizímu delnictvu, které
"teno v zájmu delnictva domácího z práce nejdríve,
žádnýchpodpor v nezamestnanosti, nedostává dalšího
k pobytu.Našim lidem nezbude na konec nic jiného,

titi se domu nebo utratiti svoje úspory vyckáváním, až
ine; a to jest hodne nespolehlivé datum.
yY!itehovalectvído Evropy ukázaly se v tomto prí

materskouzemi úlevou nejiSitéhotrvání a vlaJStnedvoj'-
zbranI:je tu sice snadná možnost návratu, ale té zrídka
, komuse v cizine dobre vede; návrat znamená vlastne

DelÍspech,ztroskotání. Houfný návraJt ceského prumyslo
a z Francie,který se patrne dá ocekávati, bude zna-

menati ovšem za dnešních pomeru Jen zvýšení dosavadní ~
mestnanOlStiu nás, protože v celé západní a s.trední Evrope není
jiné zeme, která by je mohla zamestnati.

Je vubec pochybno, zdali lze pro budoucnost pocítati s Francií
jako zamestnavatelem vetšíhO' množství delnictva krome zeme
delského. Jednak jsou Italové a Poláci príliš silnou konkurencí,
jednak prý delníci z Ceskoslovenska nejsou ani zvlášt oblíbeni
-- že prý drží príliš pohromade a na rozdíl od Poláku nesnadno
se asimilují ... Jádro veCÍ bude spíše v tom, že naši lidé se ne
spokoj í s tak bídnými podmínkarní jako tito, ale to se ovšem
neríká.

Tím se dostala naše vystehovalecká politika znovu do slepé
ulicky. Kde hledaJti východisko?

Prostredkem nejjistejším, hospodárným a rozumným by bylo
beze sporu, zaraziti sám zdmj vystehovaleckého hnutí zvýšením
výrobní kapacity našeho státu na takorvý stupen, aby v rámci
it'ohoto národního hospodárství našlo zamestnání veškeré jeho
obyvatelstvo. Bohužel zltstane totoOprání :la dlouho pouhou utO'
pií. Vzpomenme plánu na vnitrní ko·lonisaci, jenž mel být usku~
teonen pozernlwvou reformou: - zatím na Slovensku na príklad
bylo dosud koOlonisovánovšeho všudy na 10.000 osob, tedy méne
nežli odtamtud odejde do ciziny za jeden jediný rok, a to se
již reforma blíží ku konci. Vzpomenme nešfastné obchodní po
litiky Eng-lišova predchudce, která ztratila nebo nedovedla ZÍ

skati náhradních trhu našemu prum)'1Slu,spokojujíc se konstato
váním, že bude nutno tedy nadbytecné podniky nechati ladem,
ackoliv práve zamestnanost prumyslu má u nás pro politiku vy
stehovaleckou i populacní rozhodující význam. Ty,to a jiné škody
se neodstraní rázem; nezbývá než úcelnou organisací vysteho
valectví tak, jako to ucinili Nemci, usnadniti výrobe další roz
voj, který je posud zdržován pr.ebytkem neprodukujícího oby
valteIstva.

Možnosti našeho vystehovalectví jsou však nyní velmi ome
zeny. Krome podpory sezonního vystehovalectví do Rakouska a
Nemecka lze snad docíliti lepší orgaJl1isace vystehovaleckého
proudu do zámorí, tO' jest predevším do Argentiny, ale to jest,
jak se zdá, vše.

Jinou cestu z této tísne pokusilo se najíti onech 3754 delníku
a zemedelcu, kterí v minulých peti leJt'ech se pustili opacným
smerem, do Ruska. Vskutku, tato zeme budoucnosti má nekteré
velmi príznivé podmínky pm pristehovalce: nadbytek pudy ke
koloo.isaci, nedostatek kvalifikovaného delnictva, nevelké roz
díly v podnebí, d~ud nedotcená boha,tství prírodní; .,to vše
zroVl13.predurcuje Rusko za budoucí cíl západoevropsk'é emi
grace. Máme-li ci musíme-li už doporucovati našim lidem Ar
gentínu, kde vetšina pudy je v rukou domácích velkostatkáru a
pro vystehovalce dosažitelna jen nájmem za lichvárských pod
mínek (za polovinu naturáWho VÝtežku a pod.), nebylo by lépe
uvažovati o organisaci vystehovalectví do Ruska?

Jak ukazují úspechy Cechu v Rusku pred válkou usedlých i vy
nikající postavení Nemcu tamejších už odedávna, naši lidé pri
cházejíce z prostredí kulturne vyššího mohli by zde získa,ti posic
daleko významnejších než na západe, ve Francii ci v Americe,
kde jsou považování za tvory druhého rádu. Vedle této tradice
byla by nemalou výhodou príbuznost reci, znalost pomeru zí
skaná tolika bývalými zaJaJtci, znalost, která je pro první orien
taci neocenitelnou.

Ackoliv by tu tedy byla nepochybne rada príznivých mo
mentu, úspech tím zajÍ\Sté ješte dávno není zajišten, jak také
tomu nasvedcují zprávy O' osudu nekterých ceských družstev,
která se tam odebrala, K úspechu by bylO' potrebí neceho více
nežli výslechu na policii o' úcelu cesty; zde by byla nutna rádná
organisace s naší strany na základe zkušeností nabytých s emi
grací do Francie, peclivé prípravy zde j na míste zvoleném ku
kolonisaci. . ! I.~ r
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IBtomnosL,

Slyším již vamou a velmi duvodnou námitku: nac tolik pn
prav a nákladu, jichž by si vystehovalectví do Ruska vyžádalo,
když bychom týmiž prostredky mohli docíliti doma totéž? Prav
da jistá. Ale oc, že by lÍJtOstnad nekolika slovenskými velko
statky byla vetší než opravdový zájem o osud vystehovalcu, a
že by nejvetší prekážkou nebyla naše námitka, nýbrž zase ona
samozrej most, ono ošidné uznání de iure, pres které bychom se
k nové škode tohoto státu dále nedostali?

,
POZNAMKY
Co se zmení? Podle zpráv, které tentokráte znejí

již docela urcite (ac zkušenost ucí, že opatrnosti nikdy
nezbývá) dojde v nejbližší dobe prece jen k formálnímu
uznání Unie sovetských socialistických republik repu
blikou ceskoslovenskou. Co to znamená? Vše nebo nic,
podle toho, s jakého hlediska vec posuzujeme. S hle
diska formálne právního je arci teprve uznání de jure
skutecným uznáním. Vše, co predcházelo, bylo jen
trpeným, neoficiálním stavem. Vzájemné styky nabý
valy. tím rázem neuprímnosti, neurcitosti, prozatím
nosti. To melo arci pro jednotlivce casem nepríjemný
VÝznam, a hospodárské vztahy nemohly se dostat pres
nejprimitivnejší stadium. UvÍzli jsme na jakémsi ob
chodu výmenném. Moderních vymožeností kreditní
soustavy nemohlo býti využito. Beznadejnost naší sou
teže za takových podmínek, když soucasne v Nemecku
a R~akousk? se již ohchodovalo ve velkém stylu, je pa
trne hlavlllm popudem k tomu, aby se této anomalii
ucinil jednou konec. Naše republika byla jedním z prv
ních státu, který s revolucním Ruskem navázal ob
chodní styky a uvolil se k jakémusi uznání de facto.
~~vet,ské z~stupitelstvo v Praze má ráz skutecné po
htlcke, ne Jen obchodní representace cizího státu. Zde
dojde ke zmene opravdu jen formální, vÝznamu hlavne
spolecenského. Z pouhého šefa mis se, jehož postavení
pusobilo rozpaky v diplomatickém ceremonielu, stane
se vyslanec se všemi právy a privilejemi. Politicky bude
akt uznání po osmi létech již docela bezcennf'. Leda,
že by soucasné napetí v Evrope dodalo mu v ocích
moskevskvch, vidoucích všude prízraky nové inter
vence, nejaké ceny. Po slibném zacátku nechali jsme se
predstihnout již témer kdekým. Propásli jsme nejlepší
príležitosti a také nyní snad si dodáváme kuráže jen
paralelními úmysly ]ugoslavie a resignací Rumunska,
utešujícího se na druhé strane ltalií. To, co melo patrit
k prvním predpokladum naší zahranicní politiky
vž~~ ja?ný.a p;:,ný pomer k slovanské velmoci, at již
ma pkykoh reZlm - bude provedeno až na konci, až
po uplném normalisování a dokonce jistém prohrátí
našeho pomeru k Nemecku. Ale ovšem lépe pozde než
nikdy. R. P.

Kdy syndikát novináru mluví a kdy mlcí. Chef cinohry Ná
rodního divadla dr. Hi1ar dostal se do sporu se sl. Háskovou,
jež obstarává divadelní rubriku ve vládním liste »Ceskosloven
ská republika« a jež v této své funikci už po radu let ostreluje
Hilarovu posíci lehkými i težkými kusy. Sl. Hásková je z ne
oblomných: režii »Hamleta« uznala celá ostatní kritika za mi
morádný úspech, jen slecna Cato z vládního listu dštila opet
ohen a síru na hla,vu Hilarovu a držela se presvedcení, že toto
Carthago je treba znic~ti. Dr. Hi1ar má mnoho zajímavých
vlastností, ale mírné snášení útoku mezi nimi není, napsal tedy

svým rázným zpusobem, že »bylo by již na case vymésti z re
dakce vládního listu ducha predválecných Bubenícku a Pou
petu« a že vládní list vubec má mí,ti jiné úkoly, než soustavne
podkopávati cinnost divadla státem subvencovaného. Precetši
toto, odebrala se dáma v putkách tužená k syndikátu csl. no
vináru a žalovala, co se jí prihodilo. Jí a nekterým jejím prá
telum podarilo se vyburc.ovati tuto dosud málo zasloužilou in
stituci ze spánku, a tak syndikát vydal prohlášení, v nemž ozna
c.i! odpoved Hilarovu za pokus ohroziti existencne divadelní
rderentku »Ceskoslovenské republiky«. Podle r.ašeho názoru
neciní syndikát žurnalistu dobre, plete-Ii se do takových vecÍ.
Za prvé: již nekolikráte byl vyzván, aby se pokusil vykonáva.l
nejaký dobrý vliv na, poIlemické mravy, a pokaždé to odmítl,
poukázav na svoji bezmocnost; priznal, že to, co se deje, je
hanebné, ale rekl, že nemá žádné moci proti tomu; naposled byl
vyzván, aby udelal porádek, když rada listu vedla nadmíru ne
ušlechtilou kampail proti Masarykovi; také tehdy jen pokrcil
rameny a rekl, že mu do toho nic není; není-Ii mu nic po tolika
velkých vecech, r.emá mu býti nic ani po veci malé, jinak se
vydává podezrení, že nekolik lidí v nem delá si svou osobní
politiku; syndikát nikdy nepokusil se uciniti vážne neco protí
surovosti nO'ITínárskýchmravu; pwto jeho náWou horlivost ve
veci podružné musíme prijímati s podezrením. - Za druhé:
syndikát ovšem muže ríci, že mu neprísluší starati se o mo
rálku, že jeho zájem je ciste odborový a že se muže starat tak
ríkajíc jen o živnostenské zájmy svých clenu. Dobre, to by
také mohl být názor; ac ovšem pokládáme také za odborovou
otázku, dívá-Ii se verejnost na novináre jako na slušné lidi
nebo jako na 6bor hrubcu, profesionálnÍCh nactiutrhacu a
špindíru. Bohužel se už na ne zacíná dívati jako na neco tako
vého, a syndikát je v té veci veilký hríšník. Ale i když už se
drží jen živnostenské stránky, tak se musí snažiti vštípiti svým
clenum zásadu, že neco je za neco a nic za nic, a že co sami
nemají rádi, nesmejí delati ani jinému; mel by se zabývati jen
»ohrožením existence« tech svých clenu, herí sami neohrožo
vali existencí nekohO' jiného>. Nemáme rádi placícíhO' krokodýla
ani 'Sl. Háskovou, jde-Ii žalovati na ohrožování své existence.
Nebot je všeobecne známo, že sl. Hásková a její prátelé už od
let nedelají nic jiného, než že soustavne podkopávají exi&tenci
dra Hilara; úcelem všech hlucných a cetných kampaní této
spolecnosti nebylO' nic jiného než dostati Hilara ven z Národ
ního divadla. To se snad sama sl. Hásková neodváží popríti.
Mel tedy podle zásady slušné hry Isyndikát jí odpovedeti: milá
kolegyne, v té veci nemužeme nic delat, protože jak se dO'lesa
volá, tak se z lesa ozývá. Tak by mel syndikát odpovedeti,
i kdyby Hilar skutecne mel tolik moci, aby éástecne bojovnou
a cástecne plactivou slecnu na exi5'tenci ohrozil. Ale každý, kdo
zná jen trochu pom@ry, ví, že citovaná Hilarova veta se ne
muže vykládati jako vážné ohrožení existence sl. Hásko'ITé, a
že to nebylo nic jiného než jakási recnická výzva. A rovnež ví
každý, kdo jen trochu zná pomery, že možnost, že by HiJar svou
jedinou vetou vyvrátil existenci sl. Háskové, má se k možnosti,
že tato dáma a její spolecníci ohrozí svými soustavnými útoky
existenci Hilarovu, jako jedna ke stu. - Je proti našemu
vkusu podkládati syndikátu žurnalistu ukoly pouze omezene
7.ivnostJenské;myslíme, že i v tom prípade, jde-li o jeho clena,
má míti tO'lik morálního cítení, aby dbal, aby na obou miskách
váhy byla spravedlivá váha.. Žurnalisté prece jen nemajÍ býti
pouhými živnostníky. Musí se od nich žádati vÍCe než na pr.
od obuvníku. To by ovšem vedlo k dlouhým a pochmurným
úvahám, proc syndikát žurnalistu, stav se rejdi1',tem prostred
r.osti, nemá síly k nicemu jinému než býti pastýrem omeze
ných živnostenských záj mu a proc pred každým složitejším
a delikátnejším úkolem musí bezmocne svesiti ruce. K 1emto

úvahám nemáme zatím chut.
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Masaryk, Langer, Kodlcek, Vancura.

u Karla Capka. Sejít se u Karla Capka není tak snad
né. Pátek je neštastný den, slunce nikdy nebývá a Na
stromkách není místa, kde by nebylo vody nebo ale-
spon kaše. .

Ulice je z docela netvurcí hlíny a clo:veku se s vese
lou trpkostí brouzdá vilovou periferií, kde nekdo za
j1lotem trpelive a marne obdelává záhonek záhadné
petržele, Fany suší prádlo ve vetru, a ponevadž nekde
šteká pes, tak tam nekdo hvízdá a volá. Konst-ruktivní
S'ihteta horské dráh.y v Edenu jsou predmestské Hrad
cany v mlze. Dole jede vlak a vubec je všude jaro nebo
podzim od Fráni Šrámka. I když praští mráz a zmraz
ky vržou v zt'vrdlých kolejích silnice. Prý tak vznikli.
Po Šrámkove premiere sešli se tam dva, tri strídmí
pijáci a vypráveci. Potom jich bylo víc a víc, tedy již
zase o Šrámka méne, ponevadž básník se více lidí než
trí bojí. Z dobrého posezení se stával zvyk a ze zvyku
zákon. Nepsaný a dodržovaný. Zákony se množily,
nebot vetší spolecnost vyžadovala více pout. Zacal se
dodržo:vat zákon cerné kávy, zákon prísné výlucnosti
muž-a, ani Fanda (Karel Capek prece musí mít Fanku,
MMy, Nandu nebo takový nejaký pojmenovaný typ)
nesmí prinést kafe, ba ani ta kocka nevrní u kamen.
Vznikla tradice vysezených míst a nezbytná dekorace
hlineného krouženého ojíneného džbánecku na vodu,
1'la kterém si Karel Capek jiste velmi zakládá.

, Malý prízemní pokoj usadí snad až dvacet lidí, neboméne, jak kdy. Zivot je dosti plný událostí, aby bylo
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Pátecníci.

X, Peroutka, Macek, Jas. Capek, Adlof, K. Capek, Kupka, ~krach,

Instituce Pátecníku, prezdených
zpátecníky, pevná a sOttdržná jako
ústava velkobritská, proslavila se sil
vestrovskou affairou a její soukromí
bylo porušeno. Obrázky, které jsem
kdysi jako 3vaný divák mezi nimi
kreslil, prestaly mít soukromý vý
znam a' smysl. Doprovázím je neko
lika slovy na svetlo prítomnosti.

Karikaturistaa snad každý clovek, který merí umel
~ velké lidi lidskými míram-i, bez odstupu literár

hodnocenía bez nakládání do vodního skla du- -
é vecnosti, kreslí a píše na pokraji strže trestního
a a lidské sympatie. § 489 c) tr. z. definuje pres

ltho pltblicistickou cinnost, která se obírá soukro
verejl1~lChosob, jako urážku na cti. A prece jeho

sly tlejsou horší výmyslu a dohadu literárních, hi-
'kit Liší se od nich tím, že se týkají živé casovosti

lOuce karikaturou, mnohem méne zkreslují než de
. O spolecnosti pátecníku, až se jich zmocní lite
i historie, bude vysnen dalekonosný sen literatu
u, a pátecní blátivá odpoledne mezi nahatými ploty
mi v srázném modrobílém vzduchu Flory budoLt
a literaturou, filosofií a politikou tolik, že pre
i veškeré studentstvo potomstva o beznadejné
osti minulých generací a o jejich nezábavnosti.

'4ttcníci jsou spolecnost, která se schází v pátek
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Kraus kourí.

ysIp
Anekdota v zahrádce.

o
Bolesti ceského protestnntisnnl.

D

Pane redaktore,

z dopisu Dra Linharta ve 4. c. Prí tom n o s t i vycituj i, že
je dO'tcen osobne mou kritikou; patrne ho urazilo slovo »nej·
naivnejší«. Tímto epithetem nechtel jsem Dra Linharta urazit,
chtel jsem jen charakterisovat' prostoducho5t a jednoduchost
jeho smýšlení. Cítí-Ii se osobne ma-žen, prosím ho za odpuštení.

Ve vec i ovšem nejenom nemohu slevit ani tecky se své

kritiky, nýbrž chci ukázat, že m e t hod a a p r i n c i p y filo
sofie Linhartovy jsou svou povahou neschopny, aby pronikly
k vlastním otázkám zbožn06ti a víry; ano že Linhart
dostatecne nevládne ani p'ychologickou, sociologickou a
historickou analysí, kterou chce rešiti otázky náboženské. Dr.
Linhart se brání citáty ze své knihy. Necht mne dovolí, abych
svá tvrzení prokázal také citáty. Vím, že citáty nejsou poslední
slovo. Z celku vytrženými vetami privedete i slušnéhO' cloveka

na šibenici. Jde o s mys I celku. Prosím kritickéhO' ctenáre, aby
srovnal mé clánky .s knihou Linhartovou »Náboženství a kul·
tura« a posoudil, provinil-li jsem se proti zásade fair play.

Psy c h o log is m. - L. odvozuje nábaženství z potreb a
tužeb 1idských.

Divák si uvedomí teprve zde, že Krakatit nevy
nalezl nadclovek, ale malý cernovlasý, ružolící hostitel
s konévkou v ntce a pulcíkem ve špicce, pozorný k my
šlenkám i hostum. Nekdy prijde pan president a nikdo
není v rozpacích. Nemluví jenom poselství k národu,
ale povídá treba o detekti'vkách, zná jich celou spoustu,
A f f a i r u K e s sel b ach o v u a B a s ker v i ll
s k é h o P s a a ví o všem, co se deje. A tak sottmrak
prejde od detektivek k relativismu, problému Ruska,
párku neexistujících miliard, o než se pre Engliš
s Mackem, až k francouzské kuchyni.

Pátky jsou smírné. Presvedcí o lidskosti lidí, vysta
vených tolika kritikám pojmenovaným i podlým, o mož
nosti být verejným a prece být nekde doma. Pátecníci
jsou doma mezi sebou.

o cem mluvit, a rozumne rozdelil mezi lidi obory, vek,
názory, vyznání, zamestnání a politické strany, což pu
sobí na rec jak mesíce na vlny. Houpe se, odlévá,
vzdouvá a plyne, každý svým slohem a vtipem ji rodí
a když je nejhur, když nuda prílišné dukladnosti nebo
ostrí divokého rozporu drží zteží rovnováhtt, zachrání
svet Karel Polácek, sklouznuv se jako kluk na cundrac
ce nejakým vtipem zrovna po nejnebezpecnejším nále~í
rozhovoru. Polácek se cottrá všemi debatami, glosHJe
je a uvádí na míru praktické skttte.cnosti, je kousavý a
vtipný, a já jej nikdy nemohu, treftt.

Pokoj je kuchyní hovoru. Varí se celé odpoledne.
Josef Capek peprí jadrnou krmi, prof: Macek strílí do
ní svtJ, utržená slova. Karel Krans, Jehož tvár se rm
pro oblaky dýmu z viržinky nepodarilo spatrit, obsta·
rává kour kamen, Peroutka mlcí, Kodícek dodává pi
kantní prísady, prof. Šusta labužnicky ochtdnává a
Vancura ji krájí a ct,vrtí rozttmne deliv mezi jedlíky,
pravdu. a lež jako komttnistický chintrg.

~~

~-~)~ -;

Bratrí Capkové cekají hosty pred svým domem.
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l?rtomnosL

»V nábaženském vztahu k vyšší maci hledá clovek uspo
kajení svých potreb a tužeb. Psychalagickau podmínka u

náboženství jest tedy slabast a nedakanalast Elaveka.« »ži
votní patreby a tužby cloveka se s jeho. vývajem mení a

pokracují od patreb hmatných k patrebám duchavním; tak
~e také mení a vyvíjí náboženství cla,veka. Kdy b y cI 0.

vck na kterémkalli stupni svého. vývoje
našel plné uspakajení svých tužeb ve svém

bez pro. st r e dni m a k a I Í, pre s t a I by být i n á b a
žen s k )'.« »VlastnÍm duvadem víry nejsau dukazy 10.

gické, nýbrž patreby a tužby lidské duše ... Jest
v ní také absažena myšlení, ale vedle tah a jest v ní také

ilný prvek cit o.v Ý a práve tento. cit o.v Ý prvek dadává
nábožen ké vÍi'e její charakteristický ráz, ráz živého vnitr

n1ha, o.sabnÍho presvedcení. (Sltr. 19.) »Nábažen
ská zkušenast jest tedy a má vždycky zustat základem ná
bo.ženského.ucenÍ.« (Str. 22.)

O nabo.ženské zkušeno.sti (rozumej psycholo.gické a so.ciální)
jako. základu a predpokladu všech náboženských zásad a pro.

Jevu jde nepretržite rec celau knihau. N ábaženství je psycha
logickou skutecností, jednatlivé smery náboženské se liší od

I.e podle L. ruznými patrebami a tužbami duše, ruznými saci
~nlmi o.kolnostmi a stupni rlejinntha vývaje. NábaženstvÍ u neho
neprichází na clo.veka jako narma, útak, požadavek, jako.

Ur cit á pravda, které se musí padrobiti lidské tužby a pa
by, ideály a touhy, jako. pravda, pro. kterau se musí clavek

rozhodno.ut, kterau musi uznat'a prijmaut a která nejvíce
IOUdl práve clo.veka ve svých tužbách uspakajenéha, - nýbrž
jako. ševci nitra, tak vnitrních zkušenastí, ahlas dej inné zkuše

ti a citový prízvuk. L. admítá mystiku, buddhism a jiné
nábo.ženske, ale jeho. o.dmítnutí není a nemuže být zdu

eno no.rmativne. »Nejvyšší i nejnižší stupne nábaženSltvÍ
u souvisí a tvarí jednatný celek.« (Str. 12.)

leknete, že psycholog nemuže jinak, než zahrnauti v jeden

eIc nábo.ženství všechna a abjektivne je studavat jako. projev
kých potreb a duševního živata. Tento. pažadavek je jen zdán

vedecký. Komu je víra ahlasem tužeb a zkušenastí a nikali
, pravda, narma, která se zmocnuje duše lidské a utvárí

ji »zkušenostil(, ten není ani s ta, aby parazumel psychalagické
trukture zbožnosti a podal správný abraz jejího. denÍ. L. vám

Itne, že uznává nábaženství nejen jako psychickou sku
ost, n)'brž i jako. so.uhrn hadnot. Ale i »hadnotné soudy - 

ji zákl~d predevším psy c h a I a g i c k ý, t. j. v subjektiv-
c a po.trebách claveka«. Hadnaty ethické, nábaženské

t d. nejsau arci jen libovalné, subjektivní výtvory jedna
cl, praví L.: ale llvznik1y pastupne dlauhým histarickým

jem, postupnau z k uš e n a stí cel é h a I i d s t va.«
• 54.) Jak je maž na vruknaut v napjetí a úzkasti, balesti a

ti skutecne verícího. claveka, jak porazumíte takovému
~lfšovi, Pavlavi, Chelcickému, jsau-li vám nábaženské »had
e jen pro.duktem histarickéha vývoje a pastupné zkuše-
• celého. lidstva? Ta je ooud všeho. psychalagismu, že na

se stane neschapným i apravdu pranikavéha psychO'lagic
rozbaru. L. nepadává ukázek, jak se svého hlediska chápe

otlivé zjevy náboženských a kresfanských dejin. Ale jeho.

y, jeho. poso.uzenÍ katolictví, pratestantismu (»protest. je,
n na zcela jiném principu nežli katalicism, na principu
y my,lení, svabody svedamí a presvedcení a má tedy svuj
v témže duchu jako. maderní kultura« - str. 10.8) jsau zre
svcdcctvím, že se ani z daleka nedatýká vec i, o kterau

i1y krcslanské ~mcry. Zminuje se bez námitky a kuriosním
u W. A. Rrm\l1a, ro.zclenit jednatlivá nábaženství na
"alistická, individualistická a demakratická; tedy typisace,
se dotýká Ilotva po.vrchu nábaženskéhO' živ,ota.

i t i v i~m. Z psycholagismu je prí m Ý krak do. posi-

tivismu. Pasitivism není saucet filosolfických názoru, nýbrž
m e t had a myšlení; odvozuje i nejvyšší zásady a ideály ze
zkušenasti osabní, saci1i!ní, histarické; neuznává skutecne abso

lutní závaznosti, narmy, pravdy. Positivism papisuje, vysve
tluje, zjišfuje. Ctete Linhar'ta: »Všecky vedy mají ráz p o
p i s n Ý a vedecké zákony JSQUgeneralisace ... « (Str. 29.) I vedy
duchovní (str. 32). »Náš razum nemá hatové, apriarní farmy
myšlenkavé ... « Tyto. farmy se tvorí a vyvíjejí s vývajem zku
šenasti.« (Str. 58.) »Mravní zákan nemuže býti vytvaren bez

•zretele k mravní zkušenasti, která se stále vyvíj í. Mr~vní pra
vidla ... jsau pladem vývaje a jsau padrabeny vývoji.« Všechna
dení ve svete tvorí jeden sauvislý celek a jednatlivé jevy jsau
ruzné stránky j e dnO' h a a t é h a ž s vet a, v nemž vládne

zákanitost a rád (str. 32). Všechno je Linhartavi v jedné plaše
a ravine - všechen ten pathas kresfanské víry, která proti sku
tecnasti a prírodnímu dení klade Boží narmy, Boží vuli a Slava
je arci (a musí být) Linhar1avi pazustatkem mythickéha myšlenÍ.
L. ovšem mluví o Bohu. - Ale jaký je to Bí'lh? L. se brání Feuer

bachavskému názoru a Bohu jakO' Qhlasu lidských tužeb a pránÍ.
Lze však methadau LinhartQv0u dastat se pre s Feuerbacha?
Muže mu být Buh neco více než snad jen posledním clánkem
v hledání prvr.;Í svetové príciny, jen promítnutím zákanitasti a rádu
svetavéha za hranice zkušenosti a razumového poznatelna? »Tenta

poslední základ všeho sveta a živata, k nemuž daspívá filosafie
na základe veškeré naší zkušenasti. jest totažný s Bahem, jenž
jest predmetem víry nábaženské.« (Str. 59·) Ba'ží pusabení
zjistíme v lidském nitru a svedamí, (str. 38) »v zákanitosti sveta
a v celém tam velkolepém svetavém rádu« - :J. tak »záraven

paznáváme své úkaly ve svete a zpusab své spalupráce s »Bahem.«
(Str. 37.) To je, praví L., moderní, vyšší pojetí Baha a jeho
cinna&ti na rozdíl ad staré, supranaturalistické, mythické zbaž
no.sti. Náš prední pasitivista, František Krejcí, !1akreslil pusa

bive ve své »Filasofii pasledních let pred válkau« (str. 61.-64)
obraz náboženství monistického, pasitivistickéha. Sravnávejte jej
s duchem Linhartavy knihy a sudte! Verím, že se L. bude ahra
žavat prati ·tomuta zarazení; a bude upozarnavat na jiné své
výraky (na pr. O'pantheismu). Nechci papirat, že L. snad asabne,

prakticky cerpá ze zbožnooti plnejší a macnejší; - ale jeho.
filasofie duchem a methodau jde mima padstatu, otázky a zá
pasy kreslanavy víry. Jeho. metafysika nemá vetší náplne než
positivistická metá,fysika zákanitasti, rádu, vývaje a paslední
príciny. Co má L. nad ta, je prílepek, vzatý ze sféry jeho. fila
sofii cizÍ. Theolagie, kterau ješte L. uznává, není thealagií.

Vír a v B oh a. L. se uráži nad mým slavem, žf' maderní
thealagie pakládá krestanskau víru ze prekananou. A' cituje mi
místo ze své knihy, které mluví pro. mne. Nechejme maderní
thealagii jakO' celek stranou. L. za sebe výmluvne nás pre
svecuje, že naše vír'l- musí se prizpusabit madernímu názaru na
svet, že moderní pojetí Baha m u s í být daleko vyšší než byla
víra starých kresfanu (str. 36); že myšlenka vývajavá pod
vrátila [staré pajetí I)ábažel1ství a »neztatažnuje transcedenci
(Baží) s naprostau odlišnastí od sveta a od claveka« (str. 44) 

a t. d. Když takto. L. velmi peclive setrel s pojmu Bah<li všechny
osobitosti krcslanské víry v Boha, to, co. specificky odlišuje
kresfanství pd všech astatních, starých i nových sysh\mu nábož:
a myšlenkových, - »zachraúuje« kresfanství pro. moderní kulturu.
Krestanská zbožnast a myšlení klade mezi Baha a svet vztah mi
losti a popírá kausální nexus mezi obema. To je predpoklad vší
kreslanské prablematiky, všeho. krestanava napjetí, narmativníh()

myšlení, per:sanalismu i ethické vážnasti. L. však vás chce pre
svedcit (str. 43) ,že staré pojetí transcedentnÍho Boha musí
ustaupit pred ohromným prevratem, který byl zpusoben kaperni
k<!nským názarem na svet, zrušivším »hranice mezi svetem pa
zemským a svetem nebeským.« L. nepostrehl ani, že zmena ko
pernikánská mí'Jže se týkat jedine vnejších, nábožensky zcela pa-
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piHtomn~

o preklad »Hamleta:<. V »Aventinu« v clánku, polemisujícím
proti p;'ekladateh »Hamleta« p. Stepánkovi, cteme poznámku
p. prof.' Beera, z níž by bylo možno vycísti, že redakce "Prí
tomnosti« neotiskla p. Stepánkovi obhajobu j<,;ho prekladu
z toho duvodu, že považovala ji za nevecnou. V zájmu pravdy
konstatujeme, že neotiskli jsme clánku p. Štepánkova nikoliv
z duvodu nevecnosti, nýbrž proto, že 1. otázce "Hamleta« a
nového prekladu venovati jsme již pred tím mnoho místa, 2.

že clánek byl príliš dlouhý, 3. že svým rázem se hodil spíše do
odborné revue.

po radu let zastával profesor Jaksch. Fakulta navrhla nejprve
primo et unico loco profesora A1freda Miillera z Tiibingen.
Miiller neprijal a to z dtlVOdt"lhmotných. Druhé tcrno bylo také
jednoduché: profesor Eppinger z Vídne byl navržen jako je
diný. Zatím však Eppinger dostal nabídku z Freiburgu a
prijal ji. Došle k tretí porade á tu bylo kolegium prekvapeno
návrhem: zase primo et unico loco, tentokrát profesor Brugsch
z Berlína. Prekvapení sboru bylo velké. lec návrh byl prij:tt 't
prijal i prof. Brugsch. Ministerstvo volbu nepotvrdilo, to je
známo. Méne známo je, že toto zasáhnutí do t. zv. svobody
ucení nebylo všemi úcastnenými prijato príznive. Prevážná
vetšina fakultních ucitelCt má k prípadu Brugschovu toto stano
visko: lékarství je veda povýšená nad jakékoliv národnostní a
politické ruznice. Jen jedna jest anatomie lidstva, jen jedna
jest veda lékarská. Není tedy a nem[Ue býti námitek proti po
vdávání cizích lékaru na fakultu z duvodtl nirodnostních. Na
opak zase je lidsky pochopitelno, že každá zeme se snaží, nebo
alespon snažit má, aby se uplaltnili vlastní lidé. Postup má býti
proto ten: je-Ii možno získat vedeckou sílu absolutní velikosti,
vzít, kde vzít! Není-li jí však, vzít nejlepšího z vlastních rad.

V prípade Brugschove nastala eventualita druhá: nej de tu
o sílu absolutní, nadprtlmerné kvality. Proto je záhodno, obsa
dit místo nejlepším z nás. (Nemluvím pro domo, byl jsem
dávno, cím kandidát teprn bude.) Ješte o profesoru Brug
schovi: je dobrý profesor, pusobí jako vrchní lékar na berlín·
ské nemocnici Charité. Nic víc. Vedecky je o,lchovancem zná
mého ,tajného rady profesora dra Fritz Krauseho, jenž byl te
lesným lékarem Viléma II. a doprovázel jej za války. (Prof.
Krause stal se po nemecké revoluci na krátkou dobu komuni
stou.) P07adavky profesora Brugsche nebyly úmerny jeho oso
be: žádal plat ordinaria ríšsko-nemecké university, nebera pri
tom ohled na va,1utový rozdíl. Jeho plat byl by prQltlovetší o ce
lých 60.000 Kc, než mají nejlepší z našich uciteltl. Nestejnost
ta by ovšem byla urážkou pro zdejší ucitele, zvýšiti všem ne
dovolují finance ministerstva. Prof. Brugsch je redaktorem
zdravotní rubriky deníku »Berliner Lokalanzeiger«, listu strohé
ríšské pravice. Musel by nabýJt csl. státního obcanství, s ním
i jeho neplnoletý syn. Pr0f. Brugsch kladl podmínku, aby syn
nemusel nabýti zdejší príslušnosti. Duvod: aby nemusil slou
žit ve zdeHí armáde

Lékarství je veda povýšel1lánad politiku a národnost. S tím
není v nižádném rozporu faktum, že vetšina pražské fakulty
vzala rozhodnutí ministerstva, podmínené jiste i Brugschovými
podmínkami, s uspokojením na vedomost. Proti thesi o nepolitic'
nosti mediciny neprohrešuje se fakulta, ale ten, kdo kladl ony
podmínky. Odmítnutím predešlo se snad politickým ruznicím
(viz Víden I). Pointu celé té historie tvorí okolnost, že pro
povolání cizince nicím nevynikajícího se zasazovali dva ucitelé,
kterí thesi druhé eventuality: »není-li koryfejí, vezmete na·
šince,« dekují kariéru.

Dekuj i Vám, velevážený pane redaktore, poskytnete-li místa
temto rádkum" již predem. Dr. X.

družných pre d s t a v o Bohu, že k podstate krestanské víry
v Boha nadsvetského, z milosti stvorivšího svet, vubec nedo
sahuje.

Náboženství a kultura. Nemám místa. abyen posí.
tivistickou povahu Linhartovy filosofie prokázal na jeho rešení
vztahu mezi náboženslvím a kulturou. Náboženství je mu proste
složkou kultury a rozpor mezi nimi spíše jen nedorozumením
anebo nahodilým zjevem dejinným: Nejcasteji kultura (veda,
mravnost) predbehne náboženství a náboženství musí dohánet,
aby rozpor prekonalo. L. vidí spory na periferii; nepostihl, že
spor vedy a víry, mravnosti a náboženství, umení a zbožnosti je
neskonale težší. Krestanská theologie usiluje od veku o synthesu
obou. Ale její dejiny jsou dukazem, jak je to težká a nedosaži
telná sYJ:Lthesa.Co jen znamená v dejinách krestanských zápas
mezi motivy ethické svéprávllosti a svobody - a motivy víry ve
svrchovanost a m i los t Boží. Kolik boju v osobnostech i církvi,
jaký nepreklenutelný rozpor! Anebo problém církve a svetské
spolecnosti! Linhartova methoda selhává. Jeho »Náboženství
a kultura« neprivádí ani na práh vlastního problému. Všechno je
v ní snadné, jednoduché a prosté.

Jeho psychologie vypovídá službu, když by mela otevríti po
hled na výšiny i v propasti krestanovy víry, v jeho boje i ví
tezství. To, co je v této víre pružinou vší krestanské dynamiky,
všeho skutecného vzestupu a pokroku, Linhart odkazuje do ríše
mythu a starého supranaturalismu. Pak je ovšem všechno
vel m i jednoduché. »Vyskytne-li se rozpor mezi filosofickým
a náboženským pojetím Boha. pak je nutno usilovat o jeho
prekonání a o soulad mezi obojím pojetím, nebot náš duch jest
jednotný ... « (Str. 59.) Spory se arci vyreší na úcet víry:
»Stanovisko filosofie jest vyšší, ob\sáhlejší nežli stanovisko
náboženské; nebo! predmetem filosofie jest vše c k a na š e
z k u š e n o s t jakožto cel e k. Filosofie muže proto podat
úplnejší rešení svetového problému nežli náboženství a thoo
logie.« (Str. 57.) Kniha Linhartova je kapitulací krestanstvf.
Spory zmlkly, protože kresfanství onemelo.

Linhartovo tvrzení, že »celá jeho knížka a ostatní jeho pro
jevy vyvracej í psychologismus, historismus, naturalismus, posi
tivismus« je velkým nedorozumením. Není to první príklad v de
jinách myšlení, že lidé sami si nejsou vedomi podstaty a dosahu
svých názoru. Nejde jen o Linharta. Ale o tom zase jindy.

L. se mne na konec táže na prameny mé víry. Jednoduchá
odpoved: ucím se u nositel ti víry, u kfesfanských svedktl, mysli
telu a theologu všech dob. Jsem jimi veden do školy biblické a
zejména k Tomu, který j,e cesta, pravda i život. Ale to je 
»mythus a supranaturalism.« Proto radeji o' tom nechci nyní
mnoho mluvit; ovšem jen prozatím.

Odpusfte, pane redaktore, že jsem Vás pripravilo tolik místa,
a zustávám Vám oddaný J. L. Hromádka.

V P r a z e dne 4. února 1927.

Naše university a nemectí IJrofesoi'i.
Vážený pane redaktore,

poprejte ctenári, jenž je po víc než lidský vek v úzkém, ba
srdecném spojení s pražskou lékarskou fakultou, aby smel na·
psat nckolik slov k clánku »Konkurence prospívá i ve vede«
v predposledním císle PrírtJomnosti. Chci predeslat, že každému
uciteli každé fakulty je treba krome jeho odborných vedomo
stí i notné dávky psychologického nadání, chce-Ii pochopit a
správne ocenit všechno, co se na fakulte deje, a cemu se
v obecné mluve ríká: jednání za kulisami. Toto slovo je i klí
cem k prípadu, kterého se clanek ve Vašem liste dotknul: po·
volání proíesa.ra Brugsche na stolici interního lékare pri ne
mecké universite v Praze. Zdá se mi, že pisatel nemel infor
mací úplných. Veci se mají takto: Na nemecké lékarské fa
kulte uprázdnilo se vinou nemilosrdného boha casu místo, které
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