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Peroutka:

Unavené pokrol{árstvÍ.
Každý dnes vidí, že naše pokrokárství
prohrálo
bitvu. Je zatlaceno do kouta, privatisuje, docela
j oucvyrazeno z vlivu na verejné veci, cítí jakési ochromeníve vlastních radách, a ti, kter.Í utahali mnohý buben,volajíce do poslední chvíle k útoku, porádají dnes
tesklivouanketu »0 prícinách ústupu pokrokové fronty«. Mezi konservativci panuje ucinená jarní nálada,
všechnodoufá ve své místo na slunci, a i leckterá havet,
pokud patrí k tomuto táboru, se pohodlne vyhrívá;
(nemusímesnad tu havet zvlášt uvádet jmény, beztak
ji každý zná); palce monsignora Šrámka se nikdy netocily spokojeneji na rozhraní hrudi a bricha; byly
doby, kdy vudce lidové strany tocil palci z nervosy;
dnes jimi tocí z pocitu libosti, jenž ho cele proniká.
Na druhé strane je podzim; nic z nadejí, nic z jarosti,
ba ani nic z odhodlanosti. O tom, jak k tomu došlo,
otva mllžeme sv)'m ctenárllm povedet neco nového.
O vadách našeho pokrokárství
psali jsme tolikrát
v dobe,kdy bylo navrchu a kdy pokrokári se procházeli
jakopávi, že se nám skoro nechce o tom psáti dnes, kdy
chodíjako zmoklé slepice. A kdo to necetl u nás, muže
i to nyní precísti v ankete »Kritiky« o prícinách ústupu pokrokové fronty: tam pojednou kde se vzaly tu se
vzalyvšechny ty naše názory, pro než jsme až do té
Chvíle»Kritikou« byli prohlašováni za neco sice ponekudlepšího než je obycejn)T mizera, prece však znacne horšího než je normální slušn)T obcan v zemi Husove. Ale hlad je nejlepší kuchar: dnes musíte dáti
dobrýpozor na obálku, chcete-li býti jisti, že ctete »Kritiku« a nikoliv »Prítomnost«.
Kdyby v pokrokovém hnutí bylo ješte tolik živé síly
• o kdysi, nebyli by socialisté ztratili místo ve vláde
a nebylaby prišla tato vláda, jejíž hlavní oporou jsou
klerikálovéod Užhorodu až k Aši. Ale v té chvíli, kdy
jednaloo moc, bylo pokrokárství už vycerpané a rozpacitéa nemelo sil neco odstrkovat a neco postrkovat.
ni v oposici se ješte nenašlo. A tak už mnohý nerann)' pozorovatel, dokonce i leckterý pozorovatel
J levéhotábora, vyslovil úsudek, že na strane pravice
í se nyní více energie a krehkosti. Byl ucinen pokus
brati síly a byla ustavena jakási Pokroková rada, geální štáb lidí, kterí nehledí nazad nebo okolo, nýbrž
ved. Bylo by zajímavQ, co by tato instituce
delala.
tím neprojevila ani tolik energie, kolik jí je treba
tomu,aby se aspon scházela. Nic jiného než se sejít:
ani to nebylo vykonáno. Je možno mluviti o necem
ém než o krisi?
Pokrokári se s vášní dovolávají Hav1Ícka. Ale trou si predelali tohoto muže. Vyoperovali (zejména jeradikální krídlo) z neho to, co v nem nejvíce zauje obdivu: živý politick)T instinkt. hledící vždy
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ke skutecnosti, a podivuhodný smysl pro to, co je v urcité situaci možno a co nemožno. Vysušili z neho život
a drží se nejakého dogmatismu, který si sestrojili z jeho
výrokLl, jednostranne vybraných. Jejich Havlícek se podobá Havlíckovi skutecnému jako kvetina v herbári
kvetine na louce. Mají nekolikráte více pochopení pro
jeho negativní než' pro jeho positivní stránku. Nekdy
se zdá, že uctívají Havlícka jen omylem a že vlastne
by chteli uctívat mladého radikálního Sabinu nebo
Frice. Dovolte citovat Havlíckuv požadavek na pravého demokrata: »Demokrat musí být radikální i umírnený zároven. Co je rozumné, musí udržovat, co je nerozumné, vyhubit, a je tedy radikální nebo umírnený,
jak potreba žádá.« V tomto výroku není uzavren žádný
takový dém.onek nepokoje, nestálosti a spechu, jaký popohánel nohy a ústa našich pokrokárll, žádná taková
generální rozmrzelost, jakou jsme zvykli videt na jejich
tvárích. Chytili z Hav1Ícka nekolik slov, ale nepostrehli,
co na nem bylo politicky nejgeniálnejšího:
smysl pro
rovnováhu, praktické spojování starého s novým. Vedle
Havlícka vypadají jako svátecní strelci, kterí bonchají
na všechny strany, vedle starého forta. Politické epigonství má tytéž vady jako literární:
napodobuje
mejšek, ale duch mu uniká. A ješte z Havlícka:
»My krok za krokem pudu zkoumáme, kam bychom s jistotou nohu postavili, a tak zdlouhaveji
sice, ale bezpecneji ku predu se béreme, nemajíce se co báti castého klopýtnuti a leknutí radikálu. i
My nechceme nic nemožného a klademe iSpásu svou v pokojný, stupnový, ale jistý
pokrok.«

i

Máme se dnes stydet takto smýšlet? Radikální pokrokári velmi casto od nás práve za toto resolutne vyžadovali stud. Nebylo jim dáno, aby to považovali za
neco jiného než za poklesek. I~ekl-li nekdo, že je lépe
pomalu, ale jiste se bráti ku predu, spustili' pokrik:
iednonohý chce, abychom se mu všichni podobali! Vy dvounozí, známe dobre vaše dve nohy: jedna je
fráse a druhá je ctižádost, ctižádost pred jinými, ale
také pred sebou samým; nemožnost míti nejaké mínení, které není obecne pokládáno za interesantnÍ.
Všechno zlé mívá obycejne také svou dobrou stránku: léta štestí, kdy mnohý muž se domníval vkládati
s pokrokárstvím
do. své torby maršálskou hul, vedla
k zpovrchnení
pokrokového hnutí: páteri pokroku
dostali bricho; mnozí si myslili: nac bychom se snažili
presne myslit, když konec koncu všechno je otázka
moci a tato bude v našich rukou? Doufejme, že nyní,
když ztratilo verejnou moc, pokrokové hnutí najde
schopnost hledati, co ve vlastní minulosti bylo dobrého
a co špatného. A tu pak nepochybne prijde k tomu výsledku, že není jen konservativní povrchnost, že je také
povrchnost pokroková. Težké dny, které prišly na pokrokové hnutí, jsou y mnohém spravedlivý trest za frásovitost, jež se v nem rozmohla. Zajisté, nebyli všichni
v tomto hnutí jen tluchuby; jiste vetšina taková nebyla; ale tluchubové jsou nejhlasitejší a nejvíce je slyšet
je, a tak za ne pykají i mnozí jiní. Ústup pokrokové
fronty má príciny prímo biologické: v lidu se projevila hluboká potreba klidu. Nebylo težko predvídat,
117

~tomnost.....
že tato potreba prijde, a bylo treba pocítat s nezbytnou
reakcí na 'dlouhá léta zmatku a nejistoty. Záliba ve
zmenách a' pohyblivosti je v lidské mysli omezena. Konec koncu každý zatouží míti pevnou strechu nad hlavou. Ale staci18' vysloviti tento názor, aby se vy'rojila
rada podráždených pamfletistu a porovnávala te s brichem Kondelíkov:)rm. Nemusíme litovat, že mnohé pokrokárské žvanení vzalo nyní za své. Lidé se už nenamáhali premýšlením o vecech: stacilo jim slovo p ok l' o k. To byl argument, který mel staciti za všechny. Jsem pokrokár a kdo je víc? Takové velké
spokojování slovem p o k l' o k nastalo, že tato etiketa byla žádána na každé lahvicce. Div že se už
neprodávalo mýdlo pod tím jménem;' od Macharova m 'dia byl k tomu už jel) krok. Ve chvílích nuceného rozjímání, které nyní bylo uloženo pokrokovému
hnutí, mely by se uvážit meze tohoto hesla a melo by
se upozornit, že slovo p o k l' o k; není-Ii podepreno nejakými dthody, prestalo už býti argumentem. Ve verejných vecech nic nebude udeláno jen z toho duvodu,
že to Petr nebo Pavel oznacuje za pokrokové. Proto je
nutno rozloucit se se zvukem slova a hledat vecné argumenty. Pokrokové hnutí by melo míti dokonce tolik
prísnosti k sobe, že by samo sobe na nejakou dobu za-kázalo užívání slova p o k l' o k. Blahodárný training!
Tím by donutilo své lidi, aby se dLtkladneji obírali
vecmi sam:)'mi. Je to nyní ostatne jediná možnost:
u vlády jsou lidé, kterí tím vaším sluvkem nejsou hypnotisováni, kterí je dokonce mají v nelásce; chcete-li na
ne pLlsobit, musíte na ne jíti jiným ZpLlsobem než stálým
omíláním tohoto jediného sluvka,
Hlavní prícinou úpadku pokrokového kursu jest, že
lid je spíše odpuzován než váben duchem vratkosti, nejistoty a nestálosti, který vanul z pokrokárského tábora.
Jen slovíckári nebo nervosní lidé stále hledají bourení:
vetšina národa si preje položit nohu na pevnou pudu.
Když se sestavila vláda pravice, ocekávali nekterí, že
se otevre zeme a pohltí tuto neslýchanost. Prišlo to
jinak; lid prijal i kongruu daleko klidneji, než myslili
ti, kdož sešediveli jako vojáci v proti rímském boji. Nic
nepomáhá, musíme priznati, že lid nikterak viditelne'
nelomí rukama nad ztrátou pokrokového kursu. Dosti
chaosu užila tato generace a omrzela si zmatky, i takové mírné zmatky, jaké byly v pokrokárských recích
a cláncích. Pokrokové hnutí necht si uvedomí, že musí
sV0u,:vec oddeliti od chaosu nejsilnejší carou, již muže
narýsovati. Až dosud trpelo mnoho pokrokárLl trémou
pred komunisty; obávali se, aby nebyli jimi predstiženi
v ba žení po vecech nových. Žalostná to tréma! Pokrokové hnutí musí vzbuditi v lidu dojem, že nabízí práve
tak solidní a netraslavou základnu jako strany konservativní; že vede za sebou dospelé muže, nikoliv takové,
kterí behají za slovy tak horlive jako jiní za suknemi.
Je nutno se soustrediti na dve, tri hlavní ideje, a tyto
postaviti do konkurence s vládnoucím konservativním
kursem. Nesporádan~l zmet nápadu už nikoho neprivábí. Pokrokári meli ctižádost býti kvasem v tomto
národe; ale nikdo se nespokojí jen kvasnicemi, je treba
dodati také mouku.
N eclovedu si predstaviti vetší pohromu pro pokrokové hnutí, než kdyby stranám pravice se podarilo dokázat, že dovedou vládnout a spravovat prakticteji, lacineji, porádneji a výhodneji. lTeklamme se, hranice
Husova neplane tak vysoko v tomto národe, abychom
se spokojill pouhou hourlivostí citl1 a nestarali se o so178

lidní porádek ve vecech verejných. Socialismus se musí
pustiti s konservativci v boj také v otázce láce verejné
správy. Lid si nepreje, aby pro ideje, které jsou rozpocítány na století, se zapomínalo na plány, které mají
sloužit k prospechu v konkrétním roce 1927. Jak ušot\paným, nicotným, pozorunehodným se jeví tento jedin}'
rok treba kosmickému zraku komunistu! Ale má pro
nás tu nepopíratelnou duležitost, že je to rok, ve kterém žijeme, a i v historii je vždycky košile bližší než
kabát. Dnes se zdá, že socialisté, pokud se týká nekterých nutných vecí, jsou skoro rádi, že jsou z vlády
venku, a doufají, že pravice vykoná za ne všelicos, co
by si sami netroufali.
Není treba litovat toho krížku, jímž bylo navštíveno
pokrokové hnutí. Prirozený pokrok se nedá potlacit,
jako vubec se nedá potlacit žádná nutnost. Netreba se
obávat, že by ted za vlády pravice vubec všechen pokrok se sveta zmizel: dejiny pujdou svou logikou ku
predu. Musíme ocekávat takové strídání kursu, jako
bylo v Anglii mezi konservativci a liberály. V oposici
se mt'He pokrokové hnutí venovat revisi svých cílu
i prostredkl1. Bude to velmi prospešné zamestnání. Je
vždy lépe, revidujeme-li se sami, než dopustiti, aby nás
zrevidovaly volby nebo verejné mínení. Pokrokárství
se zatím podobalo onomu mužíku v Tolstého bajce,
kterému bylo slíbeno tolik zeme, kolik stací do vecera
obehnout. Z konce té bajky je známo, že padl uštván,
nedobehnuv konce. Také naše pokrokárství zacalo obíhat v príliš velkém kruhu a nedobehlo. Prospeje mu,
omezí-li svou akci a bude-Ii se starat hlavne o ty veci,
které mLlže prosadit na pude praxe. Nekterí lidé pohrda jí omezením~ jež ukládá praxe; ale konec koncu je
lépe míti omezený skutecný dl1m než neomezený vzdušný zámek.
A zmiií.me se i o v:)rhode, která kyne pokrokovému
hnutí v neštestí: pozná pravé prátele; vezmou nohy na
ramena ti, kdož jdou jen za kariérou. Nebylo jich málo,
a je zábavno nyní pozorovat, jak rychle vypelichává
jejich radikální perí. Mnohem méne lidé mluví o pokroku nyní, když už není taková jistota, že páterum
pokroku naroste bricho. K tomu si muže pokrokové
hnutí jen gratulovat:
dobro\\ polovinu pokrokárské
frásovitosti mají na svedomí lidé, kterí na této strane
stáli jen z vypocítavosti.
Dr. Jirí Pokorný:

Postavení presidentovo.
Nekolikaletý
krtcí boj proti »hradu« zorganisoval
se v posledním roce v zjevný boj celého urcitého
politického bloku. Zevne se tocí zápas o práva presidentova a o jeho t. zv. neodpovednost - vnitrne však je,
myslím, jasno obema válcícím tábot\lm, že nejde ani
tak o presidenta jako spíše o Masaryka. Boj je tedy
osobní, proto také 'argumenty, at pro oci kontra, bývají citove a osobne podbarveny.
Jedna strana chce,
aby Masaryk hodne mluvil a psal, ponevadž jeho slova
jsou jí programem. Jde jí o vyhudování a udržení
mas<,.rykovské politické linie a tradice. Druhé strane
jde o zlomení oné linie. Temto se zdá, že má president práv príliš mnoho, onem, že nemá práv ani tolik,
co prostý obcan. Jedni chtejí míti hlavu státu slabší
než ve Francii, druzí silnejší nežli ve Spojených
Státech.

~tomnosL
I když je jasno, že nejde o to, smí-li mluviti president, jako spíše o to, smí-li mluviti Masaryk, prece
se zevne a formálne tyto citové a osobní motivy zastírají tím, že se vec naráží na právní kopyto a
pásmo zloby se formálne proplétá dvema, tremi paragrafy ústavy.
Odmysleme si tedy osoby a pátrejme proste »quid
iuris«,at jde o presidenta tohoto ci príštího, ponevadž
s hlediska právního rozdílu ciniti nelze.
Nejobvyklejší argumentací proti presidentského bloku jest tato: Každý vládní projev presidentuv potrebuje k své platnosti spolupodepsání odpovedného ministra. Interview, jednající o politické situaci republiky,je projevem v I á dní m a má proto býti kontrasignován. Je-li však takový interview projevem
o u k r o mým, není president k nemu oprávnen,
ježto je neodpovedným (§ 66, první veta úst. list.) a
odpovídá proto za každý takový projev vždy vláda
(§ 66, veta druhá úst. list.), ac nemela možnosti projev
kontrolovati. Pokusíme se ríci, co je na tom správnéhoa co nesprávného.
V otázce presidentské odpovednosti
musíme rozlišovati jednak odpovednost právní, jednak odpovednost politickou.
I. Býti p r á vne odpovedným (ta cást otázky, která
nás zde méne zajímá), znamená míti urcité povinnosti
k právnímu rádu státu, t. j. býti vázán zákony. Dopustil-lise president, který je právne neodpovedným,
nejakýchskutkLl, jež by právní rád, jmenovite ústavu,
porušovaly,je na rozdíl od jiných obcanu bez t r es tným.
Muže býti za ne stihán až po skoncení svého úradování.
O tom, že president muže býti pozdeji trestne stihán za ciny spáchané behem svého funkcního období,
ústavnílistina výslovne nemluví, lze to však odvoditi
ze slibu presidentova na ústavu.
II. P o I i t i c k á o d p o ved n o s t záleží v tom,
že politika, kterou president a vláda provádejí, je ve
hode s politickou smernicí parlamentní vetšiny.
Politická odpovednost je dLlsledkem urcitých politickýchpožadavku, vytvárených mocenskými pomery
ve státe, a z toho plyne, že ji nelze proto vtesnati do
nejakýchprávních, zákonných norem. Vymyká se uzákonení,ponevadž podstatu politického požadavku netvorízákonnost, nýbrž úcelnost cinu, a tu zase lze vynutiti jedine prostredky politickými, nikoli právními.
Naše republika je republikou parlamentní. Zdrojem
v·í státní moci, t. j. nejvyšší neobmezitelné moci ve
táte jest lid. K zabezpecení politické svobody obcanu
nenívšak veškerá státní suverenita sverena lidem jedinémuorgánu, nýbrž jest rozložena ve tri zásadne
rovnésložky (moc zákonodárnou, výkonnou a soudcovskou),jež vzájemne se kontrolují a jsou na sobe
závislé,címž má býti zároven zabráneno nadvláde jedné nat ostatními. Je to v zásade Montesquieuova
zásadarovnováhy sil ve státe cili t. zv. »system brzd a
protivah«.
Zásada delení státní moci jest s nejvetší možnou
'prísností provedena v ústave americké, kde následem toho jest president volen I i dem
prí m o (nebot
olitelépresidentovi jsou osobami rozdílnými od cleliti kongresu). Dalším dLlsledkem toho jest, že presient jest s kongresem (t. j. zákonodárným sborem)
•saone rovnocenným..
..

Naproti tomu u nás (podobne jako ve Francii) není
delení státní moci provedeno tak prísne a do dusledku, naopak ústava se zakládá na úzké soucinnosti
jednotlivých složek rozdelené státní moci, jmenovite
na soucinnosti moci zákonodárné a výkonné.
Vláda bez parlamentní vetšiny je nemožnou, a proto
úrednická vláda je vždy jen provisoriem žijícím jen
tak dlouho, pokud je parlament snese. Proto také politika celého kabinetu musí býti shodnou s vulí parlamentní vetšiny, a z téže zásady plyne pak i politická
odpovednost všech ministru parlamentu. Jakmile se
kabinet nebo jednotlivý jeho ministr odchýlí od politické linie parlamentní majority,
parlament
uplatní
své kontrolní
právo a žene vládu k odpovednosti.
Nepoužije k tomu ovšem nepraktické a težkopádné obžaloby dle § 79 úst. list., nýbrž prostredku snazších
a úcinnejších: interpelace a projevu neduvery, který
vládu donutí k demisi. Tímto zpusobem jsou do sebe
vklínena ona kolecka státního stroje, zvaná parlamentem a vládou.
A ted jaký je pomer presidentuv k obema temto
cinitelum - cili jaké vzájemné kontroly a záruky
fungují v pomeru techto cinitelu?
Jest konstitucní zásadou, že veškera moc výkonná
a vládní jest soustredena v osobe presidentove. Nemá-li tato zásada být porušena, nemuže býti podniknut žádný vládní akt proti prímé vltli presidentove.
Pres to však president není úredním predstaveným
vlády a nemltže dávati ministrum rozkazlt. Ministri
jsou nejvyššími úredníky státu, proto nemohou býti
služebne nebo disciplinárne odpovedni nejakému predstavenému.
Zodpovídají za vládní projevy, výkony
a politiku vubec jedine parlamentu a v pomeru k presidentovi nestojí pod ním, nýbrž ve dle neho, jsouce
jeho státními rádci a vykonavateli jeho rozhodnutí jen
v oboru jeho právomoci.
Zevne jeví se tento pomer presidenta a vlády tou
formou, že
a) president sice jmenuje a propouští vládu, má
právo úcastniti se a predsedati SchLlzím vlády, vyžádati si od ní písemných zpráv a pozvati vládu li porade,
b) ale naproti tomu zase potrebu je k výkonu své
úrední moci spolupodpisu ministrova, který pak (kolektivne s celou vládou) bere za takový akt odpovednost.
Tato t. zv. prejatá odpovednost ministra za hlavu
státu nastává ovšem jen pokud president jest neodpoveden a pokud soucasne je vázán pri svém rozhodování na spolupodpis ministrltv.
Je-li tedy president
od p o ved e n (na pr. pri velezrade) nebo je-Ii pri
urcitých projevech zcela s a m o s t a ten
(t. j. pri
projevech nepotrebujících spolupodpisq, ponevadž nezáleŽÍ na tom, aby byly verejnoprávne zavaznými tedy na pr. pri svých projevech soukromých tu ovšem neodpovídá ani ministr, nýbrž jedine president sám, pri cemž ovšem (krome velezrady) jest stihatelným až po skoncení svého úradu.
Z toho, co bylo receno, plyne, že dojde-li ke konfliktu presidenta s ministrem, prípadne s celou vládou,
jež by nemohla prevzíti odpovednost za ten který vládní akt presidentLlv, tu t e o ret i c k y má vláda právo
podati demisi a president má právo jmenovati vládu'
jinou,
ochotnou
spolu podepsati
jeho rozhodnutí.
P r a k t i c k y však dopadne vec tak, že president pa179

trne jinou vládu, ochotnejší, sotva sežene, v1?o~evadž
dtisledkem parlamentního
principu nemá pn Jmenování vlády volnou ruku, n)Tbrž muže jako ministry jmenovati jen ty osohy, jež mají za sebou parlamentní
vetšinu. Nelze-li nalézti takových nových ministrl1,
nezb)Tvá presidentu nežli bud aby se sám vzdal úradu,
nebo aby se vzdal svého zamyšleného aktu a jiné vlády
nejmenoval - cili aby ustoupil tlaku vlády ci parlamentní vetšiny.
Konecným vítezem zustává tedy zpravidla parlament, který v parlamentní republice je osou celého
státního života. President
mlJže nad parlamentem
zvíteziti jen tehdy, když cítí, že clenové parlamentu
jsou v rozporu se svými volici. V tom prípade by
mohl president zvíteziti nad parlamentem tím, že by
jej rozpustil a z nových voleb by pak vzešel nOvý parlament, ochotný ho podporovati. Prirozene bylo by to
vítezství jen nad starým parlamentem, který vlastne
už není praV)Tm a vern)Tm obrazem vule lidu, nikoli
ovšem vítezstvím nad lidem samým.
Tento prípad jest však spíše výjimkou z horejšího
pravidla, z nehož jest patrno, že i politická neodpovednost presidentova je jen formální, papírová. Jest
jen ústavním pozlátkem, jehož president nemuže nikdy politicky zneužíti.
Nicméne i tato byt jen formilní
ne o d po\' e dn o s t jest n u t n o u. Požadavek
ten plyne nejen
z dihodtl historických, nýbrž zejména z duvodtl politických, nebot kdyby president byl politicky odpovedný parlamentu, stal by se loutkou závislou na milosti politických stran, jež by vybujely v úplnou oligarchii -- a dále byl by proste spolu s demisí vlády vždy
nucen vzdáti se též svého úradu, ponevadž by kolektivne s vládou rucil parlamentu za urcitou politickou
linii a tudíž pri každém konfliktu vlády s parlamentem by byl i president zasažen votem nedtlVery. Jinými slovy: státní moc by se tu vlastne nedelila, nýbrž
de facto by spocívala (krome soudnictví) celá v rukou
zákonodárného sboru.
Následky toho by byly dalekosáhlé: jednak svoboda
obcanu' by byla vydána v šanc parlamentní oligarchii
a jednak bezpecnost a stabilita státu by byla ohrožena castým strídáním presidenttl, odvislých od vota
neduvery. Je pochopitelno, že by to neposloužilo vážnosti, úcte a prestyži presidentove, jejichž zachování
jest nutno i s hlediska politiky mezinárodní.
Pomer presidenta k parlamentu a vzájemne zde fungující záruky a kontroly byly již také naznaceny.
I. President je chránen proti parlamentu
tím, že
ho rozpouští a znovu jmenuje ministry.
2. Parlament
proti presidentu je chránen jednak
tím, že presidentova volnost pri výberu clenu vlády
jest omezena jen na blok parlamentní majority, a jednak požadavkem spolupodpisu, který zarucuje parlamentu odpovednost ministerskou.
:::

Shrneme-li, co bylo receno, vidíme
1. že p o I i t i c k á neodpovednost presidentova jest
jen formální a nemuže jí býti zneužito, ježto rucí vláda, která však není nevinným beránkem, nýbrž odpovídá prece jen za to, k cemu spolupodpisem dala svolení.
2. že p r á v n Í neodpovednost ve smyslu beztrestnosti neexistuje. Pro velezradu je president odpovedným vždy, pro jiné porušení právního rádu se pak
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neodpovednost
scvrká v pouhou nestihatelno:t
po
dobu funkcního ohdobí.
Pokud jde o prípad poslední. jest závažnou jen námitka, že stíhání presidenta po skoncení úradu muže
Ta je pravda a zab)·ti vylouceno pro mlc e ním.
hrániti tomu nelze. Jistou útechu poskytuje tli sice to.
že promlcení je vázáno dalšími zákonnými podmínkami a dále že težké zlociny se hehem doby 7 let nepromlcují - ale prece jen v zásade jsme odkázáni
(pokud jde o prestupky, preciny a menší zlociny) na
d u ver 11 vos o b u presidenta a na dtlveru v jeho
cest a svedomí, na které skládá SVtlj slib. Zde koncí
právo. zde stojíme pred dilematem práva a ethiky.
Vypuzená manželka má exekl1cne' vyma hatelný nárok
na návrat do spolecné domácnosti. To jí zákon zarucuje, ale nemtlže jí zaruciti a vymoci, aby ji manžel
miloval. Zde je právo slabé. A práve tak nelze uzákoniti dtlveru v osobu. Duveru jest nutno vycítiti. Nevíme, jací budou naši príští presidenti a jak dalece
budeme moci duverovati jejich cti a svedomí, ale tolik
je jisto. že pokud stojí v cele republiky T. G. Masaryk, nemáme príciny ke skepsi!
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strucné vystižení rázl1 doby ministra inž. Ladislava
ováka je nutno se zmínit ješte o anketové politice, kterou prov[ldel a která za neho se dockala neobycejného rozkvetu. Nesnáze, zpúsobené pdlmyslu deflacní politikou, byly velmi citelné a zvlášte
pri vývozu se zle projevovaly. Jednotlivé prúmyslové
obory se snažily najít položky ve svých výrobních nákladech, které hy v zájmu povznesení souteže bylo
možno snížit. Je prirozené, že pri tom našly velmi
casto prícinu drahoty urcitých položek v jiném oboru
domácího prúmyslll. Sklárský prumysl užívá ke své
výrobe nekterých chemikalií a zacal náhle volat, že
zdejší chemikalie JSOll zbytecne drahé, že nemecké by
byly mnohem levnejší, kdyby nebylo vysokých cel.
zkrátka zacal volat, aby se snížila cla na dovoz chemikalií. Podobne hylo s prtlmyslem koželužským a volání obou velmi nepríjemne se dotýkalo prtlmyslu chemického, kted zase zacal volat, že snížení celní ochrany by znamenalo jeho konec. Takové spory a sporecky
se vyskytovaly mezi velmi mnohými obory prúmyslu,
ale nebyly to jen spory mezi prumyslem samotným.
byly to také spory mezi prtlmyslem a obchodem, zvlášte
o rúzná opatrení pri povolování vývozu a dovozu.
Tyto spory rešil ministr Novák anketami. Svolal zástupce »interesentu« do ministerstva, zasedl s chmurnou tvárí na vyvýšeném kresle v zasedací síni a nechal
sporné strany se vymluvit. Uvádely se duvody pro
a proti, házelo se císly, ale k dohode nedošlo snad nikdy.
-Když ten výklad sporných názorú trval už príliš dlouho, ozvalo se s predsednického kresla zpravidla: »Pánové, já jsem vás svolal proto, abyste se dohodli mezi
sebou. Když se nedohodnete, rozríznu to sám, ale pak
potece. krev na obou stranách.«
Obycejne to tak dopadlo. Zustalo na rozhodnutí mi-

lhtornnost. trove a pak skutecne nekdy tekla krev na oboU stra'ch. Rozhodování se tento ministr nebál, nezarazil se
dlouho ani pred velmi obtížnou otázkou.
Ž do 9. prosince roku
1925 zl'tstal pátý ministr
bchodu v úrade. Jeho nástupcem se stal muž, jehož
éno už mnohokrát se vyskytlo v této malé historii,
inž. Jan Dvorácek.

hledali jsme se již s Dvoráckem v ceskoslovenské
ozní a dovozní komisi, pak jsme jej videli v konolním a kompensacním úrade pro mezinárodní obod, jehož se stal pozcteji prednostou, pak prechází do
ini terstva vecí zahranicních, ale pusobí ješte jako
rednosta slovanské skupiny v Úrade pro zahranicní
hod, až konecne za ministra Nováka, kdy obchodne
litická agenda se prevážne presunuje do ministerstva
ranicních vecí, ovládá Dvorácek v tomto ministerceskoslovenskou obchodní politiku zcela a stává se
jím reditelem. Když dr. Václav Schuster, který byl
tím jmenován zmo~neným ministrem pro jednání
obchodní smlouvy, opouští ministerstvo obchodu, doává se jeho zvucného titulu Dvoráckovi, který se tak
á ministrem ceskoslovenské obchodní politiky nejen
ick)'. 11)'brži titulárne.
T nto titul zmocneného ministra pro jednání o obodní smlouvy vyplynul ze skutecné potreby. Jednat
obchodní smlouvy se musí se zástupci cizích státu,
vinou se k tomu úcelu jezdí do ciziny, a tu ovšem
obí velmi dobre. když ceskoslovenská republika vyk takovému jednání samého ministra - treba jen
lárního, Navvt)'kali se dríve dost, zvlášte v balkánch stútech. ž; ceskoslovenská republika posílá k jedí do ciziny jen samé sekretáre.
koro celá sít obchodních smluv, které byly ujedy od konce roku 1921 s cizími státy, je prací Dvoovou. prací úmornou a nevdecnou, provádenou za
ínek velmi nepríznivých. A vytrvalým pomocnípri tomto nekonecném jednání byl za ministerstvo
odu nejprve ministerský rada, potom odborový
nosta dr. František Peroutka.
roce 1925 se Dvorácek odklání od své úrední
ce a venuje zvýšenou pozornost politice. Pripravují
olbya mezi kandidáty strany národne demokratické
jevuje na celném míste, ve volebním kraji nekdy
ínove. inž. Jan Dvorácek.
rovádí drobnou a promyšlenou agitaci. Nebylo snad
, ohce na Budejovsku, kterou by nebyl navštívil a
let ré hy nemel volební schuze. Ohromná
agitacní
v·ak neprinesla toho úspechu, který se ocekával,
poslanecké snemovny jako jeden ze trinácti se
'cek prece jen dostal. A hned se stal ministrem
du v nové vláde. jakmile se ji podarilo udelat.
v chny ty. jimž šlo o dobrou hospodárskou polibylo toto obsazení ministerstva obchodu velmi vípráve tak. jako obsazení ministerstva financí. Jak
ní, tak finacní resort vyžadoval nezbytne silné
k rovedení potrebné konsolidace, a oba noví
ri yli dobrou zárukou, že konsolidace múže skuprijít.
O ince hyl Dvorácek jmenován
ministrem obdo vánoc se pripravovalo vládní prohlášení, na
n' prípravy k provedení konsolidace se mohlQ
t až po novim roce. Pak tedy nový ministr
rovedl jistou menší organisacní zmenu ve svém
yhlásil nov;\ opatrení v úprave vývozu jablo-

neckého zboží a provedl parlamentem bez úrazu dosti
sporný zákon o podomním obchode. Pak mely prijít
veci závažnejší.
Ale neprišly. 17. brezna 1926 se rozletela vláda národní koalice, ponevadž vybuchla puma zemedelských
cel. Málo pres tri mesíce byl šestý ministr obchodu
v úrade a z ocekávané konsolidace obchodní p,olitiky
neprovedl niceho - tri mesíce byly na takový úkol dobou príliš krátkou. Ministr, k nemuž se upínaly veliké
nadeje, odchází z ministerstva znechucen a zklamán.
Prichází druhá úrednická vláda, která dostala do
vínku otázku zemedelských cel, tedy otázku vlastne
obchodne-politickou, ale bylo už predem souzeno této
úrednické vláde, daleko méne slavné, než byla ona
první, aby do této nejzávažnejší otázky príliš nemluvila. Na kreslo ministra obchodu zasedl v této vláde
odborový prednosta
dr. František

Peroutka.

Po stránce kvalifikace oqborné zase ministr, jenž se
ve veci vyzná. Ale jeho situace byla už podstatne jiná,
llež situace Dvoráckova.
Bylo zrejmé, že úrednická
vláda je pouze jakýmsi mourenínem, který pujde hned,
jak vykoná svuj úkol. Nový ministr se cítil jen docasným správcem ministerstva obchodu, jak sám na
jedné SChllZi prohlásil. Nemohl pomýšlet na vážnejší
~ásahy ve svereném resortu, dokud se nerozreší hlavní
problém, otázka zemedelských cel.
l'{ešení této otázky se zacalo s vervou v parlamente.
Prvenství náleží beze sporu senátu, v nemž jeho nekdejší predseda Donát prišel s návrhem, jak by se
snadno a rychle pretvorila klouzavá zemedelská cla ve
cla pevná v šesti násobné výši bývalých cel rakouských.
O tomto návrhu senát zacal jednat, stal se stredem pozornosti, a jiste i· senátori, kterí nemeli zájmu o cla,
byli tehdy štastni, že senát má »situaci« a že se náhle
stal rozhodujícím cinitelem v ceskoslovenské politice.
Poslanecká snemovna však senátu dlouho jeho slávy
nedoprála, a když byl návrh v senátu prijat, vzala" si
vec do práce sama, vytvorila zvláštní komisi, jejímiž
hlavami byli poslanci inž. Dvorácek a dr. Zadina, a
tato komise vytvorila známý návrh celní novely. Zdá
se, že obchodne-politickému svedomí Dvoráckovu bylo
l)onekud težko v této komisi a že zemedelské svedomí
Zadinovo zvítezilo v duležitém bode. Celní novela mela
beze sporu mít význam pro jednání o obchodní smlouvy, nebot bylo jas no, že za vysokých cel prumyslových,
k jejichž snižování nebylo odvahy, nebude možno pokracovat v obchodní politice, nebude-li cel zemedelských. Pak ovšem tu byl také s hlediska zemedelského
zájem o ochranu zemedelské výroby pred cizí souteží.
Tomuto zájmu navržená novela vyhovela až príliš dobre; druhému zájmu, totiž obchodne politickému, vyhovela jen merou dosti 'nepatrnou, ponevadž práve nejduležitejší zemedelská cla prohlásila za minimální, pod
než v obchodních smlouvách už nelze jít - ale tato cla
hn'ed od pocátku platila proti všem státum, s nimiž
ceskoslovenská republika mela obchodní smlouvu. Praktick,)Tvýznam mohla tedy mít zemedelská cla jen pro
jednání s onemi státy, kde obchodní smlouvy dosud nebylo a kde tedy bylo možno docasne užít vyšších cd
bojovných. Tento význam se projevil skutecne tím, že
dochází konecne po dlouhých prutazích ke smlbuve
s Madarskem a že se vymohla smlouva s Kanadou, ale
tím se také obchodne politický význam oné celní novely
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nadobro koncí. Jiným státum nelze se zemedelských cel
už slevovat a ony tedy nemají žádného duvodu, aby se
své strany poskytovaly za prípadné slevy koncese pro
dovoz ceskoslovenského prumyslového zboží. Obchodní
politika se touto úpravou zemedelských cel dostala do
velmi úzké ulicky, ve které jí volno není, jak je patrno
ze švýcarské smlouvy, kde prece jen musilo dojít k urcité zaobalené sleve z minimálních zemedelsk)'ch cel,
která sice s hlediska vecného je úplne správná a odLlvodnená, ale s hlediska formálního je težko ji uvést
v soulad s predpisem zákona. Takových nesnází bude
ješte více, nepristoupí-li se v dohledné dobe k novelisaci, k níž však - jak se zdá - není mnoho nálady.
Ministr Peroutka narídil v onech pohnutých dnech,
kdy se o novelu jednalo, pohotovost celému obchodne
politickému oddelení ministerstva obchodú a byl pripraven, že bude vyžádáno dobré zdání vládní o návrhu
parlamentní komise. To se nestalo a odborné dobré
zdání vládní bylo prímo odmítnuto. Vládní dobré zdání
by bylo jiste upozornilo na tento obchodne politický
nedostatek novely, který s hlediska agrárního byl ovšem
predností, a proto se o tom nemluvilo. A pak už prišly
ony bourlivé dny, kdy lítaly pulty a trísky a kdy zpravodaj dr. Zadina za ohlušujícího hluku dával celé vetšine aviso, kdy má hlasovat, ac neslyšela ani slova. Pan
ministr Peroutka sedel pri tom ve své nucené pasivite
a na jeho tvári nebylo možno vycíst ani stopu nadšení
pro tento zpusob rešení obchodne politických otázek.
Snad nejvýznacnejším rysem ministra Peroutky ve
styku se stranami je jeho takt a jakási jemnost. Kdyby
pan dr. Guth pQtreboval pro svuj Spolecenský kate·
chism živou ilustraci, našel by výtecnou v tomto ministrovi. Je to v pravém slova smyslu ministr spolecenský, a tato jeho vlastnost se uplatnuje velmi výrazne
také pri ruzných príležitostech mezinárodního rázu. Pri
kongresech mezinárodních
je to skvelý representant
ceskoslovenské vlády, a jeho francouzštiny a angliciny
není treba se bát, jako je tomu u leckterých jiných
našich velicin. Na cizí hosty zapusobí jiste také velmi
dobre, když tento ministr za krásného odpoledne rozehraje zahradu Waldštejnského
paláce svým Garden
Party, a starý palác pri tom snad také vzpomíná na
casy dávno minulé.
Ve své úrední cinnosti je tento ministr dobrým diplomatem a umí se prenést pres leckteré obtíže. Videli
jsme v této historii, že od pocátku pusobnosti ceskoslovenského ministerstva obchodu se táhla jakási cervená nit sporu Mlcoch-Bata.
Za Nováka tento spor
vyvrcholil. A je treba ríci, že Peroutka dovedl dostat
Mlcocha i Batu do jisté míry pod jeden klobouk aspon pod klobouk predsednictva olomoucké obchodní
komory.
Úrednická vláda odešla, ale ministr Peroutka zustal.
Zustal i v nové vláde obcanských stran. Je tam dodnes
a proto se zatím vymyká z této historie tímto svým
druhým ministrováním, jež dosud není skonceno. Konsolidaci v obchodní politice neprovedl, ale znacný podíl
na tom má okolnost, že i v této vl_áde je do jisté míry
ze známých duvodu zase jen jaksi docasným správcem.
Pres to však jisté konsolidacní úsilí nelze mu uprít.
Pripravuje nový celní tarif a provede-li ten, a bude-li
to tarif ho:>podárský, nikoli politický, bude Peroutkova
pamet v dejinách ministerstva obchodu veliká. Nebot
celní tarif je pro obchodní politiku tolik, jako pro financní politiku danová reforma,
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LITERATURA A UMENÍ
Jirí Rejda:

Národní hospodárství a umení.
(N e c a s o
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Necasová
lCr~t~, sežemc,
je casovoy
jižv, nek~lik ?esítil~t.í,
a nezmem-h
bude 1 dalslch
nekohk desltlletí. Na škodu národního hospodárství i umení. Nebof
od doby, kdy Ruskin spojil tyto dva' zdánlive v~lmi
vzdálené pojmy v prednáškách, proslovených pred soucasníky Peelovými a Cobdenovými v Manchesteru,
uplynulo již sedmdesát roku a nám se, bohužel, zdá, že
se umení stále více vzdaluje od národního hospodárství,
že osobní pomer, který byl mezi »la vie« a »l'art«, mizí.
Vinu nese - akciová spolecnost.
Tento úvod tedy je naprosto nesrozumitelnÝ a nutno
ho vyložiti. Ucili jsme se již na gymnasiu, že »obchod
a umení vzkvétaly« obycejne pohromade, pri cemž nám
prícinná souvislost, totiž bohatý obchodník, krášlící
svuj dum umením, nebyla tak jasná jako dnes, kdy bohatý obchodník svuj dum krášlí barvotisky. Jisto je, že
- nehlede ke staroveku, kde pojem národního hospodárství je nám trochu vzdálen - byly doby, kdy patrilo k dobrému tónu býti mecenášem umení. Obstarávaly-li tuto funkci ve stredoveku kláštery a bohate nadané kostely, renaissance rozšírila mravní povinnost
starati se o umení i na šlechtice a bohaté obchodníky.
Bohatá obchodní mesta jsou také stredisky umení. Nebyli to jen Sforzové, Esteové a Mediceové, kterí dovedli
vtisknouti celým mestum ráz svého vkusu, respektive
vkusufavorisovaných
umelcu. V Nemecku byli to obchodníci, norimberští
Imhoffové,
Paumgartnerové,
Pirckheimerové, augšpurští Welserové a tisíce jiných,
menších, kterí dovedli z tolarLl a zlatákll, jež vydelali
v poctivém obchode, venovati slušný díl umení. Samozrejme, že delo se to k vetší chvále boží, a takový Martin Ketzel, který jel až do Palestiny, aby presne odmeril vzdálenosti poslední cesty Kristovy a dal pak
Adamem Krafftem
vystaveti podivuhodne krásnou
K r í ž o vou c e s t u, ucinil to predevším z prirozené
zbožnosti. A ze zbožnosti dávali predním umelcum malovati oltární obrazy, staveti kaple a kostely, sochy
svetcu na kašnách. Méne zbožnosti, ale neméne osobního pomeru k umení vidíme tam, kde nádherné paláce
šlechty a bohatých kupcu jsou zdobeny sochami, štuky
a obrazy - v Praze netreba uvádeti pro to príkladu ..
Je opravdu podivné, že·tento vztah, který se od staletí projevoval mezi bohatstvím a umením, v dvacátém
století se nápadne uvolnil. Generace prLlmyslové kultury
jako by nemela již smyslu pro estetiku. Je na príklad
pozoruhodné, že dnes nevidíme nikde velkého obrazu
predsednictva textilní sekce Svazu prumyslníku, obrazu, který by upomínal na Rembrandtuv
soukenický
cech (Staalmeesters);
lze míti za to, že by se dnešní
textilníci vyjímali i bez širáku a preložených límcu
dekorativne, snad dekorativneji, než jejich kollegové ze
17. století. Dnes již není zvykem, dáti se vymalovat
na kostelní okno u nohou svatého Kryštofa, a nedovedeme si dobre predstaviti žádného bankovního reditele
se zbožne sepiatýma rukama, an vzývá Ducha Svatého.
Nebot bankovní reditelé mají dnes arbitrážní stroje.
Také by se žádný z našich cukrovarníku
nevyjímal
dobre v pose Appolona, jako bylo zvykem v renaissanci,

~tornnost--,
a sotvaby kdo dal telo své manželky (nebo milenky)
za model k Nymfe, jako Ludvík XIV. Ale tím není
receno,že by interieury bankovních reditelen a dvoran
muselybýti umelecky tak chudé, jak jsou, že by nekde
na námestí nemohla státi fontána Merkurova, postavenánekterou bankou, že by v sadech nemohly býti
pomníkyprumyslu.
V minulém století, kdy se již prumyslníci a obchod!lícinedávali vyobrazovati v kostelích, bylo zvykem a patrilo k spolecenské povinnosti - zrizovati soukromégalerie. Šlechta mela i svoje hudebníky, ba i divadla,která mnohdy, jako na pr. u Meiningenských,
znamenalaepochu v dejinách umení. A bývalo zvykem
tutosoukromou galerii bud venovati vubec verejnosti,
neboji alespon uciniti prístupnou. Tak na pr. hrabe
chackv Mnichove sousttedil nejlepší kollekci Schwinda, Biicklina, Spitzwega, v Paríži odkázal Louvru,
AlfrédChauchard nejskvelejší sbírku barbizonských
v cene 16 mil. frankú, bez níž nelze poznati Corota,
lil1eta,Troyona, Th. Rousseaua, v LondÝne lady Wallacedala státu shírku obrazú, nábytku a porculánu,
kterápatrí dnes k nejlepším na svete, nedaleko - na
1:>rehu
Temže stojí pak Tate Gal1ery, obrazárna anglickéhoimpressionismu, k níž budovu venoval sil' Joseph
Duveen,Sil; S. Courtauld dal 5000 liber na zakoupení
ohrazlla sil' Henry Tate 65 obrazú anglických impresionistll,zejména témer úplného Turnera.
U nás nemáme ani velkých soukromých galerií (jsme
chudýnárod), dokonce pak již ne blahovolných dárcu,
eríby svoje sbírky venovali státu. Stane-li se jednou,
žebankovnídtlm, který venuje na 30 miliontl na stavbu
vébudovy,daruje 100 tisíc na zakoupení obrazu, jsou
tohoplné,noviny.
Byloby možno ptáti se tedy, cím to je, že mizí býlýintimnejší pomer mezi obchodem a umením? Rekl
m již nahore - vina je akciová spolecnost. Dnešní
ruktura národního hospodárství je jiná než pred sto
y, Tehdy byl podnikatelem, výrobcem, zamestnavatel obchodníkem, kapitalistou,
bohácem - nositelem
árodního hospodárství jednotlivec. Toho dnes není.
aprostéproniknutí spolecenských forem kapitálových,
jménavítezný postup akciové spolecnosti, zatlacil jedotlivcejako hospodarící subjekt do pozadí. Banky,
'myslovézávody, obchodní firmy - to jsou akciové
lecnosti.Mohl-li míti pan továrník X osobní pomer
umenía jeho duchod mu dovoloval této choutce hovti,je opravdu težko žádati osobní pomer od »Akciové
lecnosti pro obchod umelými hnojivy«, nebo od
Akciovéspolecnosti pro zpenežení nafty«. Správní
da je odpovedna valné hromade, je tu dozorcí výbor,
isori,jsou tu last not least akcionári. Verím, že pan
"edsedatéhleté banky má velmi vrelý pomer k umení
ženení skoupý. Ale je sám - i pri sv)'ch statisícových
Víjmechnení oním magnátem-kapitalistou
minulého
letí, nemuže staveti divadel, galerií zrizovati fony. A spolecnost? Sotva by jeho návrhy prošly
valnéhromade, kde mnoho, mnoho clenu má intimní
er k umení jen potud, pokud predstavuje 'akty, a
jichžláska k divadlu se omezuje na lásky k baletnímu
ru. Zažil jsem jednou ve velké, velmi, velmi bohaté
lecnosti,jejíž obrat cinil desítky milionu, hlasování
koupiobrazu Z(l.15.000 Kc. Ne - býti presidentem
ávní rady, nikdy víc bych si netroufal podati poný návrh.
Ale to je smutná bilance. Církev nápadne zchudla.

Královských dvorú a šlechty není, není penežních magnátU. Umení se demokratisovalo, pravda, jde do širokých vrstev a každý z nás má na zdi svoje obrázecký,
nekdo Kalvodu, nekdo Zrzavého, nekdotllké jen »rucne
malovaný originál«. Naši umelci to vedí a malují v rozmerech mešfácké domácnosti. Nezdá se vám, že zde je
možno mluviti již prímo o vlivu národního hospodárství na umení? Nezdá se vám, že bychom dnes neuživili Rubense s jeho 2000 plachtami; nebo Tintoretta
s jeho obrazy, jež se merí na hektary? Kdo prevezme
roli církve, králu, šlechty a bohácú? N emtlže vše delat
stát; ostatne, až si postavíme všechna ministerstva, bude
i zde hubená žen. Obc~ mají dnes prednejší starosti vodovody, nouzové byty, kanalisace, dlažba - to vše
je nutnejší, než obrazy a sochy na radnici ...
Nemely by se rozpomenouti naše moderní cechy obchodní komory, svazy prumyslníktl, gremia, zemedelské rady, nemocenské pojišfovny a konecne snad i ríkává se to šeptem -h",nky - na vzor sv)'ch stredovekých predchúdetl? Nebylo by to docela pekné, kdyby
si jedno1l za sto let. až už nebude nikdo z dnešní správní
rady živ, rekl náš vnuk: »Hele. tihle starí páni meli
prece jen smysl i pro ncco jiného, než pro dividendy a
reservní fondy.« Práve tak, jako to ríkáme dnes my?

Vinohl'adslrá dramaturgie.
Dramaturgem Vinohradského divadla
byl jmenován, jak známa z denních
listii, Josef Kodícek. Položili jsme mu
nekolik otázek, týkajících se probléJ;l1u,
s nimiž se potká ve svém úrade.

Co s0!6díte O úkolu dnešního dramat1trga?
Myslím, že je dnes správno, nazírati na úkol dramaturgúv co nejstrízliveji. Nejen proto, že dramaturg je
pojem vymezený velmi široce - muže znamenati u divadla mnoho, nebo i velmi málo, podle okolností nýbrž proto, že t. zv. tvurcí dramaturgie není dnes ani
možná. Tvurcí dramaturgie
predpokládá nástup nového sveta idejí, boj za ne proti nepochopení. Když zacínal Ibsen a Hauptmann,
mohl jim být Brahm a
Schlenther tvúrcím dramaturgem. Ješte my, když jsme
pred válkou vypracovávali myšlenkový program, tehdy
skoro urcite nerealisovatelný, vykonali jsme snad kus
tvtlrcí dramaturgie. Tento program vystacil na pral!i
pozdejších 10-12 let, dnes je ze znacné cásti naplnen,
trebaže ješte ne úplne. Dnes není v Evrope velkých dramatikú, kterí by nesli ve svém díle nový svet. Ani'
nejlepší z mladých zjevú nemají celistvosti a novosti
nekdejšího Ibsena, Strindberga, Claudela, Wedekinda,
Shawa ... ani Pirandello, ani O'Neill, ani dramatikové
ticha, Vildrac, Sarment, Jean Jacques Bernard, Suton
Vane mladší, Lenormand, Zimmer, ani expressionisté
druhu Kaiserova, Unruhova nejsou s to, aby urcovali,
jak se ríká, ráz doby. Prubojnost divadla prenesla se
dnes z dramatické tvorby do práce divadelne výtvarné,
režijní. Nejvetší novateuri
jako Jessner, Piscator,
Meyerhold musí hrát kusy bud starší epochy, nebo
kusy nové jen tím oním detailem, nebo dokonce kusy
chabé. Paberkuje se ve staré i mladé literature, predsudky - nejsou-li umele vyvolávány - u obecenstva
skoro zmizely. Spíše prevládá neuprímné snobství.
Dnešní moderní dramaturg
nemuže nésti praporu
velkých pruboju. Naucil se skromnosti. Jeho úkolem
ovšem zustává nadále aspon to, aby~ ne-li nový' svet,
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prinášel ve svém programu aspon ten ci onen nový rys
soucasné civosti. Aby jeho program byl v souvislosti
aspon s temi myšlenkami, které jsou nejpravdivejší a
nejsoucasnejší; a j s o u tu. Každé nové a opravdové
myšlence, i když v ní není v sebe uzavrený homogenní
nový svet, má býti dopráno, aby se projevila.
To po stránce ideové. V této chvíli jest však neméne
duležitá stránka praktická. Konec koncu zustává predpokladem všeho dalšího, aby dramaturgický 'program
vyhovoval tl nesubvencovaného divadla predpokladum
h o s pod á r s kým.
Nemá valného smyslu zabíti divadlo díly, jež nemají dostatecného ohlasu. Nejprve
nutno žít, pak filosofovat. Zde prichází vedle ideologie
ke slovu to, co se zove praktický divadelní instinkt.
Rozvrstvení repertoiru na díla, schopná podporit pokladnu a díla, jež dodávají ústavu umelecké prestiže a
to tím zptlsobem, aby umení prece urcovalo ráz scény.
Úspech v)'beru zustane ovšem až do scénické realisace
vždy vecí nejistou a ri"kantní - tato nejistota však
jest z hlavních puvabu praktické divadelní cinnosti. Ve
svých návrzích hodlám se ríditi touto zásadou: bud
celé umení, nebo vec (v rámci životného vkusu ovšem),
urcená pro pokladnu. Za špatný považují v této veci
kompromis. Ciré umení vynese i pokladne více než nemastný neslaný t. zv. »docela dobrý kus«. Než »dobrý
kus« je lepší delat prímo revui. Útechou zustává, že
celé umení vždy na konec je i úspechem hospodárským.
] aký má být po Vašem sOttdu pomer mezi divadlem
Národním a Vinohrradským?
Za logické bych považoval, aby Národní divadlo jako
scéna oficiální byla rázu spíš konservativního, a divadlo
Vinohradské aby bylo prístupnejší experimentu. Jako
tomu bývalo. Avšak u nás je težké vystacit s konservativním programem. Není tu tolik tradice, aby konservativnost mohla si zachovat také celou živost. N emužeme si doprát luxu scény pouze representativní.
Na
druhé strane není u nás ani obecenstvo tolik rozruzneno, aby mohly vedle sebe existovat velké scény s programem tak rozrtlzneným jako na pr. v Paríži. Obe
naše divadla musí pestovat hru historickou, lidovou,
spolecenskou, obe musí hledet i k tradici i k novým
pokusum. Má-li být tato rozmanitost spojena i s hodnotou, zdá se programová príbuznost obou divadel nevyhnutelna. Aspon pro dohlednou dobu.
Tato príbuznost vyvolá ovšem a vyvolává i souteživost, pri níž jest možné vymýcení nevraživosti nebo
dokonce neloyálnosti. Verejnost má zájem na tom, aby
obstála jevište obe a v zájmu dramatické naší kultury
jest, aby divadlo bohatší a subvencované užívalo, ale
nezneužívalo své hospodárské nadvlády. Jest samozrejmé, že vynikající herec vinohradský jednou prijde
na divadlo Národní, potrebuje-li ho. Avšak je škudné,
aby bylo chudší divadlo ochuzováno o herce, ac ho bohatší nutne nepotrebuje. Stejne škudné jest obsazování
nových dramatických
del divadlem bohatším, aniž
se tato díla dostanou na jeho jevište, jen proto, aby se
nedostala na jevište druhé. Národní divadlo je subvencováno dvanácti miliony nejen pro sebe, nýbrž pro celou
národní kulturu.
Ostatek spocívá ve vudcích osobnostech. Problémem
Vinohradského
divadla jest, aby elasticností, živostí,
lidovostí i snažší schopností experimentu, intimitou své
budovy a mladostí personálu, na konec snad i duchem
neoficiálnosti a jistoll jarostí v podnicích, rychlostí a
184

ekonomicností, vyrovnalo rozdíl financních prostredku
svých a prostredku bohatšího, ale nutne težkopádnejšího divadla státního:
] aký má být pomer tvorby puvodní k cizojazycné?
Jest samozrejmo, že prvním úkolem ceského jevište
jest podporovati tvorbu puvodní. A to tradicní i novou.
V tom ohledu jest program Jaroslava Kvapila jasne
vyjádren a nikdo s ním nemuže po právu nesouhlasit.
Puvodní tvorba má ceteris paribus za všech okolností
prednost.
Ovšem i zde nesmí se sestoupit pod jistou úroven
hodnoty. Puvodní ceská tvorba doznala takového rozletu, že již je možno klásti prísnejší merítko - v jejím
vlastním zájmu. Jsou tu menší divadla, jež mají uvádeti díla technicky i myšlenkove nezcela vyzrálá. Na
konec také nelze žádati po nesubvencovaném divadle,
aby pro pt'tvodní tvorbu hospodársky a prestižne skoro
vykrvácelo. Hospodársky pasivních cyklll tvorby puvodní nebo tvorby osob, významných hlavne politicky
a spolecensky, mt'tže si dopráti divadlo státní spíše než
divadlo odkázané na sebe.
. V cizí tvorbe má zase prednost dramatika slovanská,
Jež má být pestována soustavne. Co se týce dramatiky
nemecké, jest správno, aby z ní nebyla jako kdysi uvádena díla, jež n~jsou obohacením. Jistá reserva "k dosud
prevažujícímu vlivu nemeckému je na míste. Avšak jest
neuprímností a ochuzením kulturního ovzduší, chodí-li
se v dobe, kdy na pr. Francie prímo hledá v nemecké
literature príklady a poucení, kolem nemecké dramatiky s úmyslne zavázanýma ocima. Taková politika není
nikdy zdravá. To se týká predevším velkého nemeckého
dramatu devatenáctého století.
C o soudíte o pomeru moderního

umení a lidovosti?
To jest dlouhé thema. Strucne lze ríci, že (na rozdíl
od lyriky) pravé drama, at »moderní« nebo »nemoderní«, má v sobe rys, schopný vyvolat ohlas lidu. Ne-li,
není celým dramatem a zustává literaturou. Co jest
moderní dnes, je-li to celá vec, jest lidové zítra. Nejvetšími lidovými úspechy poslední doby byla díla vysoké básnické úrovne. Naším úkolem jest rozšíriti pojem lidovosti do nejvyšších oblastí a differencovanost
uciniti lidovou. Ze Shakespeara, jenž je i u nás pravidelne úspechem, a z klasiku, žijí svetová divadla po
desetiletí. Pojem klasicnosti se však v poslední dobe
velmi rozšíril.
Mir.

Havránek:

Strední škola a literaturu,
Na

každé precíst
stlrednívždy
škole
ukládá
se žákum,
najíc,
za rok
nekolik
(2-16!)tretíknihtrídou
krásnépocíliteratury. Ty knihy urcují se v každé t1ríde jednotne a závazne
pro všechny žáky a žáci je ctou nebo i nectou.
Mohlo by být ottázkou. má-li to vubec smysl, aby !Se na komando žák »kochal krásami«
nekteré knihy, a jaký prospech
z tohoto nucenéhO\ pomeru má žák a. jaký literatura.
Vzniká
láska nebo nenávist? Povinná cetba muže tu prospet i škodit.
Muže žáka privést k zdroji radosti a poznání, kterým literatura pro mnoho lidí je, ale muže ho privést k nenávist~ ke
krásné literature nebo aspon k nevážnosti k ní. Záleží na tom,
co e žákum ukládá cístl a, kdy.
. 'ež zacneme neco kritisovat,
musíme to poznat. Za základ
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Adámek (I), Bílý (I), J. Král (I), Mahen (2), Nováková
pomínat;
kniha muže žáka poucovat 'O živote jiných lidí, do·
(2), Nebeský (I), Rutlte (I), Voborník
(2), Theer (2)
plnuj1c tak a rozširujíc
jeho vla,stní zkušenosti, nebo prispívat
(Aischylos], Bena, [Byron], [Cechovl, [Dosto:jevský1, Durk utvárení jeho osobnosti. Vezmeme-Ii kterékoli z techto hledlk, jEuripidesJ, Fischer,
Hasištejnský,
Herben, Hora, [lb.
disek, nevidím,
podle kterého z nich se stal S vat o p I u k
nI.. Krásnoharská, Krejcí, Kricka, Medek, Palacký, Rieger,
C ech
nuceným s tre dem
pozornosti
žák tI stredních
škol.
[R05tandl, Strejcek, Toman, Vausová,
Vrba, Wolker.
Venuje se mu mnohem víc pozornosti než Nerudo'vi,
víc jak
vzal M:av, jak se jevil lúnského školního roku podle výnich zpráv. Mám materiál ze 68 úst'aVUi. Myslím, že i tech
ústavu stací, aby bylo jasné, že nekritisuji
prípady jen oje. elé.

akta jsou zastoupeny
jen nekteré):

jednotlivé

spisy

(uve-

ová, Babicka 87
Ve stínu lípy 84
, Ceské pohádky 74 "
é byliny 73
enský, Labyrint 66
, Staré JXlvesti ceské 62
znamená

pocetl ruzných

spisu,

které

se

dvakrát toEk co Vrchlickému,
skoro petkrát víc než Zeyerovi,
osmkrát víc Dež Macharovi, ctyriadvacetkrá t vk než Sládkovi
nebo Bezrucovi. atd. Že by byl býval zvolen z psychologického
stanoviska,
podle žákova zájmu,
to prece také tvrdit: nelze.
Mládež ješte víc než starší lidé podléhá modám, a dovede-Ii
i dospelý clovek jen zteží videti i dobré stránky na umeleckém
díle, které je práve z módy, tím méne to dO"lede mládež. Pod
heslem S vat o p I u k C ech ceská literatura
na st:rední škole
u žáku jiste nezvítezí. Ani Pe t r k I í c e v V. tríde ani Dag.
ma r v VI. ani V á c I a v Ž i v s a v poslední tríde nedají žákum až na rídké výjimky - estetický zážitek;
a zvlášte
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~tomnosL
ne tem" kterí maj í živý smysl pro pOésii. A vecný užitek, rozšírren~ poznání sveta a lidí, to sotva i v té malé míre, co by ty
básnc mohly dát, dají, jsou-li cteny z donucení castb i
s odporem. Jeve
škole mnoho toho, co budou žáci delat vždy
s vetší nebo menší nech\1J~í: ucit se slovíckum cizí reci a treba
francouzským
nepravidelným
slovesum,
ale proto není nutno
z toho delat pravidlo i pro osta,6]í predmety.
Také o tom pochybuj i, že by Jirásek byl nejvhodnejší
cetbou
pro nejv-yšší trídy.. Velký význam jeho del jako životného vylícení našich dejin muže se plne uplatíniti v nižších trídách.
v do,be, kdy žáci sami rádi jeho knihy ctou.
Ve vyšších trídách se cte vetšinou P l' o t i vše m a V e k; ukládá-li se tam
císti i P o k I a d a V c i z í c h s I u ž bác h, je tu neúcta k Jiráskovi. Proc se nikde z tech 68 ústavi'l nectlo U nás, je mi
záhadou. Práve v tomto románe by žák, zvlášte z velkého me.
sta, poznal život v jiném prostredí, než jaké zná z vlastní ikušenosti, trebas v minulosti, prece v minulosti dldežité pro pochopení základu soucasného stavu na venkovc.
V románech vubec príliš prevládá. zretel historický.
A má-li
se již císti historický román jako dílo umelecké, tu pomer pozornosti vcnované Jiráskovi,
Trebízskému
a ''''intmvi
238 :60:
14 je podivný. Ve vyšších trídách na gymnasiu
jsme se dívali
velmi s pa~ra na Jirá.ska a milovali 'vVintra. 'Wintrova K a m~
pan a ctli i »lajdáci« bez nucení, a nevím nic O' preorientování vkusu mládeže za tech 10 Jet. Cte-Ii se snad Trebí~ský
z duvodt"t literárne-historických,
melo by jiste vetší význam
volit z techto duvodt"1 Tyla.
Cech a Jirásek na strední škole vedou. Po nich teprve dostáváme
se ke skutecným
Idassikt"tm:
N erudovi,
Erbeno'Vi,
Nemcové a Celakovskému.
Zde nikomu nenapadne
ukládat
žákum císt Celakovského
R u ž i s t o I s t a u, alt: Jiráskova
dramata,
Cechova S I a v i e a K a n d i dát
nes, m l' tel n os t i se s klidem ukládají.
Nemcové Bab i c k a se cte v ,IV.,
Erbenova Kytice v V., N erudovy Pro s rl é mot i v y se teší
skoro stejné oblibe (II) jako SmHovského
Za
l' a n n í c h
cervánku
(10).
Z Vrch1ického
se v poslední tríde cte
l~ejvíc Noc
n a K a l' I š t e j ne.
Sledujeme-li
dále
spisevatele podle poctu knih, kt1eré se na techto 68 ústavech ctou,
prijde na. radu Komenský, Shakespeare a pak hned - Trebíz,
ský! A z toho se necte jen Lev o hra d e c k á p o v í d k a
v IV., avšak i B I u d n é d u ševe
ctyrech kvintách.

i

Významné
místo zaujímá
Rais.
Zapadlí
vlasitlenci
se ctli ve více trídách
(31) než N erudovy
M a los t l' a Ils k é p o v í d k y (v 18). Rais teší se mnohem vetší poZorr.csti 1(35) než oba Mrš~íkO'Vé (18, 19).
Bylo by zajímavé všimnouti si ješte jiných podrobností v té
zvláštní rade spisovatelu a del, ale na konec jen ještie toto:
dramat
ukládá se císt i Hálek (6), Heyduk (2), v represeataci
stojí svcrne vedle sebe Hilbert se Subrrem, oba maj í trojku,
ctou se i Nebeského Protichudci
(2), jimž se dostalo stejného
místa jako Theerovi (2); ve dvou vktávách jako' ukázka dramatu cte Aclámkova
S a lom e na.
Podíváme.li
se ješte jednou na císla,
vidíme.
že ceským
básním venováno více místa (774)
než krásné próse (619).
Myslím, že spiš je možno cíSit na povel román nebo povídku
než básen; básen jako každý projev lyrictejšího
umení potrebuje urcitou ná!<::du u ctenáre a je málo básní, které pusobí jako básne i v šedi školních zdí (vzpomínám z autopsie
jen na krásné chvíle, kdy jsme ctli ve škole Nerudovy P l' osté m o T' i v y) a básnc se snad nechtej í brát ve škole jen
jako objekt
literárne
historický,
ale mají snad privooit
i
výchovne.
Pri
urcité zjemneni
žáka, mají snad pusobit
básních nutno, myslím, ješte více uvažovat,
než neco narídíme císt celé tríde. Musí to být skutecné. dílo umelecké, a

i
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mužeme-Ii za tak absolutní prohlásit v naší Iiteratur:e jen nekolik :i nich, vynucuj me cetbu jen tech. Umelecké dílO' efemerního významu je spíše možno císt hromadne,
dokud má
kouzlo novosti a je sbravitelné svou módností, ale zastaralé
dílo efemerního
významu nemá mít vubec místa v povinné
cetbe.
Co se románu týce, je výber diktován
jakýmsi l' o m a nt i s m e m, k,-terý na pr'. zpltsobil, že román z venkovskéhJ
prostredí
zastupují
Z a p a. dlí v I a st e n c i a ne U nás,
Mrštík
nebo Holecek.
Pri výberu románu
není dostatecne
využitb vecného významu jejich obsahu.
V literature
naulwvé
vládne
literámí
historie a estetika,
I-lostinský, Vlcek, Šalda, ale c~e se ojedincle í Durdíkova Kr jt i k a (!). Cte-li se v celé tride povinne i Voborníkt"tv spis
'O Zeyerovl,
s tím by, myslím ani autor nesouhlasil a spíš by
se primluvil za hojnejší
užívání svého skutecne krásného výboru z Vrchlickéha,
jehož se užívá velmi skrovne (2). Z jiné
naukové literatury
se cte jen Masaryk (7) a Riegrovy reci.
Z l.aukové literatury,
rttýkající
se literárních
ved, by se
rr:elo císt více, mely by se císti i spisy politické a státnické.
Volba takových vhodných textu má míti význam nejel] vecný, ale i formální;
více žáku bude v živote nuceno stylisovat ve formc odborného! pojednání
než Cechovy epiky. Vi·
díme, že se cte povinne mnoho spisi1, které nemohou mít pro
žáky valný význam a dokazovati,
že to není bez významu,
ctou-li žáci ménecennou
literaturu,
je zbytecné
;}, neobhajuje. Ucit se cínsky by také mohlo mít význam a prece se
nebude na s~rední škole té reci uciti. Nutno vybírat.
Ale bída není jen v tom, že se ctou veci ménecenné na úkor
cenncjších, bída je í v tom, že se jich ukládá
císt
mnoho.
Jsou ústavy, kde žák je skutecne prcrežován
požadavky domácí povinné cetby - \(ukládá-Ii se na pr. v VI. precíst až
skoro 4000 str a n!) tak pretežován,
že tím musí trpeti
jeho cetba z Vlastní inicíativy
a podle vlastního vkusu
ovšem predpokládáme-li,
že uložené spisy skutecne cte. Tech
knih, které ucitel vyžaduje, aby všichni žáci jedné trídy ctli,
má být málo. Tím však nechci ríci, že žáci maj í málO' cís!.
Myslím jen, že ucitel spíše než komandantem
má být rádcem
žáku
v jejich individuálne
volené cetbe.
Má je seznamovat ,s tím, co by císt mohli a meli. Je pravda, že dnes ž á c i
ct o u mé n e než ctli dríve, ale tbho nikdO' nelituje, že ne·
sedí stále doma, ale že behají, kopou nebo jezdí na lyžích.
Ale práve proto, že dnes žák nemlI že a rekl bych, nesmí tolik
sedet d'Oma nad knihou, musí býiJ prísnejší výber toho, cd mu
škola predkládá a ukládá.
'
Ptáme-Ii se po pri cin á c h toho ne dost štastného a vhod·
ného výberu, vidíme dvojí prícinu. Jeto
za prvé jakási p r imi 11 i v ní l' a d o s t, že máme tolik ceských spisu, je to ta
radost, která tak preplnila naše stredoškolské
prírucky literární his~orie. Jest cosi primitivního
v té snaze ukázat vše,
co máme, jako v ústroiji primitivní
nevesty, která má pri
svatbe všechny své šperky na sobe navešeny. Kdo je boha,'lI,
nemusí ukazovat vše, co má, a1:Jyse mu to verilo. A ta povinná
cetba mi pripadá jd-ko piimitivní
svatební hostina; at je to,
jaké je, jen když se svatebcané v jídle topí. Ostatne ~ímto
didaktickým
materialismem
.tlrpí naše škola i jinde, ale zde
kus té primitivní
pýchy hrál jiSite svou úlohu.
Mluví se mnoho o nutnostli vytvár.et tradici,- ~e tradice
se neopírá 'O v ~ e, ale jen o v Ý z tf ac n é. Dáváme-li príliš
mnoho, není dosti casu a klidu na zjevy
skutecne
hodnad not n é, a predkládají-li
se ve jménu pestení tradice a
lásky k domácímu i dL1a méne hodnotlná, vzniká spíše odpor
k tradici a nechut k domácImu.
Druhá

prícina,

je, myslím,

ve snaze

dokumentovat

literárne

lhtomnosc
naukový výklad nebo jej :.tmožnit. Ten, kdo studuje odborne
littraturu, musí mnoho císt a to musí být základem
jeho
(udia, jinak se stá\"á Et( rární historie preléváním
vody ze
"kdpícku do hrnícka.
Sem patrí ješte i snaha. aby každý dr u h b á s nic k Ý ve
tríde, kde se probírá, by'! za.stbupen ukázkou v cetbe z c ek é literatury. Ale pro pochopení toho, co je epos, stací na
reálném gymnasiu Vergilius, na gymnasiu
Homér. Pro prí.
klady z ostatních druhu mužeme prece též užít cet byv
j
ných jazycích"
jimž se na té škole ucí. Musíme si být
uprímní a uznat, že naše literatura
nestací, aby našemu žák!l
poskytla to vzdelání, které muže dát! domácí literatura
žáku
školy francouzské nebo anglické (a i tam bývá podpoTO'vána
literaturou antickou). Berme z domácí literatury
jen to, co
muže mít význam pro vzdelání, ale nechme žákum dost casu,
aby cerpali vzdelání i z cetby cizí Eteratury.
Jednotlivé predmety nesmí být ve škole od sebe oddeleny príkopem
a napem. Cetba ve všech jazycích na každém typu úsl'avll by se
mela vybírat spolecnou prací a vzájemnou
dohodou
profeeoru a tak by mela být vedena i osnovami. Více koncentrace.
Konají-Ii se dnes porady
o reforme
ucení
materskému
jazyku
na strední
škole,
jejich
duležitm;t prekrocuje meze úzce školského
záj mu. Ucení materskému jazyku a domácí literature
si musíme vybudovat sami
a stav té veci muže být nejobjektivnejším
mcrítkem
toho,
CO sami bez prímých
vzoru dovedeme. Soucasný stav - kdy
mide stát, že se v jedné oktave uloží precíst ten~o soubor
knih: Jar. Vlcek, Nové
kapitoly
z dejin
literatury
ceské,
Sv. Cech, Václav
Živsa
Jirásek,
Ska,lá.ci.
Bozdech, Dobrodrup."
Vrchlický,
N'oc
na KarlštejD"
Adámek, S al (j m e n a, Gogol, R e v i s O r a Durdík, Kr itika - potrebuje
nutne
zmeny.
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Spisu, které škola žáku ukládá jako povinnou cetbu, má být
m'lo a jejich výber má být velmi prísný. Ar jsou tO' jen díla,
r' aspon vetšine 7ákll r,ebo té avantgarde
v každé tríde mobýt skutecným
darem.
Za povinnou cetbu mají se
blrat jen díla skutecne
cenná umelecky,
nebo O'bsahove
ho tím, že mohou mít zdárný vliv na tvorícího se mravního
eka. Nebylo by žádoucí, aby snad byl ve všem jednotný
'ber pro všechny školy;
je nutno. rozlišovat
ruzné funkce
ácí literatury na ruzných typech naší strední školy.
Po stránce naukové musí kniha uvádet žáka nejen do dejin
a, ale i do soucasného života ruzných jeho vrstev. Byly
y pro zavedení sociologie
jako zvláštního
predmetu
na
" strední školy. Muže-Ii být román pramenem
i vedecké
áci sociologické, tím spíše muž(" a má uvádet žáky k poznání
casného života kolem. Historicismus
naší školy nelze lécit
prírodními vedami,
zr,alost prítomnosti
není jen znal0\'3t
y a jejího c'vládání, ale je to i znalost soucasného cloa-jedince a struktury soucasného
život'a kolektivního.
Hiicismem školy po stránce kulturní
dospeL jsme tam, že
naše inteligence nekdy kriticteji
dovede dívat na doby mi·
než na dobu prítomnou, a z velké cásti, neznajíc strukturu
dnešní, pri jejím posuzování upadá v nekritický dogmaus.

Po stránce mravní

je predevším
duležité,
neukládat
císt
• jejichž cetba by byla žákum oprávnene odporná. Nucení
takové cetbe vede k tomu, že si žáci zvykají na rozpor mezi
co by delat meli a. co delají. Mládež je velmi kritická, a
la si nesmí myslet', že co nestací požadavkum dospelých, je
mládež až dost dobré. Mládež má sklon divati se na veci
ne a brát je vážne - nesmí ji škola zvykat na atmosféru,
lteré se konecne nebere nic príliš vážne.

VIDA
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F. J. Netušil:

o

jednote veCÍ.

K aždý
vek vedeckého badání má urcitý
Vedami táhne duch, nevyslovený, ale

charakter.
všude prítomný. Zachvacuje jaksi bez vedomí badatelu jejich
myšlenky, a obycejne, když již jest vysloveno to, co
myšlení vedecké práve ovládá, jest již pozde a nová
myšlenka je podvedomím sveta.
I veliké periody vedeckého badání mají svuj charakter. Tak stredovek byl v celku ovládán myšlenkou
všudeprítomného
boha, tvorícího i nicícího, všude
byla lidem patrna jeho všemocná a nevypocítatelná ruka. At již byly teorie jakékoliv, vždycky odevšud se
oZ)TvápíseÍ'Í hmoty. A chemické objevy posledních desítiletí odstraÍ'Íu jí poslední hranice, jež omezovaly hmotu, ukazují hmotu jako nositele praživota. Elektron
není již hmotou mrtvou, jest sám životem. Nemáme
již hmotu živou a mrtvou, máme jenom hmotu živou
a docasne usmrcenou. Cím níže jdeme v organisaci
hmoty, tím težší jest hmotu zabít. Mllžeme pouze
rozrušiti docasne organisaci, elektronu však nemužeme
zabít. Nemužeme porucit elektronu, aby ztratil svuj
elektrický náboj, nemužeme jej zabít.
V dusledku techto objevu a myšlenek, jež jdou tiše
svetem, jeví se potom i myšlení, a to nejen proces
myšlení, ale i to-, co jest myšleno, jako funkce hmoty.
Duše prestává být címsi mimo telo a nad telem, ale
stává se rovnež pouze projevem podivuhodne organisované hmoty. Psychologie se mení, a zlocin již není
tím co býval, jest pouze poruchou v organisaci hmoty.
Mravnost jest nutno chápati pak zcela nove a nesmrtelnost objevuje se v novém svetle.
Ale to jsou pouze dusledky a zmeny v pojmech starých. Vystupuje však pojem nový - jednota vecí.
Jest teoreticky známo asi 93 prvku, pokud jsou za
prvky pro jednoduchost uznávány, prakticky zbývá jenom nekolik neznámých organisací hmoty. Všechny
prvky jsou v zásade jedno a totéž, hmota, z níž jsou
prvky organisovány, jest jedna jediná. A celý vesmír,
všechny bytosti živé i neživé jsou jedno a totéž.
Všichni tvorové i krystaly, úžasné hmoty vesmíru,
clovek i nejnižší houby, prvky nejjednodušší i nejsložitejší organisace hmoty jsou jedno a totéž, jsou v zásade bratri, telo z téhož tela, jediná spolecná hmota.
Pokud víme, existuje jedin)r vesmír v nekonecnosti
prostoru, vesmír náš. Potuluje se jako silne stlacený
elipsoid prostorem, letí kamsi a jeho cíl pro krátkost
doby, po kterou jest pozorován, nelze nám ješte urciti.
A v tomto ohromném. vesmíru, nepatrném v nekonecnosti veku, zákonite se pohybuje naše soustava slunecní, mající prý jediná výsadu clena obydleného myslícím tvorem. Clovek a zemekoule stává se tak znovu stredem vesmíru. Do jisté míry stává se clovek bohem vesmíru. Jediný chápe zákony, jimiž se svet rídí,
jest jediný, kdož je muže nalézati a jediný, kdo jich
muže využívati.
V neúcelnosti vesmíru jest clovek
jedinou organisací hmoty, která má schopnost dáti
svému konání úcel a podrobit objevené zákony svým
úcelum.
A hle, zde jest druhá myšlenka, nová a charakteri.,
1..
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stická pro nejnovejší vek, jež jest však ve skutecnosti
pouze logickým dusledkem jednoty vecí. Zákony, jimiž se rídí vesmír, jsou veskrze stejné. Elektrony obíhají kolem svého jádra v zásade podle techže zákonLl,
podle kterých se rídí telesa nebeská. Atom radia jest
miniaturní reprodukcí slunecní soustavy. Atom vodíku
miniaturním obrazem soustavy dvojhvezd. A Loring
nalézá další podrobnosti, v nichž se prvky podobají
nápadne obežnicím slunecní sousta"Vy.
Toto jsou hrube reprodukovány myšlenky o jednote
vecí a jednote zákonitostí, jež zní jako spodní ton
v moderních prírodovedeck)"lch objeve~h a pracích.
A nyní zpet k cloveku, který jest tvurcem techto my!'Ienek a -který jest jedine za ne zodpoveden.
Jest skutecne pravda, že veky jsou charakterisovány
rozdílností myšlenek podložených vedeckému badání?
Jsou dva druhy lidí, lišící se od sebe v celém svém
konání a hlavne myšlenÍ. Jsou lidé, kterí jsou schopni
o všem mysleti pouze materiálne. rekneme pouze prírodovedecky. A jsou druzí, kdož, postrádajíce vl'tbec
smysl pro materíi, dovedou o všem mysleti pouze se
stanoviska ved duchovních. Vekem techto byl stredovek a jejich plodem jsou soustavy náboženské a filosofické. Velkem onech jest novovek a jejich plodem
jsou prírodní vedy. Stredovek byl tak silne v moci
onech druhých. že ti. kdož se oclúžili pronésti myšlenky a závery prírodovedecké, byli upalováni. Kdybychom se meli ríditi moderním doktrin;lrem prírodovedeck)"'m. Karlem Pearsonem a jeho »Gramar of
Science«. kterou si Francouzi sice dosti pozde, ale
prece preložili a ke které Nemci dosud nenalezli cestu,
kdybychom se jím tedy meli ríditi a kdyby vládly pomery stredoveké. upalovali bychom filosofy a teology.
Myslím, že Karl Pearson, kter~' má všechny predpoklady a nejvetší vlohy státi se neomylným papežem
svojí církve, jest docasne dosaženým vrcholem prÍrodovedeckosti moderního veku. .T eho metoda jest matematika a výrecnost jest advokátská. Byl také advokátem, nežli se venoval prírodním vedám.
r\ tu jsme u zajímavého úvcru. Jednota vecí tot clovek. tak jako buh, at již jeden nebo cel)"' Olymp,
byl taky jenom clovek. Celý vesmír jest v nás, jest
naší predstavou, tak jako byl ht"lh. ackoliv realitu vecí,
jevu a zákonu mužeme dokázati stejným množstvím
dukazu, jako bylo možno dokázati boha. Že dukazy
jsou rozdílné kvality? Až bude lidstvo tak daleko od
nás, jako my jsme od scholastikLl stredoveku, kdož ví,
jak budou vypadat naše dukazy.

,
POZNAMKY

Papežská ofensiva. Od onoho dne, kdy pan Marmaggi. byv z úrední povinnosti pohoršen oficielní oslavou Husovy památky, od nás odejel, stály naše vláda
a vatikánský tábor proti sobe zdánlive mlcelive a necinne. Vypadalo to. jakoby se protivníci prosili navzájem: »Pánové. racte strílet první!« V takových situacích záleží totiž na tom, dá-li se nekdo strhnouti k nepredloženému kroku a ukvapenému útoku: jeho protivník muže pak pocí tat, že bude mí ti za sebou sym188

patie verejnosti, která nemiluje provokací. Potichu se
ovšem mezi Prahou a Rímem jednalo, ale teprve nyní
odhodlal se papež k verejnému zásahu, a musíme ríci,
že k velmi ráznému zásahu. Oznámil pražské vláde,
že si žádá »vážn)'ch záruk«, že jeho mysl nebude již
urážena oficielní. vládní úcastí na slavnostech Rusových; svátek RUSL1Vmuže sice býti, záleŽÍ-Ii komu na
tom, svátkem soukromým, ale svátkem státním a národním nesmí b),t a basta. Jak se stalo, že papež tak
náhle nalezl hlas a dokonce tak si ln)' hlas? Pred rokem
by se byl jiste varoval promlouvati k ceskoslovenské
vláde tímto zpLlsobem. Nezmýlíme se, rekneme-lij že
je to konjunkturální
zásadovost a situacní neoblomnost, kterou pred námi Vatikán rozvinuje, Všechny ty
zásady, jichž se dovolává, nebyly pred rokem tak pevné jako dnes. Pevnost jejich je v prímém pomeru
k poctu klerikállI ve vládní vetšine. Vatikán nehledá
dnes už jen modus vivendi, n)'brž modus vincendi; nechce se jen nejak vyrovnat, chce vyhrát. Dosti dlouho
váhal s rozhodnutím; nejaký jeho ceskoslovenský poradce mu patrne rekl: »Svatosti, pockejž a ~spechejž;
dejí se tecJ' u nás všelijaké veci, Hodža je ve dne v noci
se Šrámkem. a do·t možná, že na našem drsném štepu
vyroste ta)<é nekolik rÍmsk)'ch jablek.« Papež se tedy
tak dlouho mírnil, až shledal, že není mu už zapotrebí
se mírniti. Pred podobou nové koalice prešly ho rozpaky a mírnení. Vládní vetšina je témer z poloviny
tvorena klerikály - jaká to nadeje! Nadeji nutno
rychle sedlat, a tak papež chce míti jasno již o letošním
Husove svátku. To je jeho subjektivní stránka. Ted
o ceském subjektu. Je možno, že dnešní vláda nebude
míti sil ani chuti pustiti se v otevrený konflikt s Vatilánem, a že zradou klerikálú ceských a slovenských
lJude v tomto národe provedena papežská vule. Ale
není možno pokládati to za neco jiného než za násilí.
Násilí se snáší jen tak dlouho, dokud je za ním síla
- až ochabne dnešní koalice, v níž pocet klerikálú je
llmodiován ješte tou okolností, že Nemci nemají na
lIusovi žádného zájmu, pak zase papež se dožije toho.
že zástupci vlácly budou na slavnosti Husovy putovat
oficielne. jako representanti národa. Bráti ceskému národu II usa je tolik jako mrzaciti jeho duši. I když nemúme mnoho zájmu o dávno mrtvé náboženské spory,
nemLlžeme zapomenouti, cím byl zjev Husuv pro národní individualitu. Preje-li si katolicismus v této zemi
státi se cí rkví bojovnou. jeho vec; ale nedopocítá se.
f~ekli jsme již nekolikráte, že bojovný katolicismus
u nás nemá chancí, a že jedinou možností pro nej je
role nekoho, komu ubližují a kdo sám od sebe se chová
mírne. - K tomu ješte poznámku o sporech o povahu
cf.'ského národa: dostávali jsme kdysi co proto za názor, že v ceském národe nehraje katolictví roli tak nej.J.trnou, jak vyhlašovali nekterí pokrokári a protestanti. Dnes mužeme složit ruce v klín; události to dokúzaly za nás, a necht jsou nyní místo nás prísne kri-

fktonmosL
ti ovány události. Kdyby katolictví bylo tt nás opravdu
dohrálo roli, nemohla by se za osm let po získání
samostatnosti státi kongrua skutkem, a za devet let po
28.ríjnu nemohl by papež zakazovati Masarykovi oficielllíúcast na slavnostech HusovÝ'ch, není-liž pravda?
kutecnosti se nedají potlacit, i kdyby na jejich potlacení\'ycházelo sebe více specielních t)'deníku. Poslední
fáse v}'voje nám ukázala, že ceský národ zl'tstal ješte
do velké míry katolickým a že se svou protirímskou
minulotí necítí tak velmi zavázán, jak se myslí v nekter}'chkruzích. Naši pokrokári by meli nyní podniknout revisi své ceskoslovenské sociologie.
Intendant Národního divadla, sociální demokrat Nerad, podal demisi - tentokráte doopravdy. Je to náledek toho, že muž, který se dostal na své místo jedine jako exponent strany, musí cítiti neudržitelnost
vé posice, jestliže jiná strana nad jeho stranou získá
mocenskouprevahu. Všechno, co agrárníci provádeli od
volebpanu Neradovi v divadle a v zemském výboru,
melo ten prostý smysl: koukej, abys byl venku, my
. me ted' silnejší než vy. Pan Nerad konecne shledal,
ze je pl'íliš c1)'muve svetnici, a odešel. Nyní pravdedohne nekterý z agrárníkll si hodlá sednout na jeho
idli, která je považována za nejpríjemnejší a nejbot;í na rozkoše mezi židlemi v zemském výboru. Souíme, ze je už na case, aby úrad intendanta Národního
ivadla byl konecne vyjmut z dosahu stranických Pllk, a máme za to, že by k tomu práve byla velmi dobrá
"íležitost. Zemský v}'bor bude na podzim nahražen
emsk}'mzastupitelstvem. Jak známo, má býti tretina
enu zemských zastupitelstev nikoliv volena, n:)'brž
ována vládou. Toto ustanovení se všelijak kritije, ale specielne v otázce Národního divadla byla by
príležitost k rozumnému skutku. Bylo by jen spr adli"o a úcelno, kdyby jeden z vládou jmenovaných
byl jmenován prímo s tím úmyslem, aby se stal
tenuantem árodního divadla. Má-li jmenování trey clentl míti nejaký rozumný smysl, muže to býti jen
, aby se více pravých lidí dostalo na pravá místa.
tom nemuže b},ti spor, že Národní divadlo by prao cloveka potrebovalo jako soli, takového, který
adlu také opravdu rozumí a kterému není správa
í naší scény pridelena pouze jako cást politické
ri ti. Tedy odborník, nikoliv pouhý duverník strany
litický beatus possidens. Nemužeme si predstaviti,
é prekážky by stály v ceste tomu, aby ustanovení
enování tretiny clentl zemského zastupitelstva bylo
žito tímto rozumným zpusobem.
en za všechny, ale ne všichni za iednoho. Známá
ihradní fronta ciní za všechno, co se stalo Gajdovi,
vedn}'mi pouze dva muze: Masaryka a Beneše.
evadž na Masaryka se strílí jen obycejne kolem
, dostává skoro celý náklad pred ocima verejnosti
". Jest to ovšem zcela falešný a zlovolný postup.
by mohl tvrditi, že Beneš má tolik autokratické
., aby mohl prosaditi degradaci generála Gajdy,
již
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kdyby to bylo jen jeho osobním práním? Víme prece,
že Gajda byl degradován v dobe, kdy nejvyšším pánem
ministerstva národní obrany byl už pan Udržal. Proc
tedy nikdo nehledá odpovednost u tohoto muže? Ale
ne pouze Udržal, n)'brž celá vláda je odpovedna za
postup vuci Gajdovi, tedy také ministerský predseda a
všichni agrární a klerikální ministri. Že se o svuj podíl
na odpovednosti nehlásí a že nechají plnou její tíhu pred
zaujatou verejností spocívat na bedrech Benešov}'ch,
je ovšem už jiná vec. Beneš sám mel s vyhnáním Gajdy
z armády jiste daleko méne co delat než Udržal a daleko méne než Švehla. Verí nekdo, že zahranicní ministr muže podle libosti vládnouti resortem ministra
vojenství? Nikdo tomu ovšem neverí, ale mnoho lidí je
tak zlomyslných, že se tvárí, jakoby tomu v~rili, Podobná vec je s dokumenty proti Gajdovi. Namlouvá se,
jakoby ministerstvo zahranicí n<ínich sedelo jako lichvár na pytli s penezi a po.uštelo je podle libosti do sveta
a mohlo je podle libosti i falšovat. Pravda je však, že
dokumenty ty jsou již od doby svého vzniku (od roku
1920) v majetku ministerstva
národní obrany, a že
jen toto ministerstvo odpovídá za jejich pravost. Slušelo by se tedy, aby vláda kolektivne vzala za vyrízcní
Gajdovy záležitosti tolik odpovednosti, kolik jí patrí .
totiž všechnu.
Ted není doba pro uznání Ruska. Národne demokratické orgány udelají aféru ze všeho na svete. Udelaly
aféru dokonce z naší poznámky v minulém císle, kde
jsme pravili, že za prípadné uznání sovetského Ruska
nenesl by odpovednost pouze dr. Beneš, n},brž celá
vláda. To podle našeho názoru je dosti jasné, nebot
uznání nemuže b),ti vykonáno samovoln:)'m aktem zahranicního ministra. nýbrž jen kolektivním rozhodnutím celé vlády, v níž v takovém prípade hraje zahranicní ministr pome roli referenta. Ale zmýlili jsme se
v predpokladu, že je to dosti jasné. Národne demokratické orgány pristrcily k naší poznámce svuj vycvicený
slídicský nos, zacenichaly a shledaly, že se v tom skrývá
svrchovane rafinovaná intrika na rozbití vlády, zneprátelení stran dnešní koálice a nastolení polosocialistického režimu. Jak tQ vše mohly vycísti z naší prosté
lokálky, at vysvetlí ten, kdo má více trpelivosti patlat
se v slabostech lidského rozumu než my. Zmijí.ujeme
se o tom pouze, abychom casovou poznámkou doplnili
úvahy o uznání Ruska de iure. Práve v této dobe národní demokraté opravdu zbytecne bijí na poplach dnes zajisté ani dr. Beneš ani kdo jiný (mimo komunistu ovšem) nepom}'šlí na nic takového. Ceskoslovensko zajisté si nemllže v otázkách tak težkých dovoliti
luxus naprosto samostatného vystoupení. Musíme bráti
ohled na evropskou situaci a na to, jak by se takový
krok vyjímal za dnešních pomeru. Není pochyby, že
kdybychom dnes uznali Rusko, vypadalo by to jako
vedomé krížení politiky Anglie a jako rozhodnutí postaviti se ve sporu anglo-ruském otevrene na ruskou
stranu. Neudeláme nic, co by mohlo vyvolávati takovéto podezrení. Anglie je ve sporu s Ruskem o otázky,
které jsou do velké míry také našimi otázkami - jmenujme jen vnitrní agitaci SOVetllv cizích státech. Dokud
tento spor nebude rozrešen, uznání Ruska není pro
žádného z našich odpovedn}'ch politikll aktuelní. Nikdo
nemá tolik príležitosti, aby si uvedomil tuto mezinárodní nutnost, jako práve zahranicní ministr. Proto
nebude dnes prosazovati uznání Ruska zpusobem intrikánsk}'m ani neintrikánským. Uznání Ruska stane se
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lhtomnos1:.J
pro nás zase aktuelním teprve po urovnání velkého
mezinárodního sporu anglo-ruského. Nemáme chuf posloužit jako jedna figurka v moskevské diplomatické
partii.
Hruzy anonymity.
Karel Capek napsal do »Lidových novin«
k týdnu ceské knihy krásný clánek o literature a jazyku, clánek krásný práve dokonalým ovládáním reci. Byla v nem také
veta asi toho obsahu (na presné znení si nevzpomínáme),
že
spisovatel, který neovládá dosti své reci, nedovede rozpoznati
její možnosti a nemá 'smysl pro její tajemství, má radeji jíti
vynoril
a psáti úvodníky nebo kaziti národ jiným zpusobem.
se »Vecer«, vzpomnel nekolika Capkových úvodníku a zajásal,
že Karel Capek konecne provádí na sobe autokritiku:
hle, spisovatel, který poznal, že neví co pocíti se spisovnou recí a jde
radeji psáti úvodníky- Autor tohoto nápadu se ovšem nepodepsal; reKrsi,-že bude tak lépe, nebot by snad mohlo nekoho napadnout porovnávat
styl Ka.rla Capka se stylem jeho; proto
bude lépe, ztlstanu-li v oblaku a -promluvím
jako' hlas lidu.
Tento hlas lidu by, mel podle práva dostati nekolik dobre mírených ran do zadku. Duvod: neobycejná drzost. Autorem této
poznámky nemttže být nikdo jiný než p. Pachmajer,
p. Cvancara, p. Loskot nebo nekterý jiný redaktor »Vecera«; je obecne
známo, jak tito muži dovedou rozpoutat
možnosti ceské reci
a jaký sm~sl mají pro její tajemství.
Má-li kdo dosti citlivosti, muže z tohoto pohledu, jak nejaký redaktor
»Vecera«
vytýk4 Karlu Capk~i
nedostatecné
ovládání ceské reci, sesmutnet na dlouhou dobu. Anonymním
žurnalistum
vše je dovoleno; není tak vysoká hora opovážlivosti,
aby je na ni rychle
nevynesla krídla anonymity;
když se »N árod« jmenoval ješte
»Národní demokracie«,
vytýkal jednou dokonce redakci »Naší
reci« (která ho klepla pres prsty), že málo rozumí /Skladbe ceské vety. Je .to triumfující
kalibánstvÍ.
Karel Capek je práve
po stránce formální a jazykové snad 'nejvetší talent, jaký kdy
mela ceská prosa; v jeho rukou nabÝvá ceská veta výraznosti
a barvitosti, jaké dosahují
jen nejlepší ze souca·sných stylisttl
evropských. Ciní-li o nem »Vecer« nejaké poznámky stran ovládání jazyka, je to, jakoby šnek cinil nejaké poznámky o zajíci stran behu a jako kdyby Q'tlasimodo se poškleboval Adonisovi. Tyto trapné dojmy, jež se na nás hrnou, nutno pricísti
práve IsnadnOisti, s níž pÍŠí anonymové
: kdyby se p. Cvanca,ra
,Iebo p. Pachmajer
meli podepsat, nejela by jim slova a úsudky
tak rychle z pera a tisíckrát by si ro-zmyslili, než by napsali
neco takového, nebot by každý hned videl, že to není nic jiného než drzost; ale nepodepsaný p. Pachmajer
nebo Cvancara
rost!e a splodí takovou poznámku rychle a bez rozpaku. Podle
toho lze posouditi, máme-li pravdu, když žádáme, aby v takových prípadech
tál vždy muž proti muži, a ne nejaká umolúusaná maska proti muži. - Pohroma nechodí obycejne nikdy
sama. Josef Kodícek
byl jmenován
dranlaturgem
vinohradského divadla, a míst·ní organisace
národní demokracie
ucinila proti tomu projev. To je také pekný prípad. N ezminujeme se o nem, abychom se hádali s vinohradskou
organisací
národní demokracie,
smí-li ,se p. Kodícek státi dramaturgem;
do toho jí prostc nic není; tak daleko snad ješte nejsme, aby
se divadelní funkcionári
musili jít ptát do místních politických
organisací, je-li jim dovoleno zastávat
úrad,
který jim byl
sveren. Ale to je také príklad hruz anonymity.
Vinohradsk;'\
organisace
národní
demokracie
je tak laskava,
že dokO'I1ce
uvádí dllvody; toho si musíme vážit v dobe, kdy politické strany
se: pokládaj í za všemohoucÍ. Tedy: 1. p. Kodícek se ostre exponoval proti národní demokracii,
(to je ovšem jediný a rozhodující dtlvod, který stlací za sto jiných), 2. »neprojevil žádné
kvalifikace pro místo dramaturga
tak vážné scény«, píše »jedn~stranné a vždy na povrchu jsouCÍ kritiky«;
místo neho je
dlužno postaviti »muže seriosního,
plne kvalifikovanéhO',
lite-
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ráme a divadelne vzdelaného.«
Huba jim tedy pret'éká poví.
dáním o kvalifikaci. Pred tímto málo úctyhodným sborem kva·
lifikaci Kodíckovu hájiti nehl-dláme. Ale jakou, probuh, pro·
kázal kvalifikaci
tento sbor, že se povyšuje až k posuzování
kvalifikace
dramaturgO'vy?
Jakou záruku dalO' nekolik anonymu, že ctou vÍCe než »Deník kpmmné«
jednou za rok a že
vedí o divadle více, než s kým má která herecka pomer? Je-li
Kodícek »vždy na povrchu jsoucí«, kdo jsou tito »vždy na
povrchu nejsouCÍ"? Cím vubec dokazují, že mohou jen jediné
slovo pronésti o tom, o cem mluví?
Má u nás holá drzost
takové prípady jsou možny jen v mraku
všechno vyhrát?
anonymity. Kdyby vinohradská
národne
demokratická
organisace vystoupila muž za mužem, pekar pekne vedle pekare, uzenár vedle uzenáre, fašista. vedle fašisty, a zacala mluvit o divadelní kvalifikaci, každý by se jim už predem vysmál. Takto
však mluví jakýsi tajemný kolebiv,
nadaný zvláštní moudrostí organisace. Organisace chce, organisace nechce, a vy se
ridte podle toho, nechcete~li, abychom vám prišli delat: do divadla výtržnosti.
Ovšem nikdo rozumný sí nemyslí, že organisace nekomu pridá na rozumu, a tak odpíráme veriti, že by
v té organisaci bylo vÍCe moudrosti al divadelnÍCh znalostí než
ve všech tech jednotlivých
hlavách dohromady.
Kdyby zde
nemluvil anonymní
kolektiv, nýbrž urci.tý, všem dobre vidí·
telpý jedinec, tedy by ho bylo možno zmerit a proklepat a bylo
by hned irejmo, že o divadelní kvalifikaci smí mluviti jen ten,
kdo sám nejakou divadelní kvalifikaci prokázal. Ale anonymita
pomáhá pres tyto prekážky. Dej.te pokoj, komedianti!
Ceskoslovensko jede na svetovou hospodárskou konferenci.
Delegace
ceskoslovenské
republiky
pro chystanO'u
svetovou
hospodárskO'u konferenci
je již jmenována.
Její složení je
známo z denních; listu a z téhož pramene je známo, že vedle
oficiálních delegátu byla jmenována rada experttt. Všimneme-li
si zastoupení jednotlivých
stavu, Zjistíme zajímavou
0'kolnost.
Zástupett zemedelství
je v této celé delegaci šest, zástupcu
prumyslu mnohem méne, totiž tri. Zástupci zrízencu a delníku
j~ou ct!yri. Osta,tní jsou zástupci obchodních
komor, bank a
pod., ale valnou vetšinou vysílaní na konferenci ne pro SVQU
príslušnost k obchodní komo,re nebo bance, nýbrž pro svou od·
bornou kvalifikaci v otázkách obchodní politiky. Mezi tyto de·
legáty patrí zvlášte reditel inž. Dvorácek, který .tam nejede za
Živnostenskou
banku, nýbrž Z:Ii obchodní politiku, doc. dr. A.
Basch, dr. Faf1, dr. Walter atd. Nehledíme-li
tedy k tomuto odbornickému
zastoupení a zastoupení ÚradtL, je barva delegace
do velmi znacné míry zelená. Pan senátor Korne1 Stodola, pan
starosta
Ústrední
jednoty h06podárlských družstev
inž. Klindera, pan odborový rada dr. Hanosek z ministerstva
zemedelství, pan dr. Lenfe1d ze zemedelské rady, pan dr. Majer, jiho·
ceský sta~kár a pan poslanec Mayer,
clen Svazu nemeckých
zemedelcu. Proti tomu za prllmysl pan gen. tajemník dr. Haclác, pan dr. ,Vanek a pan dr. KieJSlínger.
ta delegace je tak
j~iksi powlnicená.
K.

I
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FEUILLETON
ROZlnluva bankovního reditele
s banlrovním úrcdní]{em.
Stávají
se n;,zné
príhody avrchní
stane redit.el
se ni5kdy,
že v jarní
p<Jr/ve'Cer
sejdit podivné
se n/ll Petrine
bankovní
se
svým jedním úredníkem.
Petrín není p~ldon úrední, a tak se
st.ane, že mezi temito dvema cleny bankovní hierarchie se roz·
prede rozmluva, kterou nepovolaný
('illitei vyslechne. Kdo pak
za to m11že, že se tak žive bavifi.

~tomnostJ
"1lO __

Itditel: Milý príteli, snad by bylo v zájmu dobré veci, kdyby
kov/lí úrednictvo ukázalo už jednau pachopení prO' potreby
ho penežnictví a kdyby se rozhodlo loyálne prispeti ke snírdie našich listaVll, /zterá je zbytecne vysoká. Pohovorme
O tom dacela volne.
redník: Ale jiste, pane vrchní rediteli, vždyf bankovní úred.
a ta ví, že režie je príliš vysaká. Proto práve bankovní
nictva - bez HrlÍžky - se domnÍ'vá, že by bylo mažno vydruhých rediteM, abych
e snížit platy pám1 vrchních a pak
'1 dacela volne.

i

tdi/el: Dovalte, abych vám namítl, že toto zavání tak trade/llaJgogií.Bankovních reditelu je, když se ta vezme koa kolem, pauhá hrstka, bankovních úredníku naproti tamu
celá armáda. Co by pomohla taková sleva s platt" redÍJtelf Nic. To je prímO' absurdní. Naproti
tomu sleva s pZattl
lIických, ta, pane, by byla položka v režii bank. Vždy( detamll 11 nás máme bankovních úredníkt!, nejakých 20.000.
si predstavit, kdyby každý z nich slevil 1000 Kc rocne,
to bude úspora 20 mitiam" korun. Není to mnoha pro c#,režii všech bank, ale je to necO'. A co pak teprve kdyby

.i

'ltÍc.

redllík: Ale dovolte, pane vrchní rediteli, v!Jdyf z tech úredých plaht nelze dobre jen /tLk paušálne sle-vo~'at tisíc korun
. Ta máte tak príbližne /"Ocní náklad na uhlí pro rodilmt.
tdi/el: Ale, prasím vás, uhlí . .Také pak uhli. , Tisíc
lte, lani nevíte jak. Na, ta uhlí by vám vždycky

karun
ješte

;td"ík: Pane vrchní reditteti, nevím, že by se tisíc kanm
o tam, že z platt2
i/a jen tak>.Ale prosím, nepochyb
rediteltt by bylO' možnO' vyhodit
dale/w sná'ze mnahem
• lIež tisíc karun. Abych se padržel vaší statistiky. Dejme
, že 11 nás je bankavních reditehl tak nejakých 500. Samo.
~, že není reditel, jakO' reditel.
Ale snad m~ 'dovaltt~;
pr.dpakládal, že prumerný plat jednohO' reditele je s,atva
Pak by, Ilež 120'.0'0'0' Kc. Vedlejší príjmy nepacítejme.
ješte meli vrchní reditele, kterí mají pntmer hodne vyšší,
lám rácíte vedet. Kdybyste
chtel tlšetrit t'ech dvacet m'í, usnadnil by se vá,n pocet 11Ž tím, kdybyste rekl, že kažv r c II n í 111 U rediteli se Vi!>zme 10% platu, rácíte dou1I"lOt, že by ta valná vetšina
z nich celkem ani neucít'ila
slo by to, pocítám, asi tak 5 miliontl Kc. Nepakládám
za dastatecné, ale cO' ta inU byste ríkal?

liji

'tel: KdyJ: chcete slevovat s plat~" vrchních reditelu 10%,
S, platem
racte slevit, také 1/ úredníkt" tatik. U prakuristy
Kc to bude 40'0'0' Kc. Spravedlnost musí být.
lIík: AnO', spravedlnost musí být. Ale úredníci už prike snížení režie bank, už dali souhlas /u snížení svých'
fJ nemahli se také bráni~ nutné
restrikci. A racte davO'lit,
jste IIlne vyzval k volné výmene llázon", není prece taje.li se 10% z platu 2,0'00.000' Kc a z platu 40'.000' Kc.

'Iel: Nevidím v tom žá!dnéhO' rozdíl-u.
IIlk: Davalte, abych se odvolal na pana ministra financí.
ve svém Ilávrhu bemí refarmy nezdaiwje
príjem jedné
pokud za rok nedosahuje 7.0'00' Kc, 11 za1llestnanet't s pevalel/! pak pokud nedosahtlje
10.00'0
Ke'. Nechci se zaotázkau, lze-li snad žít jednotlzvci s príjmem 7.000 Kc
10.0'0'0' Kc racne. Ale tatO' nezdanené
minimum nám mttže
rítkelll, Prakllrista, který mJ 40'.00'0' Kc, má ve svém
'oto minimlllll ctyr osab. Pan vrchní reditel, který má
1,000.0'00'
Kc, má v tomto platu minim'um d 11 U U set
Lte-Ii lItivi~ za 10.0'0'0 Kc jednu osobH rocne, mohl by
la utivit ctyri asoby, pan vrchní 'reditel dve ste asab.
,istr IIznat, že je to rozdíl trochu príliš veliký.

n
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Reditel: Poslechnete, drahý príteli, tohle je jaksi príliš vys(}!~á matematika.
Zapamínáte
predne, že nemá katdý vrchní
reditel 2,000.000 Kc rocníhO' platu, já na príklad jich nemám.
Pak zapomínáte, že vrchní reditel má docela jinau prác'i a docela jinou adpovednast než abyce jný úredník. Jeho práce a jehO'
ca'povednost musí být zcela jinak placena.
Úredník:
Každý vrchní reditel nemá dva miliany, nekterí
více a neracte zapomínat na príjmají méne, ale nekterí mají
my ze správních rad, které sice jsem nezapacítal dO' platu, ale
k nimž je nutnO' prihlíže~o chceme-li posaudit, jak který vrchní
reditel by mohl snésti ttl ci onu srážku z !'latu. A souhlasím, že
z'rchní reditel
obycejný reditel má více adpavednasti
a že se
mu t'(Zta adpovednost musí zaplatit.

i

i

Reditel:

Ta bych také jrrusil. Když

potam

s~ náhodou

stane,

že banka krachne, vynadá. reditelí každV.b1icejný
vkladatel,
/,aždý hned chce padávat na neha irre'Stmí oznámení.

a

'Úrední!z: Nu, pane vrchní rediteli, tuhahle radeji
nechme.
Jde a ta lepší zaplc;cení. Domnívám
se, chci-li být spravedli-vý,
pl'O l.ej7wchnejšíha
reditele, kdyby
že by byl velmi krásný plat
dastával taliko že by, mahl z tO'ho svéhO' plaiu pd(lle merítka
již uvedenéhO' u,~ivit dejme tomu 40' asab.
Takovou
rodinu
prece žádný z niC'h nemá QI zbylo by m1! tedy ješte dast na
vedlejší výdaje. JehO' plat by pak cinil 40'0.000' Kc rocne, a
kdyby se na tentO' standard vyrovnal plat všech vrchních rediteM, nevím, nevím,
nedastali-li bychom se 1d tímtO' pouhým
apatrením, které by se t,ýkalo snad neja!zých dvaceti asob, už
které jste chtel ~lŠetrit, nebO'
snadnO' k anem 20',0'0'0'.0'00' Kc,
nad ne. Není ta mnaho, to priznám, ale to jsme ješte vl"bec
nehn1!li s platy pánu redíflelu.

i

i

Reditel: Jste velm~ laskav.
Ale zapamínáte, že není dvacet
vlchních rediteW, kterí by meli plat 2,000.00'0 fa. Nekterí mají
plat daleko menší.
Úredník:
Dobrá. Jsel1t achoten slevit celau palovinu a pripouštím, že s'levau plalt" vrchních rediteM na 400'.000' Kc by
se ušetrílo j,en 10,000.000'
Kc. Ale predstavaval bych si to tak,
aby plat vrchníhO' reditele byl jen 40'0.000' Kc a nic více, také
nic ze správních md.
Reditel:

Pak

diteli plat zvýšil,

ovšem

byste

panevadž

vlastne

dnes nemá

leckterému

vrchním11

re-

ani 400.000 Kc.

'úredník:
Ale ano, zvýšení by v rídkých prípadech nastala,
ale banka by 1IŠetrila prece jen na- ostat'lích palažkách pe!mé
peníze.
Reditel:
Vaše vývody prece jen jsou demagogické.
Chcete
nutit lidi, kt.erí se necehO', damahli,
a,by se svéhO' nynejšíhO'
standardu vzdali. Ta zavání tak trachll revol1lcionárstvím.
Úredník: Ale, pane vrchní rediteli, jak,; pak revalucionárství7
Když obchod nejde, je mlt1to zlevnovat.
A vy nechcete bráL
standard lidem, kterí mG!jí plat mnahem menší?
Reditel: Nezapomínejte,
že není všechna ryze penežní otázka. Je tl'eba také mysli~ na to, že lidé s vetším platem neco
znamenají,
a je prece ode dá~ma touhou nárada., aby mel bahaté lidi.
Úredník:
Pane vrchni rediteli, clovek s platem 40'0.000 Kc
?'Ocne je dast bohatý, a
když má velkou radinu, mltže mu
z tlaho platu zbýt ZQl tri raky tolik, že si maže kallpi.t malý
statek" sto jí.li o' to.

i

R.editel: PH!eli, zapomínáte, že vrchní reditei musí vydávat
'lidmi casto na to, nac astatní smrt{!lníci ani ne~·zdycllnou. Prijde vám spalek pro padpartl škalní mládeže, prijde vám orga1"isace válecných slepc1", pa!z zase dastanete aznámení, že jste
tyl zvolen do cestného výbaru plesu t'Oha a- tohO' a pri tom
aznámení je pripojena slaženka, chránit se musíte pas lat méne

191

~tomnost...
už 100 kon~n, to vás potOln rozkricí do sveta, :;e jste špína,
a že /!o v té bance asi divne chodí, když
vrchní reditel tak šetrí. A to byste se podíval, co penez je n·'l.tno vyházet.

i

Úredník: Toht!? chápu., pane ~Irchní rediteli. Ale pomoc je nasnade. Proste by se všechny podobné prosby bud odbývaly tak,
jako ciní oS/'atní smrtelníci, dalo by se málo nebo nic, lidé by
si na to casem :ruj,kli, když by se škrtilo na jedné strane, škrtilo
na jiných stranách.
by se

i

Redilel: To se vám lehko rekne. A pak neza,pomínejte
kult1~ru. Bohatí lidé mohou podporovat
ku.lturu..

na

{Ir<!dník: Chyba je, že aiJ na vzácné výjimky,
které nechci
popírat, j~ však nepodporují.
Kdyžby se zlevnila režie bcmk,
pak by se zlevnil úver, zdvihl by se blahobyt obecný a kultt~re
by se také dobre vedlo. Po této stránce má pravdu Mar.x, když
ríká, že tam, kde není co do úst, není také kultura.
Redi/!el: Kdybych
byl vedel, že se budete ohánet Marxem,
mohli jsme té debaty hned nechaJt. Vy jste proste nenapravitelný materialista, který všechno -merí jen podle hmotné hodnoty. Kdyby místa vrchních rediteltl byla ta.k lnizerne placena,
nikdo by o ne nestál.
Úredník: Ale. stál, pane vrchní redif.eli. Pr'ivedl bych
Imlldidá/li a schopw)ch kandidátt~. kolik byste chtel.

vám

Reditef: Není s vámi rozumná rec. Vedete stále SVOl! a nic
neuvá'žíte, že je dobal težká, že každý se musí uskrovnit, nevyhazoval penez za zbylecnou parádu a podobný luxus a že kdyby
se j'et'rilo, vystacil by každý s tím, co má. lVyní se vám porottcím, musím ješte do jedné vecerní sch/ke, která také patrí
k onem slastem vrchních reditelti, kterí podle vašich názort1 se
mají t<lk dobre. Sen'lf,s.
Kapli.

D
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Sektái'ství U nás.
Ctená

redakce!

dovolte mi nekolik poznámek k tomu, co se praví v clánku p.
M ašky n metodistech. Vytýká se jim, .Že prý slíbili, že nebudou
zakládati Žádnou samústatnou
práci, aJe že tak prece ucinili.
Tato výtka byla ucinena již jinde a jest tudíž zapotrebí, aby
bylo na ni odpovedeno.
S touto domnelou »verolomn05tt«
má
se to asi tak jako se !;nahou Woodrow VVHsona o Svaz národu.
Nikdo nebude popírati uprímnost
této snahy pres to, že Spojené Státy v tento Svaz národu nevstoupily. Jest zapotrebí pamatovati, že ani presiden~ nemuže vždy mluviti za celý národ a
že konecné rozhodnutí
v duležitých
vecech spocívá v parlamente. Púdob"e. se tomu melo s tak zvanou Waishingtonskou
deklarací. V ní se na pr. slibuvalo, že v osvobozené vlasti bude
provedena rozluka církve od státu. Nikdo nebude pochybovati.
o tom, že by l;, kterí tento dokument podepsali, nemínili. to
uprímne. Jsme ',šak již v 9. roce své samostatnd,sH a prec vyhlídky na t;skutecn~ní tohoto programu
zdají se býti cím dál
tím horší. Vyjádril-Ii
kterýkoliv
cinQlVník církve metodisticke
názor, že církev metodistická
nebude zakládati
svo,j vlastní
práci v Cesk05lovensku,
neznamenalo
to nic víc, než že mel
pevnou víru, že tento názor prevládne.
Nejvyšší
zákonodárnou Metlodistické episkopální církve jižní jest Generální konference, která se 5chází jednou za 4 roky a skládá se z polovice z duchovenských
clenu a z polovice z laiku.
Biskupové
predsedají této konferenci, nemají však práva hlaJsovacího, aniž
mohou mluviti fro neh proti kterémukaliv
návrhu. Generální
kcnference jest .iediným opr~vneným telesem, jež by bylo mohlo

i
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zavazovati církev, a tato nikdy neslibavala,
že nebude konati
samosta,tnou práci v CSR.
Praví-li
autor clár:ku, že uvedením v život církve metodistické v Ceskoslovensku
ztratila
církev Ceskobratrská
»nekolik desítek sv);ch cJenu«, mohlo by to ciniti dojem, jako kdyby
byla církev metodisticka
v Ceskoslovensku
vznikla na úkor Ceskobratrské
CÍrkve evangelické. Tento dojem byl by klamným.
Nenapocít::.lo by se sotva 1 nebo 2 procenta metodistu, kterí
byli cleny Ceskobratrské
církve evangelické. Naopak dalo by se
dokázati, že evangelisacní
cinnost církve metodistické
posílila
také práci t';eskobratrské
církve evangelické.
Mám na mysli
Protiv in a J ihlavu. Kdyby se by,1 autor clánku podíval do
kteréhokoli
císla Kre s t a n s k é h o Bud i tel e, kde se oznamuje shromáždení
církve metodistické
a kdyby byl prirovnal
tato místa k mape sboru Ceskobratrské
církve evangelické z roku
1920, byl by shledal, že z 45 mest a obcí, v nichž církev metodistická pusobí, sotva IO mest melo již bud sbor nebo stanici Ceskobratrské
církve evangelické,
když metodisté
zacali
svou cinnost. Tato mesta jsou vesmes dostatecne veliká, aby
snesla vetší pocet svorne pusobících církví. Nekterým
presunum clenu mezi evangelickými
církvemi se zajisté svobodným
obcanul11 ve svobodném státe zabrániti
nedá.
Ale usuzovati
z tohO! na »Iovení«, nebylo by spravedlivé. Totéž platí o názoru
autorove, že církve »souperí mezi sebou, sesmešnují se navzájem, v bázni Boží proklínají ... « S naší strany mužeme prohlásiti, že ostatní evangelické církve nejen respektujeme,
ale
i milujeme. Proto také vstoupili jsme s nimi ve Svaz evangel.
církví, abychom tak dali projev základní jednote v duchu KristQve. Naší snahou jest vychovávati
národu šlechetné charaktery a veríme, že toho nejlépe dosáhneme kázáním evangelia
KristoiVa. Za tím úcelem Qrganisujeme
sbory, v nichž 10.000
ceskoslovenských
metodistu
nalézá príležitost
k projevu a
k pestování
náboženského
života.
Jsme nekompromisne
pro
rozluku církve od státu a pro,t1 kongrui
i ve forme dotace,
spoléhajíce j;e výhradne na víru, že kt-estanská církev, konajíéÍ
verne svoji povinnost, jako živé vedomí národa bude dostatecne podporer.a uvedomelými
jejími príslušníky_ Máme za to,
že futo práci netreba tlumiti, ale radeji povzbuditi. Velké autority uznávají blahodárný
vliv, který hnutí metodistické melo
v dejinách Ang.Iie. V Americe jest ješ.t!e dnes metodismus hybnou sílou ve vecech náboženských.
Proc by nemohla také metodistická církev v CSR. pr.íspeti k obohacení našeho náboženského života?
losef Pavel Barhák.
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los. Kopta: Nejkrásnejší
boty na svete. Tríaktová hra o jednom ševci, kterak bojoval a vitezil. Nejnovejší
drama Josefa
Kopty, jež je hráno na Mestském divadle na Vir.ohrade.ch, vyšlo v legionárském
nakladatelství
»Cin« v Praze. Stojí 18 Kc.
»Masarykuv Sborník", casoP'is pro studium života a díla T. C,
Masaryka, redig.ovaný V. K. Skra.chem a vydávaný legionárským nakladatelstvím
»Cin« v Praze, zahájil práve II. rocník,
První císla tohoto rocníku obsahuje málo známou starší práci
Masarykovu
o DOlStojevském
a dosud neznámou
a pozoruhodnou rec, kterou Masaryk improvis0'val pri své promoci cestným doktorem
evangelického
bohosloví.
Z ostatního obsahu
uvádíme zajimavý pokus grafologa
R. Saudka 0' nástin Masarykova životopisu na základe rukopisného
materiálu, literární
studii A. Hartla o pomeru Arnošta Procházky k Masarykovi a
filosofický essay Em. RádIa o Masarykove
západní orientaci.
»Masa-rykuv Sborník« lze dopomcirtd k odebírání každému, kdo
usiluje o seznámení se s životem a dílem T. G. Masaryka. Cena
12 Kc za císlo o 96 stranách, 4 císla rocne.

