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erový žurnalista.
o typ, který u nás teprve vzniká. Devet
edakcí má ve svých zdech nejakého takollca. Je zpravidla nevalnym reporterem, netylistou, ale protože aféry nyní 10zr11~ svému žurnálu casto víc charakteru než
ikár nebo národní hospodár. Je to tedy
á Ha, která zasluhuje povšimnutí. Je to
a teprve
bolest silvestra«,
naší žurnalistiky.
pri » zacínaiící
fére Capkova
dostalo
'so atelu do bezprostredního styku s tímbylo jim tak popráno poznati jeho chatni eci. K teorii vyvozené z drívejších
d praktická zkušenost. Není na škotky, které lze z toho styku vy težit.
žurnalisty je možno zhruba popsati
e si opatriti rádné informace

ze lži nebo omylu, vykroutí se zapf roucením, spoléhaje právem na to,
O listu si nepamatují, co rekl vcera.
li protivníka, prekrucuje (budte jisti, že
to clánek, bude-li se mu hodit) a falšuje
falšovat 1 uvozovky a rozdelovací znarozmluva není dialog, ale falšovanÝ motranou.
U it O nem jako o cestném souperi. Sniuže, neprizná se, když byl v neprávu,
. mi po porážce. Je hrubý a plactivý, S1l. entální a tesne vedle své sprostoty se doitu, že mu bylo také vynadáno.
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lé a žurnalisté jsou príbuznými cechy. Rozuni je v ruzných jejich funkcích a ve zputvori. Zpusob, jakÝm musí vedet a videt
zacne psát, je jiný než vedení a videní
O Zumalistove tvorivé práci musí pred" odkrývání, pátrání po vecné podstate
. práce, jakou normálne koná historik
i
naturali~tictí spisovatelé minulého
dostane žurnalista reelní podklad pro
U pro ci. A ta, podle svého úcele, musí
O atelnejší, hmotnejší, konkretnejší,
než
který pracuje vlastne stále jen náznaky
y literární cinnost žurnalistova se vyO ti. A ta konkretnost ve videní
po-

i
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dání bývá také velkou cností spisovatel11, vyšlých
z žurnalistických rad (Capek-Chod).
Ovšem žurnalistický typ, který nás zajímá, nemá nic
z této slavné žurnalistické vecnosti. Již od pocátku. Nemá ani trochu reportérské ctižádosti zmocnit se fakt.
Loni v Gajdove afére pracovali žurnalisti, kterí ji vyvolali, s holýma rukama anebo s tím, co jim poskytl jejich chránenec. Fakta prinášela druhá strana. Náš typ
nevedel, co si s nimi pocít, byl jimi znenáhla zava1en, a
byl umlcen, jakmile se pred ním nahromadila. Nepriznal se sice nikdy k omylu a porážce, zato jakmile Gajda prestal být vhodnou záminkou, aby se jeho jménem
bilo do »hradu« a Beneše, nechal jej až príliš zbabele
zapadnout. Vyvolavaci afér jsou proste nemožni tvárí
v tvár skutecnosti.
Vypadá to, jako by nejaký žurnalista v redakci se
vždy specialisoval na aféry. Má krome toho asi ješte
jinou pravidelnou rubricku, ale aféry jsou pravdepodobne jeho velká ctižádost. Je to videt na stylu jeho
clánecku, jakou neúzkostlivou vehemenci do nich vkládá, jak spechá s každou slátaninou, je nesmírne vážný,
nelituje replik a duplik, rozciluje se, pozbývá klidu,
je všecek udýchaný. Jako by šlo o jeho vec, ackoli to
byl jen chlebodárce, který mu rekl: »Tohle to vypereme.« Patrne cítí vnitrní uspokojení, snad i opojení
z hluku, který vyvolal. Má príležitost se prikrývat zásterkou vysokých pojmu, zájmem státu, národa, mravnosti, náboženství a tím se cítí ješte více povýšen. Bylo
by krivdou ríkat o nem, že jedná jen a jen jako zjednaný. Používá této príležitosti k vypetí své snad nepatrné osobnosti. Možná že vecer doma hrde predcítá
žene své výtvory a cítí se víc než ušlápnutým clenem
redakce. Až nekterÝ vyjde ze své anonymity,
jiste
bude dobrým predmetem pro psychoanalytika. Zatím
jasne cítíme, že za jeho jednáním je neco pariovského
a muže ho býti líto i zúcastnenému cloveku.
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Jinou otázkou je anonymita, kterou se kryjí vyvolávaci afér bez výjimky. »Venkov«, když mluvilo silvestrovské afére, vytkl podepsaným spisovatelum, že
neprávem házejí aférovému odborníku na hlavu, že se
nepodpisuje. Že prý celá redakcní práce je anonymní.
Ale: anonymní není prece mínení celé redakce vyjadrované obcas v zásadních cláncích, to je prosím mínení kolektivní. Bez podpisu bývá prirozene všelijaká ta
vy tištená drobotina, dodaná, sebraná a vystríhaná, celkem lhostejná. Ale úvodník, národohospodárský
clánek, každá duleEtejšÍ úvaha je vždy nejak signována,
leckdy i tehdy, když je obstarávána stálým odborníkem, rovnež divadelní a literární kritika atd. Tedy
anonymita není žádnou zásadou v novinách. Všiml
jsem si kolikrát, že na pr. stálý sportovní referent,
který se obycejne nepodpisuje, podepíše se vždy, když
se rozepíše o nejakých zásadních vecech v sportu, trebas o nejakých nešvarech. Tedy jsou i bezmála jakási
pravidla, aspon slušnosti. Vždyt ostatní žurnalisti,
jakmile jejich clánecek dostane osobní zabarvení, vše49

lijaké ty polemicky a pod. opatrují vždy znackou. Takže cest úplné neproniknutelné anonymity je vyhražena
jen aférovým statím. A nikdo, nikdo na celém svete
mne nepresvedcí, že je to s námi tak zlé, že existuje
nekde u nás celá redakce, jejíž souhlasné, kolektivní,
redakcní mínení by bylo tak nízké, aby se vyjadrovalo
obsahem i zpusobem používaným pri techto aférových
príležitostech. Vždyt deníky šmahem vyhazují tyto
aférové sikofanty z ranních vydání do svých vecer-o
níku, které u nás zastupují sensacní bulvární listy.
Tedy je nepravQou, že ta anonymita je zpusobena technikou redakcní práce.
Ale i kdyby byla, tedy nezbylo by nic jiného než pro
ty prípady pozmenit redakcní techniku, ne se na ni pohodlne odvolávat.
Vždyt tahle anonymita dovoluje
morálnímu vrahovi, aby se dále pohyboval v slušné
spolecnosti. Muže s roztomilou poklonou zdravit svou
obet na ulici a cekat vzájemný projev slušnosti. Muže
po pul roce prejít do jiné redakce, nabízet jinde své
služby, trebas na míste, kam pred nedávnem plival.
Má jen výhodu a bezpecnost ze své špatnosti - a to
je hlavní dllvod jeho anonymity. Muže to nekdo schvalovat?
Vubec anonymita a následkem toho i beztrestnost
spolecenská, mravní, právní i fysická dává aférovému
žurnalistovi tolik špatných vlastností, které jsou vypocteny na zacátku tohoto clánku v bodech 4-6. Kdyby naopak nestacilo dnešnímu pojmu verejné mravnosti, že za anonymóvými výpady stojí nekde vzadu
jako spiritus rector majitel žurnálu, vudce strany nebo
obchodní podnik, vypadal by dramatický postup všech
afér docela jinak. Muž, který by se musil podpisovat
a tedy bít zjevne, musil by mít aspon jednu dobrou
vlastnost, být kurážným.
A statecný clovek bude
pravdepodobne užívat zbraní o neco méne nešlechetných, bude mít jakousi dávku ostychu pred sebou i jinými, bude mít vubec lidštejší vlastnosti. Kdežto tak
jak je, neznámý, nepodepsaný, anonymní, je vubec bez
lidských vlastností, je fantomem bez lidské fysiognomie.
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Od aférového žurnalisty nikdy není možno obdržet
slušného zakoncení sporu. »Silvestrovský vecer« skoncí se výsledkem soudního rízení. Ale protože v tiskový,ih vecech má spravedlnost príliš dlouhé lokte, muže
býti Capek a jeho hosté ješte pul roku karikován jako
ochlasta nad lahvemi šampanského a útocník muže zatím chodit mezi lidmi jako slušný clovek a delat trebas zatím spolecenskou kariéru. Je nepochopitelným
paradoxem, že clovek hájící se proti anonymnímu aféristovi vypadá vlastne až do poslední chvíle jako zlocinec. Napíše-li aférovÝ žurnalista o obcanu X, že zabil svého bratra, je obcan X povinen pred soudem bezmála dokázat, že bratra nemel, nebo že je bratr dosud
živ, aby se pred verejností ocistil. A na druhý den po
odvolání, odprošení nebo pokutování
zodpovedného
redaktora, muže napsati nový nebo drívejší anonym,
že pan X zabil tedy .§You sestru. Zlovll1e se muže protahovat do nekonecna. a jak víme naše aféry navazují
skutecne jen jedna na druhou a všecky mají jeden
známý cíl, o kterém je bolestno mluvit.
Je jasno, že všecko se tedy tocí predevším kolem
otázky anonymity verejných napadacu. Všecko zlo pochází z ní a žádná omluva pro ni nemllže pl';ltit. Bez
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ní by zmizela polovina príležitostí a polovina zlé vule.
Dnes nám vytvárí zrudu aférového žurnalisty, o neco
pozdeji nám stvorí žurnalistu revolverového.
Rozdíl
mezi nimi není veliký, liší se jen tím, že nyní platí
ješte zamestnavatel, pozdeji bude platit napadený. Revolverový jako aférový budou stejne cennými cleny
žurnalistického stavu. A nebrání-li se dnes po cestný
cech žurnalistický proti anonymnímu aférovému typu,
nebude se pozdeji moci bránit proti revolverovémll. Pozbude k tomu mravního práva. Byl by to hrích na celém stavu a celé verejnosti, kdyby se žurnalistický stav
zrekl práva na cistotu v svých radách.
Ferd. Peroutka:

O komunisticl{ou stranu.
Mužeme
ln.
zích

pokládati
za jisto,
že ve
krujsou
jakési témer
úmysly,
týkající
se vládních
komunistické
strany, a že to ovšem nejsou úmysly blahovolné. Koalice obcanských stran chce delati svou sp~cielní politiku, jinou, než jak se delala v koalici se socialisty; a
do té specielní obcanské politiky se znamenite hodí
prísnost vuci komunistum. Je jisto, že se na neco takového myslilo už pri delání nové vlády; každá koalice má vedle toho programu, který oznámí verejne,
také nekteré zámysly, které hned neroztroubí do sveta,
a »rešení komunistického problému«, jak se tomu ríká,
patrilo do tajného programu nové koalice. Zejména
také p. Švehla byl prý, když se vrátil ze svých dlouhodobých prázdnin, toho názoru, že se neco musí v té
veci podniknout. Nejakou dobu se mlcelo, až proces
s komunistickými vyzvedaci rozvázal ústa pripravená
mluvit. Jestliže nyní tisk vládních stran jednomyslne
pálí jedním smerem, není to náhoda, nýbrž smluvená
souhra. Upozornování na nebezpecí, pocházející z komunistické strany, je príliš dutklivé a pathetické, než
aby bylo možno verit, že z tolika kriku vyjde jen nejaká neslaná a nemastná omeletka. Lze dllvodne predpokládat, že jsou tu zcela vážné úmysly. Trochu desorientoval clánek »Lidových listu«, ve kterém se pravilo, že nikdo nyní nepomýšlí na rozpuštení komunistické strany. Ale prehlédlo se, že v clánku onom dále
bylo receno: kdyby ovšem komunistická strana organisovala verejné nepokoje, pak by tu byl duvod ...
Chce-li nekdo rozpustit komunistickou stranu, nebude
ovšem mít nouzi O duvody tohoto druhu. Kterékoliv
komunistické demonstrace, jaké byly a budou, mohou
býti vyloženy jakožto organisování
verejných nepokoju. Tím se tedy nic nepraví, jen tolik, že komunistioká strana nebude rozpuštena,
aniž by se našla
vhodná záminka.
Máme už bohužel takové oci, že každou otázku vidíme v složité podobe. Rozdelujeme otázku rozpuštení
k;omunistické strany na stránku právní a politickou.
Rekneme docela uprímne, že, pokud se cistého práva
týká, nebylo by nám možno proti rozpuštení komunistické strany nijak polemisovat. Budete-li hledat jen
v zákoníku, nenajdete námitek, které by bylo možno
uvésti. Nikdo nemuže popírati, že komunistická strana
je organisace, která usiluje o násilný prevrat. Mimo to
je to organisace, která nejvyšší autoritu nevidí v tomto
státu, nýbrž v jiném. Rekne-li vám nekdo, že komunistická strana není revolucní organisace, pak byste
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1mzbytecne ztráceli cas, nebot je to muž lstivý nebo
ový, který dobre nevidí. A rekne-li vám nekdo, že
t nemá právo bránit se proti této revolucní orga• ci, pak ho vyhodte ze dverí, jak patrí žvanilovi
zmatenci. Z ciste právního hlediska je více než
t duvodu pro rozpuštení komunistické strany, a lze
nimi polemisovat jen per nefas. Bude-li tedy v této
eci nekdo trvati jen na právních dtlvodech, nevíme,
bychom mu mohli namí,tnout. Leda tolik: proc jsi
y, hlídaci práva, to vše nevidel a nevedel už dávno?
OC jsi už pred šesti lety, kdy k tomu bylo více dud než dnes, netrval na rozpuštení komunistické
y? patrne i ty jsi se držel neceho jiného než
va!
Právo demokracie na obranu je nám povyseno nad
hnu pochybnost. Nejsme stiženi oním zmateným
krokárským snobismem, který nekterým lidem pri
podobných príležitostech zavírá oci i ústa. Ta lehkost,
níž byla Kerenského vláda pohlcena komunisty, není
ám ideálem. Kdyby komunistická strana skutecne
yla vážným nebezpecím této republice, nerozpakovali
ychom se ani na okamžik souhlasiti s jejím potlaceím. Jak)'si hácek vidíme v té okolnosti, že komunitickou stranu nyní nemužeme prohlašovati za skutecne
ážné nebezpecí, chceme-li zustati uprímnými. A myUme,že ani nikdo z tech, kdo volají po potrení tohoto
a, se pred ním ve skutecnosti netrese. Ceskosloven• ekce komunistické internacionály má velká ústa,
slabé ruce. Nepopírám, že by mohla prijíti doba,
by tyto paže mohly nabýti svalu. Ale to by byla
jiná situace než ta, o které nyní uvažujeme .. A
jinou situaci odporucují se jiné prostredky.
Mám ke komunistum onu patricnou míru nenávisti,
se má vyznacovat každý demokrat, a jestliže chci
luviti proti rozpuštení komunistické strany, tedy príbuh ne z toho duvodu, abych prokázal komunistum
rou službu. Jde nám, jako tem druhým, o to, aby
komunismus rozplynul a nestál v ceste pokracující
bilisaci. O co se preme, je methoda.
Loyálne receno, lze pochopit, jde-li nekterým lidem
unismus na nervy. Nelze pokládat za malickost,
li približne každý sedmý volic komunistou a je-li
unistická strana tím, cím nikde jinde, totiž druhou
j ilnejší stranou v parlamente. Nadeje na rychlou li'daci komunismu ukázaly se planými: pujde-li to,
jde to hanebne pomalu. Milion komunistických hlastl
se býti posicí, s níž se dá težko co delati v nejVí dobe. Musíme patrne
ješte na radu let pocítat
ycejne silnou komunistickou stranou, která bude
Iitickém živote vezet jako kost v hrdle. Tak tedy
í div, že nad tím nekterí lidé lomí rukama. Zea uvážíme-li, že jde o stranu pramálo delikátní.
e-li pan Haken, že špionáž ve prospech Ruska je
ozrejmou komunistickou povinností, a že ne pouze
komunisté, které se podarí chytit a odsoudit, jsou
'oni, n)'brž všichni, - pak nad tím musíme zakait celo, byt bychom byli sebe shovívavejší a utešo. se prupovídkou, že žádná kaše se nejí tak horká,
se uvarí. Mimochodem receno, muži, kterí takto
ví, nemeli by sebe menší právo pocítat na sympatie
jno ti, kdyby komunistická strana byla skutecne
štena. Nechceme tvár této strany delati hezcí než
aucila se docela pekne kricet: »Ruce pryc od Cí• »Rucepryc od Litvy !«, »Ruce pryc od Batavie !«,

I

ale nekladla pražádnou váhu na to, aby se naucila volat také: »Ruce pryc od Ceskoslovenska!« Ta závislost,
která poutá lidovou stranu k papeži a která je jí tak
casto predhazována, je pouhou hríckou proti té težké
závislosti, jíž je komunistická strana pripoutána k Moskve: je to nitka proti retezu.
Jepochybujeme nikterak, že by to bylo s námi velmi
zlé, kdyby tato strana mohla delat, co jí srdce rácí.
Budiž nám útechou, že to delat nemuže, a že je to
strana, v níž na tisíc blesku prijde jeden slabý hrom.
Zvykli jsme si už docela klidne žít za ustavicného
blýskání »Rudého práva«. Pres to souhlasíme, že tento
cert na stene by mel být nejakým zpusobem smazán.
Odmítáme-li ten plán, ve kterém se zalíbilo stranám
vetšiny, jsme povinni sami ríci, co tedy s ním. Rekneme-li, že nejakou nemoc nepovažujeme za rychle vylécitelnou, neríkáme tím, že ji nechceme léciti. Není naší
vinou, že komunismus je choroba, kterou lze léciti jen
pomalu. Nekterí politictí doktori jsou plni zápalu pro
methodu operace: máme prý vyríznout ten vred a
bude pokoj. Ale dríve bychom se, myslím, meli dohodnout, je-li to vec tak jednoduchá jako vred. Nekteré
choroby, jak známo, nelze zahánet operací. To jsou ty,
které nesedí na urcitém míste, nýbrž v celém organismu. Nelze lécit operací ani oslabeno st ani otravu ani
nervosu.
Pokud se týká komunismu, mtlžeme ovšem
vyoperovati vnejší známky tak, že bychom už nebyli
uráženi pohledem na »Rudé právo« nebo na viditelnou komunistickou stranu. Ale to se nám zdá býti více
méne jen povrchní politickou kosmetikou, nikoliv dukladnou lécbou. Starý kvas zustane uvnitr. Komunismus je pravdepodobne jednou z tech chorob, které sedí
v celém organismu. Abychom rozlišili: nepolemisujeme proti rozpuštení komunistické strany ve chvíli
skutecného nebezpecí, kdy je pest proti pesti a kdy se
nedá delat nic jiného než bít. V takové chvíli není cas
na pomalé methody. Ale taková chvíle nyní není. Nikdo nás nehoní, ani komunisti, a máme cas zkoušeti
to dále s tím pomalejším zptlsobem, kterého jsme se
až dosud drželi. Spravedlive budiž priznáno, že tento zpusob nemel zatím valných výsledku a že komunisté mají svých jedenactyricet mandátt"t v dobe, kdy je
na všech stranách náramná nouze o mandáty.
Ale
tento zpusob vyžaduje predevším casu, a nemtlžeme
rozhodnouti, že by cas až do dneška byl dostatecný.
Mimo to nezapomínejme, že ne každý, kdo kricí a volí
oposicne, je už pravý komunista v moskevském smyslu. Po té stránce není komunistické nebezpecí u nás
tak velké, jako by se zdálo podle poctu mandátu, a
mužeme dosti klidne žíti vedle toho náramného poctu komunistických hlasatelu.
Okolnosti, za nichž u nás komunistická strana rostla, zpusobily, že zt"tstalo zahaleno rouškou tajemství,
kolik mezi komunistickými volici je skutecných komunistických bojovníkt"t, ochotných k vetším cint"tm než
je hlasování. Zt"tstalo to dokonce tajemstvím i komunistickým vt"tdct"tm. Zdá se však, že neodhadují procento bojovníku za sebou príliš vysoko. Aspon pokaždé, kdvkoliv si na ne v Moskve stran té revolucno ti došlápnou, odpovídají velmi skromne, odvolávajíce se na zvláštní pomery v Ceskoslovensku, které
neprošlo tak krutou krisí hospodárskou jako okolní
státy a kde »iluse mezi proletariátem byly nejcetnejší« .
Myslím, že se mt"tžeme odvolati na tuto zvláštní po51
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vahu našeho komunistického hnutí. I naši komunisté snadneji. Máme dojem, že bychom se potlacením komusili projíti poznáním, že jsme národ pouze velmi munistické strany priblížili více obrazu východních
mírne revolucní a že jsme ovešeni rozpaky a opatr- pomeru. Nechceme, aby. rozpuštením komunistické
ností. Býti komunistou neznamená u nás pro velkou strany bylo možno se ukolébati v zqání, že je možno
vetšinu komunistu nic jiného než voliti oposicne, 'vyhnouti se tomu nejspolehlivejšímu prostredku pr.<jlt
Proto tedy není komunistické nebezpecí u nás tak vel- komunistum, totiž politice, obrácené k prospechu šiké jako by bylo, kdyby každý komunistický hlas zna- rokých lidových vrstev. Nejpohodlnejší cesty nebýmenal opravdu odhodlaného komunistického bojov- vají vždy nejlepší. Zákazy se nepodarí beze stopy poníka, který už už se chystá vstoupiti na barikádu. Ko- tlaciti kvas, který je v onom milionu komunistických
munistická strana zustává velkou, ponevadž její cle- volicu, ani kdyby každé písmeno toho zákazu bylo
nové dosud nemusili osvedcovat cinem revolucní ak- streženo stem policistu.
tivnost. Toho jsou si vedomi i vudcové: pred dvema
Proti rozpuštení komunistické strany máme dále ten
lety, když se jednalo o bolševisaci strany, rekli prímo, duvod, že komunisté práve. dnes ani zdaleka neobmýže )}revolucnost strany neJ:!luževyrusti jinak než upro- šlejí prevrat. Obcanská koalice se s velkou statecností
stred revolucních. boju, v nichž se spálí stará tradice.« vhrnula na bojište, na kterém zatím není žádné nebezPonevadž tyto revolucní boje se od té doby nedosta- pecí. Konecne je ješte jeden duvod, který patrí jaksi
vily a ponevadž komunistickým vudcum,když mají do oboru politické estetiky. V Nemecku dostala se
pred nejvyšším moskevským duchem podat pocet ze k veslu vláda velmi reakcní, které jiste nebude možno
svých revolucul.ch cinu, je tak, jako kdyby meli hledat vytýkat slabost vuci komunistum. Nemohli bychom
na dlani chlup, lze predpokládati, že strana po bolševi- s rozpuštením komunistické strany pockati aspon tak
saci je taková, jaká byla pred ní, totiž nezbolševiso- dlouho, dokud tato velmi reakcní vláda se k nemu nevaná. A tak býti komunjstou zustává u nás konec odhodlá? A nebude-li to ona považovat za potrebno,
koncu dosti slušným vyražením: clovek muže nadá- budeme to musit považovat za potrebno práve my?
vat, býti proti všemu, a celkem nemusí pri tom nic
delat.
Kdybychom komunistickou stranu rozpustili, prokázali bychom jí tu laskavost, že bychom jí dali poznati,
kolik je v ní skutecne revolucní energie (otázka to,
v které se až dosud nevyzná), a že bychom ji primeli, J. Kolárík:
aby tuto energii vším zpusobem zvyšovala (vec to,
o kterou jí zatím nešlo s plnou vážností). Sami byGalerie ministru obchodu.
chom zahájili skutecnou bolševisaci komunistické straIII.
ny, tedy neco, co se jí samotné až dosud nikterak nechtelo dariti. Ptáme se, je-li dobre probouzet nekoho, Komise ,pr? zahr,:nicní. o~c~od zacala. t.edy pusobit
formalne v dobe mezlvladl, kdy v mmlstetstvu obkdo je zatím v polospánku, byt hlucném. Není po- .
chodu ješte byl dr. Ferdinand Heidler, ale už na odchyby o tom, že by pri takovém revolucním tríbení
komunistická strana velmi zhubla pokud jde o pocet. chodu. Zacínalo se cosi proslýchat, že do ministerstva
Ale je otázka, není-li lépe míti co delati s massoll, obchodu má nyní, když vláda bude sestavena podle výnaklonenou pasivite, než s odhodlanou, jednolitou, žád- sledku prvních voleb, prijíti zase spíše odborník než
nými ohledy nezdržovanou, tvrdou menšinou. Pomo- politik, ponevadž bylo jasno, že obor ministra obchodu
hli bychom odstraniti sádlo s komunistických svalu. má pred sebou ješte velmi vážnou práci. V ministerVšichni mosJkevští kritikové ceskoslovenské komuni- stvu obchodu bylo prirozene zase napetí, lec nebylo
stické internacionály se shodli na tom, že zrídlo opor- už toho prímého strachu ze zmeny, jako pri prvém
túnismu v této strane -treba hledati v tom, že pracuje strídání ministru. KoHecne už se jmenovalo docela urvíce volební agitací, vypocítanou na nejširší vrstvy, cite jméno budoucího ministra a zduraznovalo, že to
než skutecnou revolucní prací. Nyní se nekterí lidé vubec nebude poslanec, nýbrž ryze a pouze odborník.
chystají prokázati této strane to dobrodiní, že v ní Bylo proto dosti znacné prekvapení, když 25. kvetna
1920 byla jmenována vláda a ministerstvo obchodu
zacpou ono všeobecne uznané zrídlo oportunismu,
dostal
totiž ohled na volební úspechy.
Kuneš Sonntág.
Proti rozpuštení komunistické strany mluví dále
duvody politické výchovy. Je-li demokracie dosti silTo prece byl poslanec a vedle toho rolník, jak znel
na, je pro ni vždy lépe, vychovává-li k demokracii prí- jeho oficiální titul. Ale ve vláde bylo ješte jedno jmékladem 'než násilím. Odvažujeme se tvrdit, že v naší no a to práve ono, jež se uvádelo mezi nejvážnejšími
demokracii je tolik síly, aby si to mohla dovolit. Je kandidáty na kreslo ministra obchodu. Dr. Rudolf Holiberální zásadou, které se chceme držeti, aby i divo- towetz byl jmenován ministrem bez portefeuille a zákému smeru byla dovolena volná konkurence, lze-li roven ohlášeno, že bude organisovati úrad pro zahratak ucinit bez vážného nebezpecí. Má býti vetší radost nicní obchod.
)}Aj, aj, co pak tohle bude?« zaznívala otázka na
nad jedním komunistou, jenž byl obrácen demokratickým zpusobem,' než nad devetadevadesáti zavrenými chodbách Waldštejnského paláce. Sice už v posledních
komunisty. Pokud sami veríme v poctivou podstatu dnech drívejšího režimu se všelicos šuškalo, že Hotosvé demokracie, nemáme se báti svobodné souteže wetz neco~chystá, ale krome nejvyšších pánu nevedel
s komunistickou ideologií. To je zpusob, kterým se nikdo nic porádného. Není proto divu, že se zase hod·
·chovají ke komunistum v západních státech. Na Bal- ne kombinovalo a dohadovalo, ale ne tuze dlouho, pokáne ovšem rozpouštejí komunistické strany daleko nevadž za krátko se objevil v Národním Shromáždení
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~tomn sL
o zrfzení Úradu pro zahranicní obchod
echno jasné.
rí'{efích ministru obchodu se kompetence
vojí kolej - ve skutecnosti to bylo mnoho
radovaCÍ nádraží -, ale jedna z tech
v min i terstvu obchodu a všechny ostatní
byla to tedy jakási dvojakost obchodne-poliz níž vrchní odpovednost mel ministr obebu CÍrkevního práva by bylo možno
rán ký, ani Heidler nemeli plenitudo
O šak plenitudo responsibilitatis,
moci
odpovednosti vrchovate.
druhé Tusarovy vlády se situace podosavadní roztríštenost obchodne politiprojevuje i dvojí osobou ministru, vetbylo dosud svereno Komisi pro zahranicZD'
tem syndikátum, komisím, úradov, má nyní prevzíti chystaný Úrad pro'
od, který si k tomu mel vzíti také vyí politiku zahranicní, a ministerstvu obtrosky kompetence drívejší, která už
etiká. le za to pozbylo také odpovedco prebíral nový úrad.
O to aby do povolování vývozu už ne~
" jako cinitel rozhodující, aby celá obbyla sjednocena v;ednech rukou, to se
li obchodní politika získat pevný
't ", dr. Hotowetz prišel s organi• .• by1 uznán za dobrý, proto byl
do vlády, ale kreslo ministra obho dobré, aby se vyrovnala država
ené koalice. a Hotowetz se
odu, nýbrž byl ministrem
, zástupce strany republiurno ponekud opravit oznagalerie a ríci, že tretím císlem

y

tom, jemuž zbylo méne kompetence,
zvonivý titul ministra prumyslu, obtí. ebyl to homo novus v ministrooba predchudci, svttj ministerský krest
áckovi ve finanCÍch. vždyt ješte dnes
jím podepsané: Pak už také to zkui. Jak už receno. byl to rolník podle
• lu, ovšem rolník skvelý, takový, jak se
edelec. Milý clovek, ale pro to miniOrlu tou pramalou kompetencí, která mu
mnoho myslu, a pak byl za necelý mesíc
Karlu PráškovÍ, který šel na predsedátu, právcem ministerstva zemedella prirozene mu byl obor bližší.
O obchodu tichlo a pustlo, nebylo dríve}
štev, jen tu a tam nejaká ta deputace
dodávek, a to bylo skoro všechno. V lecjež ztratilo náhle svou agendu a ceí novým Úradem pro zahranicní oba smutno z ocekávání vecí príštích.
luz, vyrostlá na pni ministerstva obát k svetu. Z pocátku to ovšem nešlo
O f Šváb-Malostranský,
kdyby opeval
tak, jako pred válkou opevoval výstad9br ke svému kupletu o úradu pro

i

O

zahranicní obchod užíti jedné sloky ze své písnicky
o jubilejní výstave z roku 1908, ve které se prq.vilo:
A když se to otvíralo,
chybela tam mnohá vec,
hotovostí moh se chlubit
jen pan rada Hotowetz.

JI,(

Tak to bylo nyní také, až na toho radu, rozumí se.
V pražské obchodní komore vyprosil nový ministr jeden pokoj, v nemž úradoval sám a do nehož nastehoval pana radu Hanácka, budoucího svého presidialistu, potom nebožtíka Léona Bondyho, predsedu Komise pro zahranicní obchod a pana radu Ottise, jenž
byl vrchní pres to všechno úrednictvo v komisi. Tam
se pekla organisace budoucího Úradu, tam byl vypracován v podrobnostech návrh zákona o jeho zrízenÍ.
Už brzy byla odtamtud vyslána delegace k jednání
o obchodní smlouvu s ]ugoslavií, horlive se tam projednávaly otázky
organisacní,
vecné i personální,
hlavne pak s.e hledal v Praze dum, kde by bylo možno
aspon vetší cást nového úradu umístit. Mela-li se zavést
v úrední agendu žádoucí jednotnost,
bylo nezbytne
treba, aby nový úrad nebyl rozházen po celé Praze,
jako byla dosud roztríštena vetšina jeho soucástek.
Pomerne brzy zakoupena budova W olkenštejnského
paláce, zastrceného malostranského
paláce proti klášteru maltánskému, a tento a:um rychle adaptován.
Pak nastalo stehování, nikoli práve snadné a spojené
s nepredvÍdanými prekážkami. Také jiná ministerstva
mela potrebu nových místností a když se nekde neco po
starém syndikátu nebo nejaké komisi vyklidilo, bylo
nebezpecí, že to hned nejaký jinÝ úrad zabere. Nezapomínejme, že doba druhé vlády Tusarovy prinesla
rozkvet tak zvané cerné ruky, která byla nejmocnejším
cinitelem v otázkách bytových a stehovacích. Recept
cerné ruky na získávání a vyklízení místností byl tak
lákavý, že i vysoké státní úrady v pomeru mezi sebou
se jím casto .rídily, a když z kláštera u anglických
panen se vystehoval kompensacní úrad, stálo to panu
radu Hanácka hodne práce, než uhájil uprázdnené
místnosti proti nárokum ministerstva financí pro kovodelný pododbor Úradu pro zahranicní obchod.
V úzkých chodbách starého paláce Wolkenštejnského
nastal nebývalý ruch. Stehovaly se stoly, židle a jiné
kancelárské utensilie, stehovala se akta za dosavadní
pusobnosti jednotlivých úradu a úrádku nashromáždená, tak trochu to pripomínalo ríjnovÝ prevrat z roku 1918, kdy v Národním výboru se narychlo organiso'valy jednotlivé úrední agendy. A byl to skutecne
prevrat aspon v obchodní politice, jak ješte uvidíme.
Nastala také starost o úrední aparát. Úrad pro zahranicní obchod prebíral sice personál syndikátu, komisí a ruzných úradu menších, ale jeho organisace mela
vyhovet i potrebám vysoké obchodní politiky a ministr
se proto pokoušel vypujciti si vyšší úredníky u jiných
oboru státní správy. Pri tom však nepochodil, vetšinou znela odpoved, že jiné obory samy nemají dostatek
úrednictva. Nezbylo tedy, než starat se o vlastní systemisaci nekolika míst, ponevadž do Úradu, jehož
úkol byl prechodnÝ, by se bez dekretu málokomu chtelo. Systemisace byla štastne povolena v ministerské rade 13. zárí 1920 a Úrad pro zahranicní obchod dostal
tedy pevnejší základnu.
V. paláci W olkenštejnském, jemuž po dobu steho53

lBtomnost..,
vání se dostává výmluvného názviska Dum hruzy, se
motají referenti »pod dekret« i referenti smluvní, zedníci, truhlári, nosici n~bytku, slecinky a strážci registratur, obcas zazní rozhnevaný hlas nácelníka presidia, parta je oslovují na schodech zedníky a žádají je
o povolení toho ci onoho. Referenta od zedníka není
snadno rozeznat, ponevadž k nejakému tomu obílení
je snadno všem se dostat. Težké byly zacátky soustavné obchodní politiky v ceskoslovenském státe!
A 15. zárí prichází demise druhé Tusarovy vlády.
Organisace je rozdelána. úrad pro zahranicní obchod,
jenž pusobil teprve krátkou dobu, asi 14 dní, nemuže
se zase pustit. Tvorí se první úrednická vláda slavné
pameti a Úrad pro zahranicní obchod dostává v ní
opet dr. Rudolf Hotowetz, jenž vedle toho dostává také ministerstvo obchodu. V úrednické vláde už nebylo treba je reservovat nejakému zástupci politické
strany.
Je nutno všimnouti si jedné veci. Ctvrtý ministr obchodu dostává konecne to, co nemel ani jedinÝ z jeho
predchudcu, ctvrtý ministr obchodu má teprve vrcholnou moc - pleni tu do potestatis - v oboru prumyslu,
obchodu a živností. První dva ministri ji meli na papíre, nikoli však ve skutecnosti, tretí ji nemel už ani
na papíre, dr. Hotowetz dovedl ve své osobe nyní soustredit tolik moci, že nebylo prakticky jediné otázky
prumyslové, obchodní i živnostenské, která by nepatrila do jeho kompetence. Ale - tento ctvrtý ministr,
aby mel pleni tu do potestatis v obchodní politice, musil
být ministrem dvojnásobným.
Od prevratu v tomto oboru nedošlo k takovému
soustredení moci a - mužeme již ponekud prerlbehnout - po ctvrtém ministru obchodu se taková moc,
jakou mel dr. Hotowetz také dosud u žádného dalšího
ministra nesoustredila.
Kompetence se po této dobe
zase rozbíhá, trochu jinak, než dríve, ale soustredena
znovu ješte nebyla.
Kdyby naše doba mela smysl pro takové všelijé1ké
symbolické znázornování skutecnosti, jako tomu byle)
ve stredoveku, bylo by v obradní síni ministerstva obchodu, síni temné a tajemné, jak se sluší na stredisko
arkán obchodu, tolik soch, kolik už bylo ministrú.
V temném prísvitu, který by tam propouštela malo~vaná okna, bychom rozeznali první dva mramorové
ministry, kterí by meli na hlave jednoduchou korunku
obchodne politickou jako symbol své moci. Tretí
ministr by se musil spokojit jen s nejakou vévodskou
capkou, ale zato ctvrtý ministr, Hotowetz, by tu byl
vytesán z mramoru, rnaje na hlave obchod!1epolitickou
tiaru.
Obchodne politická moc byla tedy soustredena. Bylo
možno poprvé od prevratu postupovat podle jednot-ného plánu. Nyní teprve - po prípravách za predchudcu už provedených - bylo možno delat obchodní politiku, nebot každá rozumná politika - i obchodní
- vyžaduje plánu a vyžaduje takového plánu, který
za daných okolností by bylo možno uskutecnit.
Jaká v praxi tato nová obchodní politika byla, o tom
nám poví galerie císlo ctvrté, kterým je tedy ministr
s obchodne politickou tiarou.
Všimneme si ješte zdánlive malé zmeny, ale zmeny,
jejíž následky byly dalekosáhlé; ministerský tajemník
inž. Jan Dvorácek prechází z ministerstva obchodu do
ministerstva vecí zahranicních, kde se stává legacním
54

radou. Má býti poslán na vyslanectví do Washingtonu.
Ministr Hotowetz však zdvihá obrnený protest a žádá
Dvorácka pro svuj úrad, ci vlastne Úrad. Po jistých
prutazích toho dosáhne. Legacní rada inž. Jan Dvorácek »se prideluje službou« úradu pro zahranicní
obchod.
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K ceskému prekladu dílaProustova.
II.

p

roustuv kosmos, jak praví Benjamin Crémieux, rozpadá se v nekolik svetIt Individua, svety tyto obývající, jsou pocet nesmírný; v díle Proustove není »psí«
úlohou ani episodka posledního liftboye. Postoj, rec,
podoba jsou reprodukovány s vervou, která ku podivu
kontrastuje s rozvlácností cástí popisných a kontemplativních. Ona už zmíneaá ženská povaha jedné stránky Proustova talentu triumfuje tu oslnive; všechny ty
lidi vskutku v i dím e; o tom, jsou-li to opravdu také
lidé celí a vskutku živí, ješte si pohovoríme. Postav,
vytvorených Proustem, jejichž jména stala se už nyní
symbolickými hesly, není méne než na príklad v Balzacovi, a také o Proustovi lze ríci, že »delá matrice
konkúrenci«.
Všimneme si nekolika z techto svetu,
uvádejíce u každého jednu nebo nekolik postav ústredních, kolem nichž se kupí, po prínade, pokud nám možno, jejich skutecné predlohy - jednu nebo nekolik,
nebot vetšina z nich nejsou opravdovými klíci, nýbrž
syntesami z nekolika modelu, což platí také o Proustem uvádených krajinách, mestech, umeleckých dílech
atd.

I. S vet v y s o k é a r i s t o k r a c i e, kupící se kolem knežny de Guermantes (hrabenka Grefulhes,
de
Clermont-Tonnerre,
do jisté míry knežna Mathilda) a
jejího chote. Je to vlastne nesmírne rozvetvené príbuzenstvo. Ve1mi .blízkými príbuznými knížat de Guermantu jsou vévoda a vévodkyne de Guermantes, kterí
zaujímají poradí nižší nejen v knize Proustove, nýbrž
- a pres vyšší svuj titul - také v šlechtické hierarchii. Temto vecem venuje Proust pozornost nesmírnou: tak na príklad vykládá zširoka, proc že baron
Char1us, rovnež blízký príbuzný Guermantu (hrabe de
Montesquiou) stojí - trebas jen »baronem« - v poradí neskonale vyšším než tolik jiných vévodu, knížat
a hrabátek. Príbuznou rovnež je paní de Cambremer a
celá rada jiných figur méne významných, z nichž však
výjimecné místo zaujímá paní de Villeparisis, která se
svým snatkem spolecensky znehodnotila, Saint-Loup,
mladý dustojník, v nemž se v dané chvíli úpadek staré
aristokracie specetí (Saint-Loup ožení se s Gilbertou
Swannovou, dcerou bývalé kurtisány a položida), posléze knežna Parmská, s opravdovou krví vladarsl$:ou
(princezna Matilda), která však v tomto karnevalu nehraje, nýbrž mu spíš jen vévodí, ho výsostne protežuje.
Swanna (Karel Haas) trebas nebyl šlechticem, pres to
nelze uvésti lépe jinde než ve svete tomto. Jest duverným prítelem Guermantu, a bude pozdeji spojen mezi
Verdurinovými a touto neprístupnou kastou, a zároven

~tomnosL
ousi výpadnou branou, kterou do aristokratického
ta vrazí buržoasie, a dokonce i polosvet. Toto roztání »predmestí sv. Germinia«,
tato rodová kopce šlechty, tato spolecenská nivelisace, provedená
tí republikou, jest jednou z os, kolem nichž stoupá
, oj Proustovy skladby. V tom má Crémieux naosto pravdu, a také v tom, že Proust tuto myšlenku
doval dusledne, že vskutku mel úmysl ukázat tuto
oluci jako jeden z velkých sociálních úkazu ve Fran.. 19. stoI.
2. Zmínení manželé Verdurinovi jsou jádrem Prou\'a sveta intelektuální buržoasie, té, z níž se rekruje nejvetší množství snobu (vel k á buržoasie, t. j.
hodní a prumyslová je naopak proti snobství obrna a které pripadl úkol fedrovatelu veškerých ume'ch a literárních moderen. Svet Verdurinu »prosa1«impresionisty, Debussyho a Ruský balet, tak jako
zdeji prosadil kubismus a - Prousta. (Paní Verdu. ová je syntesou nekolika domácích paní obcanských
Ionu, v nichž býval Proust stálým hostem: paní
trauss-Bizetové, dcery skladatele Halévyho, vdovy po
izetovi,jejíž syn, stejne jako jeho bratranci, byl Prouovým spolužákem, a posléze ženy advokáta Strausse,
í Arman de Caillavet, duverné prítelkyne Anatola'
rance, paní Aubernol1ové - nejvíce asi paní Aubernové _. jejíž salon proslul hlavne jako bašta nerozmého republikánství, a nekterých jiných). MecenášVerdurinových není však idealistické (pokud není
m pouhým snobismem); vzpruhou paní Verdurié, raison detre veškerých její snah, aby se její saskvelsvetly duchovými, jest neustálá a žárlivá poost pretrumfnouti salon Guermantu.
Umelci jsou
náhražkou aristokratu. Hlavní starostí paní Verrinových je štípnout konkurencním salonum jejich
oby, prevésti je k sobe a použít jich pak jako beu proti zamceným branám prostredí dosud neprípných. Jednou osou Proustovy skladby je práve
salonní strategie. Není pravda, že by byla címsi
hotným. Zájem, jejž Proust temto vecem venuje je
írný a nadšený, a jeho ironie pri tom je ryze
rtunistická. Tomuto zájmu vdecíme za partie, jež komika je proste úžasná; ale komicno ironické to
í; je to komicno fotografické. Verdurinovi se v boji
echtickouposici stávají casto »slony«. Tak na príani netuší, že zd~nlivý triumf, jehož dosáhli tím,
k nim dal pozvat baron Charlus, je proste tímto:
lus, zamilovaný do pianisty Morela, chce ho »lanat«, a protože se k tomu ve svém prostredí nefá, použil pozvání Verdurinových,
u nichž se pri
"íležitosti ukáže také knežna Parmská. Verdurimyslí,že »slouží umení« (a své marnivosti), zatím
si znich Charlus udelal jen most k prízni krásMoreIa.Nicméne posléze teží z této intriky umení
jen: na vecírku tom otevrely se svetské brány
Vinteuilove, jehož sonátu Morel hrál. A Vinbyl velkým umelcem.
S vet vel k é b u r ž o a s i e. Je representován
ou vyprávecovou, tedy Proustovou. Ale tu treba
enat, že Proustova skladba není nikde vernou
iografií, že príbuzenské a jiné pomery vypráve··
nejsou témer nikdy v souhlase se skutecností.
svet predvádí se matkou, tetami v Combray,
to sídle vyprávecovy rodiny, a hlavne babic(5 matciny strany).

i

. 4. S vet, jej ž b y bylo 1z e n a z vat »5 vet e 111
k v e t o u c í c h d e v c a t«. Jenomže »tlupa«( kvetoucích devcat, s níž se vyprávec poprvé setkal l1a pláži
balbecké a v níž je mimo jiné Albertina, která bude
pozdeji hráti úlohu tak vynikající, jest tlupou ve skutecnosti ne-li hochu, tedy aspon _. jak je jisto - bytostí spíše nikoliv heterosexuelních. To dnes ví každý,
a tem tedy, kdo se Proustovým dílem obírali jen ponekud podrobneji, bylo by to mohlo ujít jen z ~l<J.prosté
slepoty. Neklást na tuto okolnost pražádnou váhu ci
dokonce o ní ani nepromluvit, je, myslím, neodpustitelným literárne-historickým
i kritickým
pr ,)Vinením.
Nebot podle toho jestli deláme jako bychom vypráveci
verili na slovo ci jestli oné transposice dhúme, U1eníme
perspektivu celého díla, .které není t0liko také kresbou
Sodomy a Gomorhy, nýbrž sodomským dílem. Uvidíme pozdeji, jak ruzné mohou být i závery ryze literární podle toho, hledíme-li k tomu, že »Pátrání« je
dílem sodomským ci stavíme-li se k tomuto faktu z jakýchsi nepochopitelných a falešne cudn~:rch prícir1 slepými. Proustovo dílo je dost velké, aby tuto nikoliv
lhostejnou pravdu sneslo beze škody. -- Svet ;>kvetoucích dívek«, tot ona spolecnost synu a dcer »lepších«
(nikoliv bohab-ch) rodin a vyšších úredníku, mládež
chic, která své skutecné príživnictví, svou zahálcivost
maskuje jakýmsi neurcitým povoláním nebo ume.1eckými sklony a jež také dnes ješte zvlášte v umeleckÝch
vecech, tvorí a vecne tvorit bude verejné mínení, jehož
vliv nesmí být podcenován! Jsou to snobští trabanti.
Mladí lidé mravne velmi uvolnení, na které t a k é platí
slova, která Charlus v jedné uprímné chvíli pronáší
o pederastech vubec: ».. ; atsi se zajímají o cokoliv,
ve skutecnosti jde vždy jen o záminku jak najít mužského« (resp. ženskou).
5. S vet po los vet a. Velkou jeho representantkou jest Odette de Crécy (rovnež postava komponovaná, v níž prevládá podoba jisté posud žijící dámy,
uchýlivší se do naprostého ústraní, a velká svého casu
kurtisána o pseudonymu Gladys !:-farvey, jejímž byl
Proust,·gymnasista
chvíli pážetem),
potomní paní
Swannová
a posléze vítezka nad Guermantovými:
stala se tchýní skvelého Saint-Loup. Hranice tohoto
sveta jsou smyté: kurtisanami více méne stydlivými
jsou f nekterá z »kvetoucích devcab, a na kurtic;ánu
mohou s druhé strany postoupit bývalé strávnice verejných domu, jako na príklad Rachel, milenka SaintLoup, jenž o jejím puvodu neví.
6. S vet
žid U. Proust casto a hluboce premýšlí
o postavení židu ve spolecnosti, o onom »prokletém
Edu«, od jehož spolecenské fu Ikce a osudu vyjde
k úchvatné oné par alele o rovnež kleté kaste invertovaných cili jak ríká »hommes-femmec;,c Vyprávecuv
prítel Bloch predstavuje žida, jenz se pres svou legálne
priznanou rovnoprávnost, pres s fOU francouzskou kulturu, k níž nabyl prístupu, db. nicméne jen na kraji
spolecnosti, do níž se hledí vkrásti
bud pomocí své
subtilnosti a svého estetství, nebo se zase -- nedarí-li
se mu to - mstí cynismem, aro?;:l.ncí a drzostí, jimiž
sporí tím méne, cím lépe ví, že jc;')Ubeztrestny, pc:cházejíce od cloveka, »jenž nic neplatí:{. Kdežto strýc BIochuv zase, jemuž se spolecenské gheto pootevrelo príliš
pozde, nedbá ani té dverní skulinky, kterou by aspon
pahlédnout mohl a zavírá se do pohrdavého vedomí
své okkultnÍ moci.
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~tomno.st..-,
7. S vet urne 1 e c k Ý a y e d e c k S, tvorí jeun:.tk;
jen pozadí, vstupuje do aktivní komedie jen hezdecne.
a na krátko, !/.ebo naopak vysílá své cleny hluboko do
deje. Ku podiVu však, z tech, kterí se toho odvážili .profesor Cottard na príkladspadá prostred onoho
mumraje, jejjch intelektuální ::i aspc)n ucenecká distinkce skoro okamžite, smešují se ku podivu rychle
s trídami ostatními.
Respekta
hodnými zustáv1.jí
vskutku jen ti z nich, kterí prihlížejl z povzdálí. Snad
to není jen náhodou. Nikdo, kdo cetl Prousta, nezapomene na postavy Bergottovu (Anatole Frai1c~\ malíre
Elstira (Monet), skladatele· Vinteuile (Debussy, César
Franck a Florent Schmitt), na evokaci hry slavné Bermy (Sary Bernhardtové).
8. S vet s 1 u že b nic t va.
Tot nesmírný kmen.
v nemž jsou zahrnuti služky, lokajové, cíšníci, maitres
d'hótel, posílkové, portýri, prírucí,
groomové,
Jift·
boyové. Nehrají nikterak episody. Služka Fran~oise
na príklad jest jednou z nejpozorneji a nejsyteji lícených postav skladby: jest jakoby vudcem choru, nebot
armáde služebnictva pripadá úloha jakéhosi prerÝvaného sboru, jehož antistrofy opravují nabubrelou slavnostnost strof panstva, vybavují jejich šaškovitou a
bednou komiku
a denuncují nevzdelanost a nízkost,
když se pretvarují. Nikoliv ovšem z jakýchsi zretelu
moralisujících ci jen morálních. Nýbrž tím, že - jeden
z komentátoru Prousta dobre na to, myslím, poukázal
- jest velká podoba mezi temito sloužícími a temi,
komu v Proustove skladbe slouží. Tatáž trídní nedutklivost, tentýž sklon k pokrytectví a pretvárce, stejná
touha »zdáti se«, nejiný respekt pred obradností a konvencemi, podobná prohnanost v pátrání jak obcházet
sociální rád, aniž se zdálo - ale vše to v hrubším
tlustším, cynictejším, nekdy dokonce o tolik rafino~
v~':v~jším, že to na yšech šveSh pr~ská, a ja~si v uprímn~J~lm. -:- Fran~olse ostatne, zda se, plm také úlohu
predstavltelky venkova, ale venkova, který v meste
zapomíná, ne-li zapírá. Stopy venkova, stopy lidu zustaly jen jako poruzné cáry v nekterých obratech, v nekterých nevykorenitelných
výrazech její mluvy, nad
níž :rQ~st casto se nostalgicky zahloubává, tak jako by
v m tusll stopu sveta uzamceného a snad žádoucnejšího a jako by želel, jak i tato stopa se zvolna kalí prínosem šeredné reci mestského služebnictva hovorícího
rádo by elegantne. Opravdového
venkovského
lidu
v díle Proustove není, tak jako tam schází mnoho jiných svetu.
O svete diplomacie, drobotiny polo remeslné, polo
služebné, totiž o svete oné precetné mestské trídy, která
se bud následkem svého povolání, bud následkem náhodných styku z vlastního prostredí znenáhla vykoretíuje, opicí se po svete aristokracie a snobské buržoasie,
ale nemajíc prostredku vzbuzuje dojem tak žalostný
jako vÝpravná hra hraná šmírou representu je ji
krejcí Jupien a jeho príbuzenstvo i okolí - o nekterých jiných ješte menších svetech, mužeme se zmínit
jen mimochodem. Jak však odbýt nekolika jen slovy
9. S vet S o d o m y a G o mor h y!? Naze a· vyzývave vystupuje ovšem teprve pocínají ctvrtým oddílem
díla (ovládaje ho na to už naporád), latentne však diriguje je pocínajíc první kapitolou. Netvorí v knize
sveta tak vymezeného jako svety ostatní, nebot je to
národ, který - zase jako židé - žije v diaspore a ve
všech prostredích, koná nenápadne
a bezdeky jaksi
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dílo druhdy determinující.
Uvedli jsme príklad už
jeden: Kdo by tušil, že k proslulému hudebnímu vecírku Verdurinových došlo jen proto, že Charlus S9be
chtel zavázat svého záletného milence Morela?
Nicméne, je-li veci soudit podle jejich výsledku, lze ríci,
že »zednárstvo sodomitu«, bytsi - tak jako u Verdu~
rinových - vybavovalo v ruzných oborech života hodnoty jen bezdeky, vykupuje svou sociální anarchicnost
práve tím, že by ony hodnoty, o jejichž absolutnosti
nemuže namnoze být sporu, by bez jeho kutení, vytrvalosti, kombinacních triku, úlisnosti, pretvárky atd.,
kterých vynakládá, aby dosáhl maxima uspokojení tužeb, jichž musí tajit, zustaly neznámými. Je-li vProustove vzpomínkové tragikomedii - a tím a nicím jiným je »Pátrání po ztraceném case«, nejméne ze všeho
jsouc - navzdory tomu, co jsem cetl onehdy v letmé
poznámce jedné ceské revue: statickým románem; pro
Prousta naopak je príznacnou neobycejná plynulost,
plynulost až prílišná - je-li v nem tedy co vskutku
grandiosního, jest jím ta nesmírná soustava ozubených
kol, jimiž všechny ony svety do sebe zasahují, ona nehorázná qui pro quo hmotná i ideová: zámena osob,·
nepredvídaná setkání dvou lidí v prostredí, o kterém
mely vzájemne za to, že jsou každému z nich nedostupnými, objevení pravé identity nekoho, koho jsme pokládali za cloveka ze spolecenské vrstvy docela jiné
atd., nebo zase nepredvídané zmeny, jimiž prochází nejaká determinovaná myšlenka, predstava, slovo podle
toho, z kterého »sveta« na ni patríme, všechny ony
komické, burleskní, choulostivé situace, jež tím povstávají a jichž je tato skladba nesmírným kaleidoskopem. Nuže, nejcastejším
puvodcem bezdecným
ovšem - tohoto mumraje, jest zednárstvo Sodomitu,
jehož clenové - atsi z kast oddelených kolika vysokými zdmi - okamžite se sice navzájem poznávají, ale
jsouce štvanci a bojíce se denunciace, se obelhávají, zastírají, zapírají, predstírají, jsouce namnoze odhodláni
zachovat i v pohlavním aktu anonymitu. Mladý clen
vysoké francouzské šlechty osloven je na Elysejských
Polích mužem, kterf naléhá, aby se dal dovést do hotelu. Mladlk-Sodomita jako ten, jenž ho oslovil - odpírá a na všechny domluvy a prosby odpovídá tvrdoší jne: I not speek french. - Den po té je u Guermantu
velký ples. Maitre d'Hótel, který mladého šlechtice
uvádí, jest muž ze vcerejšku. Lícení zpusobu, jakÝm
oba, host a sluha, »se nepoznávají«, jest neodolatelne
komické. Tot asi typ jednoho druhu Proustových výjevu; vyskytují se v mnohých variantách a nekteré
z nich jsou z jeho nejúcinnejších výpravných vzpruh.
Vidíme tedy už dvojí funkci Sodomitu: v širším smyslu -jsou jakoby trubci, kterí však nicméne, atsi bezdeky, prenášejí pel, aby jím oplodnili práve pestíky
nejnedostupnejší;
v užším smyslu jsou pak jedním
z nejúcinnejších prvku Proustovy výpravné techniky.
Je jich nesmírne;
dobrá tretina výraznejších figur
Proustových
jsou bud »homes-femmes«, bud »dívkami špatných mravu«,
ale jejich skutecná podstata
odhalována je zvolna. Naposledy poznáváme Sodomitu
i v krásném Saint-Loup, jehož ryzí mužství zdálo se
dlouho nad veškeru pochybnost. Popravde je SaintLoup jediným - abych mluvil terminologií André
Gida - homosexuálem normálním; ostatní skoro bezvýjimecne zdají se být invertovanými typy dekadentními.
Proyst podává jich vzorník co nejúplnejší.

lhtomnost...
hny fysiologické a sociální typy inverse defilují
líceních halucinaCTIepodrobných. Proust lící je drae, posmevacne, zlostne druhdy, ale nekdy, zejména
iícení pederasta-samotáre, pederasta, jenž si v lidské
é ryzosti, v dobrote svého srdce uvedomuje nespraedlnost, kterou na nem páše spolecnost,
zvedá se
Proustuv ton k podivuhodne melancholickému patosu.
Dokonce je to snad jediné místo v jeho díle, kdy nás
zavádí do lidského nitra jaksi zoufale, jedním rázem,
kdy se ho chápe jedním hmatem, kdy se k nemu dostává rekneme intuicne, bez analytického klickování ...
'V

ZIVOT A INSTITUCE
Dr. L. P. Procházka:

O pražské atmosfére.

o brázkové
týdeníky jsou ve spojení se svetovými
agenturami, které jim posílají na výber celou
poustu nejruznejších podobizen z celého sveta. V jedé z nedávných takových zásilek - vypravoval mi retor jednoho našeho obrázkového týdeníku - obje'\a se najednou podobizna Prahy s nápisem: »Praha,
esto s nejhorším vzduchem na svete.« Je to zase rána
O naši samolibost a hrdost
na Prahu, jedno z nejásnejších prý mest sveta! Do nedávna prohlášené
O tyfusové hnízdo
ted zas mesto s nejhorším
duchem!A co je pri tom 'nejhorší - nápis na fotofii hned také oznacuje autora této diagnosy: není
žádný náš národní neprítel, žádný nenávistník z tára, jenž dríve na Prahu socíval: -prohlásil to na svých
ednáškách v cizine jeden slovutný ceský ucenec a
ofesor, tešící se doma i v cizine povesti stokrásné a
lasné!
Ale nechme stranou, kdo to rekl, proc takové veci
rovna musí prednášet v cizine - podívejme se dune veci na kloub. Nemyslím, že vzduch v Praze je
jhorší na svete; ale bídný je hodne.
Ocenenídobrého vzduchu a jeho úcinku na lidi nedá
vtesnati jenom do vedeckých formulek a pravidel.
tu o neco více než obsah k~Me, prachu, kyslicníku
lnatého, produktu spalování plynu z aut, produktu
í a hnití organických látek atd. Nejlépe to vynikne
áním a príkladem. Z vypravování Pražáka, prof.
Tak vám me vytáhli prátelé v zime do Krkonoš.
, já jsem na chlad choulostivý, a byly v Praze
us - 3 C - žena mi dala teplé prádlo, pletenou
tu. šálu kolem krku a kožich.
Slapeme na Mí- bylo mi teplo. A tady vám vyrazíme na plán
hovou plnou slunce; vidím tu cloveka nahatého jen
plavkách letet na lyžích. Vykriknu: »lidicky, to je
en!« »To není blázen,« povídají soudruzi, »to Je
inžen.h R. z Prahy.« Kroutím hlavou, a jdeme
Najednou vám na me padne takové horko, že
ládám nejprve kožich, pak šálu, pletenou vestu pu konecne v košili, nevycházeje sám nad sebou
·vu. Nejenom že-mi· bylo horko, nejenom nebylo
o nastuzení, ale já jsem se za ten den docela opata radost ze života, ten pocit blaha v celém tele,

to veselí a svornost nás všech, ten hlad - oh, doktore,
preložte Prahu na Mísecky!«
N u, nelze vyhoveti, pane profesore. Mísecky by se
pekne podekovaly.
Ale rozdíl jakosti vzduchu mezi
Prahou a horami je dobre vystihnut.
J sou nekteré okolnosti, které nepusobí prímo nemoc,
ale jsou prece závadné. My jsme príliš zvykli, všímati
si vecí kol sebe a okolností, v nichž žijeme, s ohledem
na to, zpusobí-li onemocnení ci-li nic. To, cemu ríkáme
klima, pomery klimatické, jsou rozdíly v atmosfére,
které népusobí prímo tak, že by vyvolávaly chorobu,
bud ciní organismus pouze méne odolným a prístupnejším ruzným nákazám - nebo jeho úcinky jsou ješte jiné. Hygiena budoucnosti nebude lidstvo brániti
jenom proti chorobám: ona musí také starati se o to,
aby život byl nejenom zdravý, ale také trošku veselý
a príjemný, a vubec, aby ten život stál za to, aby clovek byl zdráva dlouho ho mohl užívat.
A tu úcinek klimatu posud dobre nevymeritelný vedecky - hraje velikou roli. Celý ruzný národní ~harakter vyvíjí se úcinkem klimatu, a hlavne množství
plného slunecního zárení
a jeho ruzná míra pusobí
veliké rozdíly charakteru cloveka jižního a cloveka severního. Pražské klima není dobré už od prírody: otevrete-li nudné jinak tabulky klimatické, ctete s úžasem,
že dnu s plným slunecním jasem, t. j. kde slunce nerušene a bez oblaku zárí od východu do západu, je jenom nekolik v roce: nekterý rok vl1bec žádný, jindy 6,
J 5, 20.
dnu s polovicním neb cástecným zárením slunce je znateln~ menšina; prevážná vetšina dnu je zamracena, mlhava. Od prírody nepríznivá je také poloha vnitrní Prahy v údolí vltavském,
táhnoucím se
od jihu k severu, pomerne úzkém, jehož relativne veliká vodní plocha znamená jediný ventilacní pruduch.
Protože však tento prl1duch jde od jihu k severu, a
prevážný smer vetru je od západu k východu, a západní vetry se pro výšiny na levém brehu vltavském
do Prahy nedostanou - nemá Praha dostatecné prirozené ventilace. Co Praha vyrobí a do atmosféry pošle - a není to vubec nic dobrého - všecko zustává
v pražské atmosfére trcet, a my to musíme znovu a
znovu dýchat.
K temto nepríliš príznivým prírodním
pomerum
klimatickým pripojujeme pilne sami další umelé závady.
Vylezte si jednou odpoledne na kopce nad Smíchovem, odkud by mohla býti krásná vyhlídka na Prahu.
Vidíte mesto obycejne zahalené do rubáše mlhy a koure, z nehož tu a tam smutne trcí silhuetty veží a vysokých budov. Vidíte i horení hranici tohoto obalu,
jež je asi tak IO m nad domy - nad ní je pomerne cistý vzduch. Prijdete-li na tyto kopce v nedeli odpoledne, vidíte celé mesto pod nohama jako vymydlené.
jasné, obalu prosté. Proc?
Smíchovské továrny, jež
nemohly býti našimi predky hMe položeny, a hlavne
smíchovský pivovar, stací zahaliti celé mesto do kourového obalu. V nedeli se v nich netopí.
Ale i v nedeli dopoledne najdete nad Prahou rubáš koure. To proto, že topíme v kuchyních hnedÝm
uhlím, tisíce domovních komínu chrlí kour, který pri
nehybnosti atmosféry jen zvolna se ztrácí, zustávaje ve
dnech s nízkým tlakem vzduchovým a velikou relativní
vlhkostí vzduchu jako mrak nad mestem,

I
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~tomnosL,.
A tento kour tropí svou neplechu dále: on je prícinou pražských mlh. (;ástecky kourové a prachové váží
vlhkost vzduchovou a halí mesto v mlhy. Proto máme
tak málo slunce v Praze - slunícko muže osvetlovati
jenom horení plochu kourového a mlhového mraku,
trcícího nad Prahou; do ulic a domu se nedostane.
úcinky této atmosféry na zdraví jsou rozmanité.
ejvíce se projeví u osob, pricházejících
do Prahy
z cistší atmosféry. Cizinci, žijící v Praze delší dobu,
naríkají na castou rýmu a katarrhy horeních dýchadel;
jejich deti pražské klima vubec nesnášejí. Pražské obyvatelsvo všecko je vetšinu roku zarýmovatelé, rozkašlané; snáší velice špatne všecky prudké výchylky temperatury; polovicka lidí má chronickou rýmu neb chronický katarrh hrtanu. Povážlivejší ješte je seslabení
resistence organismu proti infekcím. Pricítám temto
okolnostem z velké cásti zlý stav tuberkulosy v Praze.
Roku 1920 obnášel pocet úmrtí na tuberkulosu Y ~chách v obcích pod 20.000 obyvatel 256 na 100.000 lidí,
v obcích nad 20.000 obyvatel 324, a v Praze 576 na
100.000 lidí.
To jsou fakta. Ted ale nekolik dohadu - subjektivních, císlicemi nedoložitelných. Vzpomenme na toho
pana profesora na Míseckách - jak se zmenila nálada
jeho i jeho prátel, když vepluli do horského vzduchu
a slunce, jak byli veselí, svorní, k sobe laskaví, a jací
jsme my tady dole. Na pražském lidu leží to, cemu
Nemci ríkají »duch težkosti«. Všichni jsou neveselí,
vetšinou zamracení neb hrozne vážní; mlcení y tramwayi, málo recí po ulicích, smíchu, hlasitého, jásavého
smíchu od dospelých lidí neslyšíš;
ba smích se stal
jaksi nezpllsobem, pronásledovaným
káravými pohledy. Vtipu se u nás nedarí;
jsme jen samé poucení,
hloubáme ustarane nad pozadím každého slova, nedllverujeme jeden druhému, z nepatrné srážky, šlápnutí
na nohu, chumlu aut neb povozu, jaké v Paríži vyvolají jen smích a prívetivé zašklebení s nejakým vtipem,
deláme hned velkou aféru a hádku. Vyhledáváme hlavne špatné stránky vecí, a ty generalisujeme; nadáváme
na tramway, na dlažbu, na obec, a nikdy nechválíme,
co ta tramway, obec, stát delají dobrého. Žije se nám
težko a ponure, a jsem o tom pevne presvedcen, že
veliký podíl na tom má naše ponurá atmosféra. Kdo
v Praze dlouho žije, a má cit pro puls poulicního života, dobre zná rozdíl tohoto pulsu za zamraceného,
mlhavého dne, a za krásného slunného dne. Dejte si
pozor na mlhavé dny pražské: ty rodí vždycky »aféry«.
N eokriku jte, že preháním: chcete tvrdit, že by nám
všem hned nebylo veseleji a útulneji, kdybychom mohli Prahou prohnati vzduch z Mísecek? Že by v novinách nebyly místo klepu veselé legrace, kdybychom
redakce meli v horách na slunci?
N u, takový vzduch, jako na horách, nebudeme mít
v Praze nikdy. Ale zlepšit jej ml lžeme znamenite. Jak
to udelat, to se lehko napíše v nekolika vetách: Smíchovské
továrny
bezohledne
odstranit.
Všechen
prumysl, vytápený uhlím, preložit na východ mesta.
Propagovat ze vší síly topení plyne~
místo topení
hnedým uhlím, po prípade v novostavbách k nemu nutit. Regulacne mesto obrodit - mesto s tak bídnou
atmosférou potrebuje daleko širších a rovnejších ulic,
než jakékoliv jiné mesto rovinné.
Dirigovati obytné
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zastavení na návrší a vysociny kolem Prahy, udelat ze
stredu ctvrt obchodní a kancelárskou.
To všecko se lehce rekne, ale težko udelá. Ale Praha
pres všechny kritiky a šk:arohlídství je v pohybu, je na
ceste pokroku. Staví se nové silnice, velkolepé budovy,
ruch stavební pres všechen nárek je cilejší než ve vetšine mest cizích, dodelává se regulacní plán, pamatující na hygienické požadavky mesta, stojí už nová velkolepá Michelská plynárna, v modrých dálkách rýsuje
se i príští veliká hydroelektrárna a elektrisace síte železnicní; všecky tyto ohromné práce, pohlcující veliké
sumy penez, pokracují tempem, o nemž si dobre neuvedomujeme, jak je horecné: zapneme do techto velikých prací i ty, které smerují ku zlepšení atmosféry,
dejme jim místo v prvé rade, a zjednejme si trochu
vzduchu pro své zdraví i pro své lepší a veselejší žití!
Nepodcenuji ani to, co bylo posud vykonáno. Víte,
my lékari rozeznáváme dvojí lécení: radikální - to je
na príklad rozríznout bricho a vyríznout
nemacnJ'T
kousek slepého streva; pak t. zv. lécení paliativní
- to jest prikládat na bricho obklady, mazat je mastickami a vodickami, a ležet v posteli a cekat, až se
veci upraví. Toto paliativní lécení nelze podcenovati u celé rady nemocí nemáme jiného. Tady u závažné
choroby pražské jsme se neodhodlali k lécení radikálnímu - a také snad to nebylo možné; tak lécíme zatím obklady a mastickami. Udelal se soupis obtežujících komínu, a v mezích chudoucké kompetence hledí
náš kourový referát odstranovati závadu za závadou.
Je to práce Sysifova - a jako i v jiných oborech, malí
zlodeji se trestají, velcí uniknou; tak i velké komíny
kourí dále, a nekterým malým byla vzata jejich nadutost a nafoukanost. Ostatne u nás i komíny a koure
je možno rozdeliti na dva oddíly: protežované a neprotežované; ba bylo by i možno rozdeliti je dle politického klíce. I nekteré státní a zemské komíny jsou nedotknutelné, tak jako by duch težkosti, valící se z nich
na hlavní mesto, byl státním a zemským zájmem, a veselý, družný duch Mísecek skrýval povážlivá nebezpecí ...

Vysvedcení naší administrativy.

V

minulých dnech vydal nejvyšší správní soud jako
každorocne výkaz o své cinnosti. Výkaz ten jest
naší administrative tím, cím jest vysvedcení studentovi. Rozc;1íl jest jedine v tom, že nejvyšší správní
soud neurcuje, který z úradu pracuje uspokojive neb
nedostatecne, nýbrž ponechává jim samotnJ'Tm, aby se
klasifikovaly samy, omezuje se toliko na suché sdelení, v kolika prípadech úrady rozhodly o otázkách
nejvyšším správním soudem prezkoumaných správne
a v kolika vadne.
Jakkoliv víme z podrobného sledování cinnosti nejvyššího správního soudu, že jest ucitelem velmi spravedlivým, u kterého i sebe mocnejší protekce niceho
nezmuže, prece z výkazu, který rozeslal, jest patrno,
že se snaží býti k úradum správním milosrdným.
Pro posouzení cinnosti administrativy jest zcela lhostejno, mnoho-li stížností bylo odmítnuto pro formální
vady, jako na pr. pro opozdení a pod., nebot v takových prípadech nemuže soud zkoumat, zdali rozhodnutí samo bylo vecne správné ci nikoliv. Rovnež výpocet prípadu, kdy úrad po podání stížnosti, rozpo-

vcas, uspokojil stežovatele, bud zcela
vyhovel nebo že alespon odvolal své rozvyhradil si o veci znovu uvažovati, neprijasnosti obrazu o cinnosti naší administrabne jako výpocet prípadu, kdy stížnost byla
- patrne po predchozím uspokojení stežoi cinnosti správních úradu, tak jak se
ti judikatury nejvyššího správního soudu,
, toliko, aby byl sdelen pocet prípadu z toho
ru správy, v nichž nejvyšší správní soud
aby bylo oznámeno, v kolika z nich bylo
právniho úradu zrušeno a v kolika stížut&.

tvi nejvyššího správního soudu k admii
práve v tom, že techto suchých cifer
brz že k získání jich z jeho v),kazu jest poho studia jednotlivých rubrik
a trochu
.
.

i vý ledku touto cestou nutno ovšem
hu jednotlivých oboru, že naše úranuceny rozhodovati ješte stále na
11 zcela nových, namnoze porád ješte
,ch, na jejichž kvalitu mají zákonot ministerstev vliv pomerne malý,' a že
kterých rozhoduje nejvyšší správní
porná. Potud ovšem jest výkaz nejoudu nejen vysvedcením pro spráodárství.
ucí zkušenost, že ve velmi mnoi prohru strana sama nesprávávnim a I'ledbalým zhotoveu právnímu soudu. V uvámo oznaciti za ješ~e uspokonevykazuje približne více nežli
posuzováno jest podle výkazu
du udeliti ješte absoluci minister, zdravotnictví, vykazujícím 35% kajsou ministerstva sociální péce, ze• terstvo pro Slovensko, jimž bylo zrui 30% z prezkoumaných rozhodnutí.
O i ministerstvo
financí, vykazující
, a tátni pozemkový úrad (25%).
cinnost vykazuje ministerstvo národbylo zrušeno toliko 8% rozhodnutí,
zahranicí vykazující jen 20/0 kasací
• t r tvo železnic, jemuž z desíti preozhodnutí nebylo zrušeno ž á d n é.
ji pracovala již ministerstva školství
• z jejichž rozhodnutí neobstálo 400/0,
a telegrafu, vykazující 44% kasací.
dek docílilo min. zásobování, z jey10 zrušeno plných 50%, kdežto príprikladem jsou ministerstva obchoraci, z jejichž rozhodnutí neobstálo
z tal na cestné hranici ceský zemclo Moravský jich vykazuje 50%,
Primát ve zlém smyslu podržela
vykazující plných 90% zruše·ji zamýšlená nová úprava prinese
e jako navržené zrušení slezské

Z uvedených cifer jest patrno, že výkonno3t administrativy není ve všech oborech stejná? nebot práve
obory, jichž se legislativa posledního roku dotkla nejméne a které pracovaly tudíž za podmínek pomerne
dosti prízniv)'ch, jako verejné práce, obchod a zemská
autonomie na Morave a ve Slezsku, vykazují výsledky
nejhorší. K omluve autonomie slovenské budiž spravedlive uvedeno, že nejasné pomery kompetencní zavedené novým, dosud ne úplne provedeným zrízením
župním a nedostatek školeného personálu má mnoho
vmy.
Než výkaz nejvyššího správního soudu jest zajímavý
ješte z hlediska zcela jiného. Podle neho bylo roku
1926 vyrízeno 4872 stížností administrativních,
1746
stížností financních a 298 stížností volebního soudu,
úhrnem tedy 6916 stížností. Uvážíme-li, že nejvyšší
správní soud má 35 referátu, které nebyly minulý rok
plne obsazeny, shledáme, že jeden referent musil vyríditi v minulém roce prumerem 200 stížností. Uváží-li
se dále, že z 365 dní v roce pripadá 60 dní na soudní
prázdniny a že ze zbývajících 305 dnu stráví referenti
prumerne polovinu v sezení senátu, vypadá na jednoho
referenta asi ISO pracovních dnu. V techto ISO pracovních dnech vypracoval jeden každý referent prumerne 200 stížností. Musil tedy definitivne vyríditi
za 3 dni 4 stížnosti bez ohledu na nedele a svátky. výkon tento nelze dojista podcenovati.
Jest toliko jediná otázka : Jak dlouho tohle referenti nejvyššího
správního soudu mohou vydržeti?

POZNAMKY
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Pravda o špatnosti danové reformy. Oposicní kritika
danové reformy nabývá chvílemi takového rázu, že neinformovaný ctenár nutne bude soudit, že tato osnova
je výlupkem všeho zlého, a že zvlášte delníci a úredníci budou berním šroubem tak utaženi, že nebudou
moci ani dýchat. Oposicní kritika, pokud takto informuje o danové reforme, zabíhá na cesty špatné a neuvedomu je si dobre své odpovednosti v tak choulostivé
veci, jako je kritika chystaných daní u ctenárstva, které
nemá možnosti, aby si samo udelalo jasný úsudek. Pokud se danové reforme vytýká nespravedlivost k delnictvu a úrednictvu,
nemelo by se ~apomíI).at, že je
treba vycházet z daných pomeru. Je sice pravda, že
minimum prosté dane bylo ve vládní osnove vymereno
pouze na 7000 Kc, což není násobek starého predválecného minima, jak by bylo treba podle stavu valuty.
Ale dnes toto minimum je 6000 Kc, takže zlepšení je
beze sporu danovou reformou dáno. Pro zamestnance
s pevným platem je minimum prosté dane pak 10.000
Kc a to je zase stránka osnovy, kterou by bylo možno
pri dobré vuli trochu uznat. Je dobre bojovat o zvýšení minima, ale nebylo by pri tom treba zapomínat,
že danová reforma prináší v danových sazbách práve
zamestnancum odkázaným na mzdu proti nynejšímu
stavu skutecné úlevy. Tam, kde zamestnancum se Jo59

sud dane strhovaly srážkou z platu, tam bude p~ danové reform v jiste r.adQstné ,zjištení, u všech zamestnancu dan'ov0'ttlreformou »postiže'n'ých«, že dosavadní
srážky jim klesnou skoro na polovinu. Ta!I1! kde r:1ane
platil zamestnavatel, jako v bankách, tam ovšem není
tak veselo, ale lze doufati, 'že i tuto vec se podarí urovnat zlepšením návrhu. Dano'{á reforma nemuže uspo·,
kojit všechny, o topl není treba debaty. Ale danová
reforma, jak ji navrhl ministr financí, je pokrokem
proti stavu nynejšímu, zna1'Il;enáznacné zlepšení a bylo
by treba to nepokryte uznat. Není to ideál, ale ministr
financí nemuže nikdy souhlasit s poplatnickým ideálem. A pak - n~ní ješte konec všech dnu. Co znamená
pokrok- dnes, muže být za rok bremenem - ale i za
rok se muže, napravit. Oposice pro samou kritiku nevidí toho sk,ute(ného pokroku, c6žse nám,u pí n~iíbí .
l,
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Záhadný apae.
Bylozastihl
to za Sherlocka
pošmourného
lednového
když jatého
jsem
H olmese
v jehodne,byte,
onou melancholickou pokleslostí, jaká ho nekdy prepadávala práve, když se zdarem vyrešil nekteré prípady velmi ~ložité a obtížné, nebo když nekteré obzvláštní prípady zamestnávaly
ješte dodatecne jeho
mysl filosofa, moralisty a hlubokého znatele lidí. Jeho
filosofie unášela ho obcas smerem k težkému pessimismu, který udivoval u muže tak agilního a energickéh.(l,
jakým ho všichni znali z jeho povol.ání slavného a
úspešného detektiva. Kdož však vedle Holmese detektiva znali též H olmese cloveka, a zvlášte já, jenž js;;m
byl po dlouhá léta jeho nejbližším duverníkem a prítelem, umeli jsme chápati tyto jeho obcasné návaly
melancholie, které pomíjely,
jakmile se náš milý
Sherlock odhodlal prekonati svou uzavrenou mlcel·ivost a dáti volný pruchod svým myšlenkám. Jeho povolání uvádelo ho do nejpronikavejšího
styku s nejruznej}ími vrstvami lidí, s nejruznejšími
typy a charaktery, s jejich, vášnemi, pohnutkami a pudy, a ony
okamžiky, kdy tento velký detektiv vyzbrojen vešketOU pohotovostí
své analysy a dedukce v s tup o val
t a k tež k o r o zz a o n u pro nás o s t a t n
l u š t tel n o u clo n u u t k a n o u z taj 1~, Š a lb y a f a k t, z a níž
sed
e j e a s k r Ý vál
ds k é z l o, :vrývaly se do jeho duše ostrím ošklivosti,
horkého odsudku a druhdy až nihilistické filosofie.
V takové chvíli bylo nejlépe ponechati ho rmutnémH
proud1l jeho myšlenek a trpelive vyckati, až pocne
mluviti sám.
.
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Usedl jsem tiše a Holmes b1lbnoval na okenní tabuli monotonní melodii. Ocekával jsem, že pocne mhtviti o krásách venkovského zátiší, o pokojných radostech venkova, procházek, lovu koroptví a pestení
1lšlechtilých dr1lhlUovoce ve venkovském ústraní, kam
se již casteji mínil 1lchýlit. Sedel jsem tak mlcky asi
6Ó

pul hodiny, dívaje se na temn01l silh1let1l H olmesov1l,
rýsující se tvrde proti šerém1l nebi.
»Víte již, Watsone,« pocal náhle Sherlock H olmes
bez jakýchkoliv
úvodu, »0 onom herci v ú bor 1l
a pac e, který byl dle zar1lcených zpráv N á r o dní c hLi s t u a N á rod a zatcen 1l vily Capkovy?
Samozrejme, že jsem se nejprve vydal ohledati sit1laci
a místo 1ldálosti, jejíž sensacní dusledky nezastaví se,
jak se zdá, ani na prosl1llém 1lsnesení Kl1lbu národnedemokratických poslancu a senátoru, nýbrž rozvinou
se definitivne patrne
pred celým forem evropským,
ba snad pred Spolecností Národu. Priznávám se, že
nic se mi nezdálo snazším, než zprv1l tento prípad.
V národne-demokratickém
tisk1l bylo jasne 1ldáno, že
trapná príhoda se ttdála 1l vily Capkovy v H1llvátove.
Odebral jsem se tedy do H 1llvátova. Jeto kolonie rodinných domkl't, kde se dosud ríkalo Ve Stromce nebo
na Flore. Hledaje Capkovu vil1l, o níž N á l' o dní
L sty ml1lvily, narazil jsem nejprve na vily, o nichž
jsem predpokládal, že v nekteré z nich bydlí Karel Capek, ale nenašel jsem t1l vily Capkovy, nebot dle dverních tabulek, jS01l obývány panem Tumo1l, Sísem,
Cervinko1l a jinými redaktory a predáky N á r o dní c hLi
st u
jiných politických
orgánu a stran.
Bylo mi receno, že jS01l to Dr1lžstevní domky žurnalistu, až posléze jSem shledal, že Capek bydlí v jiné
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~tevní kolonii kus opodál na venek; patrne je tam
lepší vzduch. - Uvádím vám to vše proto tak
,obne, ab)'ste videl, že hned z pocátht vyskytuje
tomto prípade ,rada nejasných údaju a nápovedí.«
Aha,« zvolal jsem, »neco podobného, jako bylo
istorii Krivých Kroku! Vzpomínáte, Holmesi?«
Nikoliv,« pravil H olmes, »ci vlastne jen cástecne.
to prípad je pri své jednoduchosti
komplikova• Halo, Watsone, znáte lidovou poveru o bludkorenu? Nuže tedy, pod tímto prípadem-leží také
"i bludný koren. Jdete po údajích - a cesta vás
stocí jinam. Šel jsem do Hulvátova za vilou Capa cesta 'mne vedla k obydlím redaktoru N á"í c hLi st tt. Hledal jsem apace a zatím
»zatím žádného nebylo!« skocil jsem Holmesovi
leci. »Vždyf byla celá ta falešná povest verejne vyna jak oním hercem, který se stal predmetem nepomluv)" tak úcastníky onoho vecera!«
omalu, milý Watsone,« prerušil mne Sherlock
s. »A pac s y I ves t r o v s k é noc i e x i. e! - Že úcastníci vecera prohlásili SfVMt ct'í, že
O apace nevideli?
Že pomluvený herec prohlánebyl za žádného apace prestrojen? A že žádný
ebyl zatcen, jak mne potvrdil
Scottland-Yard.~
ínáte, milý hochu, že nejsme zde v západní
pi. Jiný lid, jiný mrav: zde nic neplatí svedectví
ti podepsaných lidí, nicím není ujištení jmeho i podepsaného herce proti nepodepsané
nosti žurnalistic ké! Cím jest cest a slovo
jakých podepsmtých ttmelcu, jejichž jméznáma v širší verejnosti, než je verejnost
tické republiky, cím je to všechno proti sl 0rnalistického anonyma, který se nepodepsal.~
zemi, milý Watsone, je skutecnost taková, za
jt prohlásí anonymní žurnalista, nebo klub strajejíž zájmy je tento žttrnalista placen. Jestliže
klub poslanct~ a senátoru národní demokracie
to prípade ttS1lesl
Probuh, Holmesi,« zvolal jsem, »pockejte tromuhle všetntt nerozumím. Zustávám všude záEvropanem a nedovedu se vžíti do psychy
pých národu jako vy, který jste detektivem!
ríci, že lidé, kterí se v této zemi plnými jmény
. pred verejnost, lhou a že anonymové obracepred verejnost, vedí veci jiné a lépe? V jiných
Isem dosud nikdy nic takového ne:videl.«
lru,« pavil H olmes hlasem mírným,
»toho
jednott, drahý Watsone, ukva. Zase jste
'pak svedectví, že nikdo žádného apace nevi.. tení, že žádný herec nebyl zatcen, je také duše tedy
žádný
apac
neexistuje?
tJ ní L sty
se vyslovily pevne, že byl zatcen
kostymu apace. Nebyl však zatcen ani herec
CO
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r,m apace.
Nyní dejte
Watsone. zmizelo
Nebyl
"trec,
ani kostym.
Co pozor,
tedy záhadne
ní sylvestrovské noci.~ A pac!
Kde jest?
utajil? «
uji, drahtý H olmesi, že jste ho našel! N enadéle mou trpelivost!«
« rekl zvláštním hlasem H olmes a zavrtel
obem, jaký jsem ješte nikdy u nej nepozoti[ jsem dobre všechny stopy, Uvážil všech-

ny ok.olnosti, sledoval jsem všechny známky a probádal .vse~ co by mne. mo.hlo vésti za zmizelým apacem.
N.ase! Jsem ho'? Ntkolw, milý Watsone, je to velmi
dt;:ne: sle~oval Jsem. ho p~vne po všech stopách jeho
pusobnostt a shledal Jsem Je - víte kdeF V N á r o dn í c hLi
s tec h· a .v N á rod e.« »Jak to?« rekl jsem v úžasu.
»Milý Watsone! Kam šel, kde se skryl a co udelal
ten apac, který, když nebyl zatcen herec Smolík v šeru té sylvestrovské
noci tak náhde zmizel.~ ÚjiŠfuji
vás, Watsone, že jsem prípad studoval velmi bedlive .
A kam jsem došel?! Všechny známky zdají se nasvedcovati, že - nu, že - onen záhadný apac - musím
se tak domnívat, že se patrne potom prevlékl do kostymu redaktora N á rod n í c hLi s t u a psal do
N á rod a ona verohodná a ocividná odhalení týkající se sylvestrovského
vecera. Jinak si prípad nedovedu vyložiti, nebof nikde jinde jsem už po nem nenalezl vubec nejakých stop.«
»Bylo by možno? zvolal jsem. A za kterého, domnís t u by se to
váte se, redaktora N á rod n c hLi
byl vydával?«
»N evím,« rekl H olmes mrzute, »nebyl prece podepsán.«
»A kdo, co kdo jest ten záhadný apaU«
»J ak mohu vedeti!« zavrcel H olmes: »není nikde
podepsán! - A nyní mne nechte chvíli o samote, milý Watsone. Musím nyní rešiti jiný prípad, rovnež
dosti pozoruhodný.«

í
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fktornnosL
»Jaký zas) H olmesi.'!-«
»Frípad' hrubého precinu" a: násilí proti autorským
právum dra Kramáre. Ale o tom až príšte. A nyní
s bohem a na sh,zedanou.«

o p I s y
-----.l--------------;Protestanti a katolíci.
Pane redaktore,
jsem opravdu vdecen za, dopis p. Otakara Fleischera.' Je pSán
bystr,e a s jakousi snahou porozumet mému sta'Eovisku. Proto
se zdají být jeho námitky tím vážnejší a nutí mne, abych odpovedel. Zmíním se pri této príležitosti i o výtkách p. J. Divokého z 52. císla min. rocníku ;)Prítomnosti«.
-r'an
0-: Fleischer má pro mé výklady o katolictví j endve
vysvetlení: Bud jsem kryptokatolík a protestant »leda na pap,ír~«,
a bylo by lepší, kdybychom se (totiž já, Hromádka) podmanivé ;
prítažlivé síle toho druhéha náboženského nároru cele odevzdali«;
byla by to prý »zcela logické«. - Aneoo jsem hrackár, který
má urcité choutky a kterému jsou »subj.ektivní' názor a záliba
nekdy milejší než vecný rozbor«. V zájmu v e.c i lituji, že se
musím hájit proti takovýmto -,tlreba peclive zastreným a zaklausulovan\ým - domnenkám, které po' všech mých projevech
o protestaTitismu dotýkají se skoro hranice pomluvy. Což nemuže bý1! ješte nejaké tretí, vysvetlenJ, které by naši diskusi
pozvedla na vecnou úroven?
Všemi svými podarenými nebo nepodarenými clánky a: studiemi O katOolictvíchtel jsem dosíci jednoha cíle: abychom s katoHky zápolili ve sfére zbožnosti, nechali všech vedlejších argumentu a setkali se tvárí :" tvár jako lidé, kterým jde o Boha a
kterí Zápasí o pravdu s nepochybnou vážností a uprímností. Nejsem ovšem takj naivní, abych chtel toho cíle dosáhnout snadno.
Dokud se budou smet bez zakriknutí slušnými katolíky tisknout
takové ohavnosti, jakol by~ clánek o Lutherovi ve štedrovecerním
císle »Cecha«, nelze cekat nápravy od zítrka. A u nás, ceských
protestantu, mužete psát Q všem možném, smíte psát s nejvetším porozumením tr'eba o buddhismu, smíte psát skoro s pohrdáním . o krestanské theologii a starokrestaJllJSkém vyznání
víry - všechno se &nese, jen o katolictví je sotva dovaleno
se zmínit, aniž jste provedli obligátní kritiku a »odkrývání tech
tajemných a trpytných clon, kterými církev katolická pokrývala
nedostatek živého obsahu«. Dva roky jsem a katolictví nenapsal
témer ani rádky, vyložil jsem své krédo protesta.llItské, ve kterém jsem bez v Ý hra dne prijal základní pravdy reformacní,
podal jsem rozbor Ka.rafiátova ITÍyšlenínábožeookého, psal jsem
o Pala'ckém a j. - a sotva zase napíšu' clánek: o pozoruhodných
zjevech dnešního katolictví, clánek s výhradami skaro v každém
oddíle, - prijde p. O. Fleischer a pO'vážlive krOoutí hlavou a
povídá cosi, jakOobych»)opouštelpevnou pudu vlastního svetového
názort1« a »považoval jiné (rozumej katolické) nábO'ženské názory za st e jine dob r é a s nad j e š tel e p Š í«. Tak u nás
pakleslo vedomí kresfa,njské solidarity, že je nám bližší kde kdo
jiný než katolík. Nemylme se: R e for má to ri to to
ved o mís O'I i dar i ty mel i, treba vedli vášnivé boje s katolickou církví, Není nápadnejšího dokladu pro naši náboženskou chudobu nad tento náš, vztah ke katO'lictví. Proto Zllsta.tle
stále užitecným na tento doklad upOozornQvat.V katOolictví se
množí dnes, už hlasy po zmene konfesijní pO'lemiky, na svetovém
foru krestanském Ise pokládá starý boj proti katOolictvíza prí.znak zaos,talosti - a my se nemužeme vzpamatQvat. Nemužeme
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pochopít, že pro t e s t a nt má mít iniciativu a menít atmosféru, af si už katolíci delají cokoli, at spoléhají na politiku
a moc. Prumerný náš vztah ke katOolictvíje nemožne ne pwtestantský;, mužete snášet jakkoli závažné doklady o dnešním
rumu a katolickém proudení a p. Fleischer to všechno precte,
hochu pochválí, ale na konec vás odbude: »ZkušenOostn~ ucí
však též, že tato hnutí známá jako modernistická; zustala vždy
jen nezdarenými pokusy, že katolická církev neupustila nikdy ... « Jaká zkušenost vás ucí o tom? Historikové vás mohou
upOozornit na jinou zkušenost: Jak predbelohoTš,tí protestanti
ceští bydi slepí pro obnovujícl se katolictví potridentské a ztratili králov:stvÍ, majetek i hlavy. Dnl"S se nebojím o hlavu, ale
o jiné statky. Protestant nemá strkati hlavu dO'písku a kojiti se
n a:u c e n Ý m i a neoduvodnenými frázemi. ÚkO'lem dnešního
protestanta je vystoupit na výši, kde se vede vlastnlí zápas náboženský s katolictvím a neodbývat katOolictvívýklady ') »zevI1lí,
slepé, davové zbožnosti«; výklady, které ciní nemožným každý
vec n ý" závažný a plodný zápal>s kato.Jictvím.
Vedel jsem predem, že jedna veta mého clánku muže 'vzbudit
vážné námitky: »Nechci všetecne analysovat: vím, jak jeden
falešný pohled a dotek pripraví oko pozoro~atelovo o vš;;:chno
bohatství a plnost Božího sveta.« Uvedomele jsem ji napsal;
kritika p. Fleis,!l('ra potvrzuje její správnost. V prípade Terezie
z Ježíška stací ten jeden všetecný pohled, píše p. Fleischer, a
zjistí v po9state pathologický zjev. - Jsou dobre známy všechny
ty vedecké i »vedecké« pokusy, odklidit zbOožnostse sveta výtkOoU
a pomluvou pa:thologicnosti. Který velký náboženský zjev dejinný
nebyl »pathoIQgický« se stanoviska prumerného' a spakojeného
šosáka? KO'ho z tcchto lidí p. O. Fleischer zachrání pred všetecnými zraky psychiatru a pathO'logu? Jak zabrání, aby nebyli
odvedeni do nemocnic a blázincu všichnlÍ lidé víry, od ženy hríšnice z evangelia pres Pavla, Františka'z Assisi, Luthera, Komenského až k dnešním známým (Kierkegaard, DostOojevskij!)
i bezejmenným krestanum? Nebylo již sáhnut':> i na Ježlše?
Atsi byla Terezie z Ježíška nemocná (jiste že byla!); necht lékar
zjištuje zdraví jejího tela! - Ale jak mi'tže clovek, který se
ohlíží p~ zbO'žných lidech, svuj vztah k nim merit podle jejích
zdraví? Který vážný filosO'f bude odbývat Nietzscheovu filosofii
výkladem o psychopathii Nietzscheove? KdO' ví, co jsou to holesti a propasti víry ve skutecného Boha, ten ví, 'jak jeden krívý
pohled druhého clnvek:t mtlže dáti zcela falešný výklad tomuto
zápasu víry. Terezie z Ježíška zasluhOovalaode mne ješte lepšího
výkladu. Daly by se vybrat z jejích projevu místa mnohem
lepší než jsem vybraJ. Ale co by t') bylo vše platné, když je
Terezie pathologický zjev a když otázka: pravdy se chce rešit
s hlediska medicinálního!
Ostatne milj náznak O »gestu a úsmevu pohanského nitra«
mluvil dost zretdne O mém vztahu k barokní zbožnosti. P.
Fleischer zná muj názo1' na katolictví barokní. Možná, že nekdy
bylo a zase bude treba otevrene s touto zbožností bojovat. Ale
dnes pro našeho protestanta nehrOozínebezpecí s tétn strany. Nejsme ješte nábQžensky tak vysoko, aby nám toto. nebezpecí hrozilo. Nejsme s, to., abychom této zbOožnostivubec rozumeli. A
jsem proto rád, že jsem »všetecne neanalyBOoval«.Musíme se
napred ucit powrovat, než nabudeme schopnosti pr':> n á b 0·
žen s k o u' - nejen pathologisujícl - analysu.
P. J. Divoký se zminuje o politickém katolictví: »Ptlsobí-li
nekdo na mne púliticky a národnostne, nechf není udiven, že mu
neodp'o~ídá111náboženským rOozjímáním. My jsme si na tuto
pO'litickOoua národnostní cinnolSt papežské církve zvykli od dob
husitských a zvykli jsme si na ni tak dok-:male, že rímská církev
a náš politický a národnostní neprítel, klerikalismus, nám sply"
nuly v jednO'.«P. Divoký mi odpustí, když mu reknu, že clOovek,
kterému. jde o zbožnost a obrodu nábOoženskou,musí Qdpovídatí

~tomnosG
na politickou cinnost katolickou náboženským rozjímáním.
Politicky necht 'Jdpo'Vídan politikové. Já verím v sílu svého náboienstvÍ. O tom »politickém a národním nepríteli« povídat dnes,
dy katolické strany r.aše závodí v nacionalismu
a státotvor.
Dosti, je pri nejmenším jel1l zbytecná námaha z doby rakouské.
A protestant musí být dnes velmi opatrný. Síla katolického centra
V Nemecku Ilení nebezpecím pro nové, republikánské
Nemecko.
ebezpcci je jinde. Papež projevuje souhlas s locarnskou politikou Francie proti extrémním nacionalisttlm francouzským i nemeckým. A u nás? Je tak'Jvá situace, že evangelictí poslanci a
tori, pokud mají v církvi odpovedné postavení a kladný
k církvi, hlasovali z velké vetšiny pro bravurní kat'JlÍcký
ovÝ zákon. Kdybychom videli do ledví vetšiny pPJtetd v republice, zj istili bychom tichou radost nad tím hlasom. Vždyt i CÍrkev ceskoslovenská, tak nadšene protirímská,
jevila ústy patriarchy Dra Farského uspokojení nad dusledky
ákona. Boj'Jvat proti katolíkttm ve jménu státu, vlastenectví
a pokroku, bylo by u nás, protestanttl, dnes nevkusné. (To neznaená ovšem, že mé srdce je pri kongruální politice a že ne'dlm jejího v nit r n í h o nebezpecí pro církve vše c h n y.)
Co napsal p. Divoký o Indu a Japonci, »který žije klidne
le príslušníktl jiných sekt náboženských«
a tak »dokazuje
Upe svuj krestanský svctový názor než francouzský
katolík,
jenž vraždí Hugenoty, a než stolicc papcžská, jež narizuje kri·
cká tažení proti Cechtlm«, zní pekne lyricky, ale co s tím?
restanství není lyrika; krestanství je víra v u r cit é h o Boha
urcitý smer myšlení i praxe. A kdybychom dnes pocítali každou
pitu katolíky prolité krve, dostali bychom protiúcet. Nebojím
ostatne, že by Šrámek chtel opakovat noc bartolomejskou,
O to, co del:tt dne s, a nikoli o historii. O Masarykovi
psal jinde (v »Mas~rykove sborníku«), nechci o nem di!!t zde. Citáty p. DivokéhO' z MaS<'1ryka mluví pro mne.
citát z Altenberga o »vzkríšení Kristove jako anticipovaném
ecném výsledku organisujíci
se hmoty v celém lidstvu« je
jevem jakési divné mystické a romantické fantasie, ale s kretvím nemá (krome s lov a Kristus) nic e h o spolecného.

P

O. Fleischer koncí svou polemiku P'Jchybnostmi o úspešti mé »neprímé apologie církve katolické«. Chci prý, abymy, protestanti, videli v katolictví vzor. A ptá se, »zda
me práve my, ti druzí, položit ruce v klín, zrevidovat svui
er ke kat'Jlictví a dívat se s klidem na výboje jeho bojovformaci?« Jinde vytýkají mne lidé obdiv pro katolictví.
ogie - vzor - obdiv. Opravdu? - Katolictví nepotrebuje
apologie; má apologety P'Jucenejší a obratnejšÍ.
A mne
tolictví vllbec nejde. Nehájím katolictví, hájím sebe a' protism proti obecnému úpadku náboženskému, proti naší maa provincialismu. Protestantism
vždy veril ve SV'JU pravdu,
krldla rostla, cím výše videl svého odpurce. Když stoj!
v tvár skutecne velkým ijevum a odpuretlm náboženským,
te rostou i jeho svaly. Protestantism
je náboženství prísné
ty a ješte prísnejší se b e kritiky.
Nep'Jchybuji, že mé výo katolictví budou jednou jasnými dukazy mého - protismu; že byly prftve apelem, abychom »nezaložili ruce
ÍDe a nedívali se netecne na »výboje katolických
"bojovných

Bolesti ceského protestnntismu.
V Praze dne 29. ledna 1927.
Vážený pane redaktorel
Nechci do Vašeho casopisu zanášet theologické
disputace a
proto pI·osím, abyste mi ke clánku prof. Hromádky
»Z bolestí
ceského protestantismu«
dovolil jelll nekolik poznámek.
Kritika mých názoru, kterO'U prof. Hromádka
podal, je sice
silná, sebevedomá a povýšená ve výrazech, ale slabá ve veci.
t. zv. švihácké kritiky, proti kterým se obracel už
Pripomíná
Havlícek. Myslím, že první podmínkou poctivé kritiky je snaha
pochopit odpurce, být k nemu loyální a spravedlivý, f a i r p I a y,
jak ríkají Anglicané.
Prof. Hromádka'
nazývá mne nejnaivnejším
predstavitelem
protitheologického
novoprotestantismu
u nás a vytýká moderní
protestantské
theologii, že se jí theologické myšlení stalo podradnou složkou
náboženskou,
která muže a ne m u s í být.
Proti 10mu kladn proste citát ze své knížky »NáboženstvÍ
a
kultura«:
»Theologie není náhodným a vedlejším výtvorem náboženství, jak se nekdy soudívá. Vzniká-s_Wliti'nf
nffiností a má
své místo a svuj výzl.am v náboženském
živote...
Theologie
sama o sobe není ovšem ješte náboženstvím"
ale jest jednou
složkou náboženství a to složkou pod s ta t no u« (str. 22).
Príznacným
zjevem moderni theologie prý je úsilí o »podsta'tu náboženství,,;
nejde prý jí O Boha, nýhrž jen o proces
v lidské duši. Proti tomu cituji opet: »Výklad náboženství mttže
být dvoj Í. Jest bud možr.o podat poslední a nej vyšší výklad
náboženství, konecný jeho smysl, a pak jest nutno podat nejaký
metafysický
výklad
o cloveku, o jehO' podstate a o jeho
pomcru k Bohu a ke svetu. Anebo je možnO' podstatu náboženství
zkoumat
predevším
psy c h o I o·g i c k y
a hledat,
z kterých psychologických
motivll náboženství
vzniká jakožto
jedna zvláštní stránka lidské zkušenosti.
Tento dvojí výklad
náboženství
se nikterak
nevylucuje;
jest možno a nu t no
o boj í v ý k I a d s poj i t« (Náboženstvi a kultura, str.' 15, srv
také str. 32).
Proti nepochopitelné
prímo výtce, že moderní theO'!ogie považuje krestanskou víru v Boha za prekonanou, cituji: »1 dnes.
jako stále v živote lidstva, jde predevším o Boha a o jeho království, o jeho panování, trebaže chápeme dnes tuto myšlenku
jinak, než 'ji chápali krestané veku minulých" (str. 6)., A podohne hych Ii-whl uvést citáty proti výtkám, že moderní theologie je protidogmatická,
proticírkevní
atd. Zkrátka, celá moje
knížka a ostatní mé projevy vyvracejí
psychologismus,
histO'ri.smu5o, naturalismus,
positivismus, všecko to, co mi prof. Hromádka prisuzuje. Kdo si tedy »ulehcuje úJohu«? Prof. Hromádka
IT,.luví o »ban'krotu filosofického
myšlení« v ceském protestantismu. J es-tli se domnívá, že jeho theologické
stanovisko
má
správnejší základ filosofický, tedy necht jej jasne a urcite vyloží; zejména necht ukáže, z jakého pramene vzniki jeho »víra«
v Boha a v jeho »SlovO'«, ze zkušenosti, z nadprirozeného
zjevení, z rozumové spekulace, ci z jakého jiného pramene.
Dekuji Vám, pane redaktore, za uverejl1lení techto poznámek.
S výrazem

dokonalé

úcty

Dr. Fr. Linhart.

acle.

ji uprímne p". O. Fleischerovi i J. Divokému za laskaV'Ju
nost a Vám, pane redaktore, za tolik místa, které dopráváte
disktdm.

Vám oddaný
J. L. Hromádka.

*

Technici a právníci.
Vážený pane redakto·re!
Clánek p. Dr. Jaroslava Drábka vyvolal ozvenu, kterou jiste
autor necekal, aspoil ne v tom smyslu, v jakém došla zpet do
Vaší redakce v podobe nekolika ddpisu, plných otázek stavovských. Z toho duvodu nepolemisuji prímo ani s. jedním'z
pisatelu techto dopisu, ale obracím se na Vás, vážený pane redaktore,
abyste poprál místa malé úvaze o právnících a inženÝrech.
Dnes je verejná služba ovládána právníky, o tom není sporu
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fhtomnosL
a je to i ve výkonu hospodársko-technické služby znacne cítit
jako zatížení. Podíváme-li se na verejnou službu kriticky, vidíme, že správa v praxi nevyžaduje ve znacne prevážné cásti c eI é h O' P r á v n í k a, nýbrž jen z na 10>st príslušnlÝch zákonu a
predpisu a znalost administrativY vubec. K temto vlastnostem
pristoupí právní myšlení jen zrídka kdy. To platí i pro vlastnlí
službu politickou; priznalo se podepsanému k tomu více vážných
právníku jak od první, tak druhé instance politické služby. Jestliže k úkonum vla,;tTIÚsprávy j,e potrebí pomerne málokdy právního myšlení, tím méne je ho potrebí pro: výkon t. zv. s 1u ž e b
od bor n Ý c h. K tem patrí práve i verejná služba technická,
zemedelsko-inženýrská, lékarská, zverolékarská a p. Výkon
služby podle zákonných ustanovení musí se pridržo<vati ruzných
narízení, která vydávají príslušná resortní ministerstva. Z vla.stní praxe mohu jen znovu tvrdit, že dobrá znalost predpisu jak
zákonu tak IIlarízení a úprav centrálních úradu, úplne postací pro
bezvadný výkon verejné služby technické i odborné cinnosti
poradní. Pokud je skutecne za,potrebí k rešenlí prípadu právní
yšlen-í, od ce{lo jsou tu právníci, aby podal1-dobrozdání j.-ak o
odborníci?
Dnes je ovšem pomer obrácený. Služba technická, technicko-hospodárská i techmicko-právní je pridelena
právníkum, ackoliv právního rešení v pravém slova smyslu po- I
trebuje jen velmi málo.
Spor stavu právnického a inženýrského vidím hlavne v nedocenení stavu inženýrskéhO' jak právníky, tak verejností vubec.
Mnoho k tomu prispívá i to, že není titul »inženýr« rádne zákonem chránen. O studiu není pochyby. Techhické vedy žádají
jiste vetší duševní námahu pro studium i aplikaci, než pouhé
ucení se na pamet doslovnému znení paragrafu. Abstraktní pojmy težko se chápou a v praxi užívají pri konstruktérství, rímské právo, vlastní zdroj právn-ího myšlení, bezesporne této námahy nevyžaduje. Kdyby' verejr,á správa mela být vec n e upravena, zle by pochodil stav právnický.
Studujeme-li trochu státní rozpocet (ku pr. na r. 1927) vidíme, že hlavní rysy správy státu jsou dva: vlastní správa. a
sp~áva hospodárská. Co k tomu nepatrí, tvorí skupinu všeobecnou. Rozdelíme-li si jednotlivé položky všech kapitol do techto
skupin dle nákladu osobních a vecných, dostáváme poucná císla.
ciní totiž
vecné náklady
osobní náklady
357,Soo.000.- Kc
ve skupine správní
934,200.000.- Kc
ve skupine a) hospodárské a financní
4,022,300.000.- :t
406,Soo.000.- «
ve skupíne b) správa
7·0S2,900.000.- »
.movítého majetku
3·834,400.000.- »
1.S44,100.000.- »
1.211,400.000.- »
ve skupine všeobecné
SpoJu: 6.386,500.000.- Kc 12.976,800.000.- Kc
Dohromady: 19.363,300.000,-- Kc.
Není do konecného císlaJ zapocten náklad na pense a na požitky dle nového požitkového zákona, ponevadž není po ruce sta·
tístika úrednictva dle druhu služby.
Vyj ádríme-li pomery ooobních nákladu ku vecným, ciní tyto:
ve skupine
I.
1 : 0.383
ve skupine IIa.
1 : 9.938
ve skupine IIb.
1 : 1.841
ve skupine III.
1 : 1.275
Vyjádrení v procentech celého nákladu stát. rozpoctu:
skupina
ni. <.
4.82%...
1.8S%
.skupina IIa:
2.09%
20·77%
skupina IIb.
19·80%
36'45%
skupina III.
6.25%
7·97%
spolu: 32.96%
Dohromady: 100%.
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67·04%

Pro myslí<;ího jsou císla velmi poucná. Ukazují, mimo jiné,
neoprávnenost podrízenosti stavu ve službách skupiny II. a III.
stavu právnickému, fungujícímu ve službách skupiny I. Bohužel
není tu místa, o rozpoctu a správe stát\!-samé blíže se šíriti. Chci
jen tímto výnatkem z jiné práce ciferne ukázati na vážnos~
ctázky státní' a verejné správy vubec a. na malost hádek z duvodu stavovských, které práve pri refo·rme státní správy hrají
hlavní roli, krome duvodu politických a. osobních. Bohužel, sprav~dlivého uznání verejnosti inženýr težko dosáhne, ponevadž neumí ,;voje osobní znalooti náležite nosit na trh. Pracuje pro jiného mnohem nezištneji a tišeji, bez reklamy, než stav právnický. Jsme tak naivní, že považujeme všeužitecná, všem stavum
prospešná svá díla za dostatecnou reklamu. Bohužel, není tomu
tak. Proto jsme ovládnuti právníky, více stavovského prospechu
dbalými.
V dokonalé úcte
Ing. Aug. Krejcí.
(P o z n. r e d a k c e. Redakce bohužel je mucena prohlásiti za
ukoncenu tuto debatu, která' vzbudila tolik zájmu, že bychom
príspevky k diskusi mohli naplnit nekolik císel Prí tom n 0,s t i, což ovšem nerií možno.)
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O. Zahrada: Argentina, zeme budoucnosti. S mapami a íl1ustracemi. Nákl. kruhu »Politeia«, Praha XVI., Hrebenky 1509.
Z obsahu: Poloha. Horstvo a vodstvo. Podnebí. Kvetena. Zvírena. Obyvatelstvo. Rec, <tIi.ska literatura. Umení. Sport a hry.
Dej iny. Admir,istrativa. Skolství. Nábožensví. Doprava!. Voj enství. HosjY.ld.irství. Neprátelé ar!!ltnnnských osadníku z ríše
živocišné. Prumysl a finance. Pristehovalectví. Kolonisace. 2ivotní úroven. Csl. spolky v Argentir,e. Argentinsko -ceský stromecek. Desatero pro vystehovalce. Stran 216.
.J:ames Bl'yce: Moderní demokracie. Díl I. Nákladem »Orbis«,
Praha XII. Za Kc 6S.-. Autor, profesor práv na oxfordské
universite, muž, který zastával nejvyšší státní hodnosti a meli
tedy príležitost pozorovati výhody i nedostatky demokracie na
ruzných místech bezprostredne, shrnuje všechno, co poZlnal,
v této knize. Pojmy stále se opakující v recích i žurnalistice:
demokracie, svoboda., rovnost, verejné mínení, pomer dem,:>kraciek výchove a náboženství jsou ;fu vymezeny. Následuje r·ozbor
demokracií v a!IlItickýchreckých republikách, jižní Americe, ve
Francii, Svýcarsku, Kanade a. j .
Bakunin:
»Zpoved«. Bakunin psal svou »Zp<Jved« v petropavlovské pevnosti na žádost cara Mikuláše 1. a psal ji jako
»vyznání zbloudilého syna duchovnímu otci«. Psal ji jako kajícník, nikoliv jako revolucionár. Vylícil v ní celý svuj život,
názory, plány a snahy až do svého zatcení r. 1849. Podal tu
široký politický obraz ctyricátých let v západní Evrope, zejména pak podrobne nacrtl revolucní hnutí r. 1848 v Nemecku
a v Cechách. Ceské reV':>lucivenovány jsou ve »Zpo'vedi« nej·
význacnejší kapitolky. .
Arthul' Schopenhauer:
»íivotná
múdrost«. Aforizmy. Z nem·
ciny preložil B. Miil1er. Expeduje Jozef Šulc, kníhkupec v Košiciach, Hlavná 120. StráJnl 132, cena Kcs 12. »Životná mú·
drost«, dielo svetového významu, ktoré teraz vyšh v slovenskom preklade, je ntlSporným obohatením slovenskej literatúry
tak prekladovej ako menovite filoZ':>fickej. Preklad je peclivý a
rada vysvetliviek usna.dnuje cítanie tohoto diela.
JUDr. Fel'dinand

Kahánek:

Jazykový

zákon a vládní

narízení.

Text a poznámky. Za Kc S.-. Nákl. Pražské vydavatelské spolecnosti, Praha XIX. V komisi »Melantricha«, Praha, Václavské
námestí.

