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cÍm byly zastoupeny všechny savetské i autonomní,
republiky, n)'brž také aby mezi temito dvollnedelnímÍ'
1.
,poslanci - déle než 14 dní sjezd sovetll totiž netrvá a
manclát pak ztrácí svau phtnost - bylo pokud možno
VOleh,ní,kampaJ~
do
ysovet\"1,
j
ež
má.
bý~i
clo
jisté
míry
dosti figur, representativních
i co dO' zevnejšku, aby
sveraznou nahrazkou demokratlckych voleh sveta
tak
bylo
možno
okrášlitil
predsednický
stltll cO' nejnesovetského. je vlastne cel),m systémem. Behem této
vetším poctem výrazných oblicejlt a tYPll vetšiny nákampane nevolí se totiž pouze sovety vlastní, vesnické
rodností s'0vetského svazu a vytvoriti tím pestrý a nea mestské. n)'hrž i delegáti na celou radu sjezdu techzapomenutelný
rámec k celému jednání sjezdovému.
to sovetu. které pocínajíce' sjezdem, rekli bychóm,
Takov)'
sjezdov)'
delegát však bývá i po uplynutí
okresním, pokracují sjezdy krajskými.
obi1'astními.
,sjezdu
asobou
velmi
známou ve svém okrese i ve své
dále pak sjezdy autonomních a svazových republik) až
repubhice,
cástecne
stává
se osohností velitni' autor,itanakonec vyvrcholují všesvazovým
sjezdem sovetú.
tivní,
která
prllbeh
sjezdu
oznamuje na cetných místV predminulém období volebním i sjezdovém byla soních zasedáních. Prato takové príležitos·ti je treba vyvetsk<'L
ústava zmenena tak. že všesvazový sjezd koná
užíti i propagacne a to co nejvíce. Jsou tedy na sjezdy.
e nyní jednou za dve léta. Ponevadž Svaz sovetských
sovetll
a spojené s nimi zajíždky dO' Moskvy valeny
iaJistick~'ch repub\iik byl utvoren teprve lroncem
roku 1922, byl letošní všesvazov)' sjezd. sovetú co do osoby vždy nové a nové a jen menšilJ1a de1legátú sjezdu
,náleží ke stálé, rekli bycham do~ivotní bolševické vepoctu pát),. Jemu bezprostredne predcházel sjezd sodoucí kO'horte, k temto skutecným a vlastním Stammvetll RSFSR, to jest všeruské federace, jenž b)111co
gastllm v konstitucním orgáne SSSR, ke komunistum
do poctu již ctrnáctý, dále sjezd sovetl\ Ukrajiny,
moc
majícím a moc poskytujícím. Na pátém sjezde
Belorusi. Zakavkazské federace, Turkmenistanu
a
sovetu,
jenž zasedal v Moskve mezi 20. až 28. 'kvetzhekistanu. tedy všech tech šesti cástí, z nichž dnešnem
1929,
bylo techtO' nov)'ch delegátl\ pres 65 proní SSSR se skládá. Tyto sjezdy jsou konány ve hlavcent, ke zbývající tretine pak náleže1~ všichni bolšeních mestech dotyoných republik. kdežto sjezd sovet!"\
victí vudcové. Mezi temito 700 osobami nalezneme,
SSR koná. se pravidelne v Mioskve, ac ústava pro to
rozumí se, celé PoIlitbureau. celý Sovet lidových koprímého ustano'venÍ nemá.
mi sart"t, celé predsednictvo dosud úradújíeíhO' ÚstredPodle sovetské ústavy jest sjezd sovetu nejvyšším
ního výkonného výboru, predsedy guberniálních
a
or~án:!~ moci, ve státe. Jemu náleží nejen veškerá
oblastních výkO'nn)'ch výborll. vlldce sovetské vlády
,neJvysslmoc zakonodárná, nýbrž cástecne i' výkonná.
v jednotl1ivých autonomních i svazových republikách.
To však pouze po dobu jeho zasedání. to jest až do
TímtO' zpl\sobem je zajišten vliv vr~tvy Lidí, kterí doo~~~žiku, kdy zvolí ze sebe své v)tkonné orgány, ji- sud stát vedli, nebot puldruhého tisíce novácku co do
mIz JSou dva díly Ústredního výkonného výboru tak
iniciativy a kO'nstitucní prúpravy ani zdaleka nevyváží
zvan)' Svazov)' sovet a Sovet národnostní. Po t~mto
obratnost
skutecnou moc techto sedmi stovek. Souúkonu h5'vá automaticky rozpušten a mandáty jeho
casne je takto uc:ineno zadost požadavku »pravé sodelegátt"Jztrácejí svou ptatnost.
vetské demokracÍe«.
~a~o ústavní nejvyšš.í oprávnenost svazového sjezdu
Pátý sjezd sovetu SSSR byl ve všech techto ohlesovetu nese s sebou zajisté i takové vnejší znaky, které
dech jedním z nejlépe organisovalJ1ých. Jemu nepredby ukazovaly, že se zde vskutku
jedná o suverenní
orgán, jenž je obdaren nejvyšší a takrka absol1tutní cházela pouze dobre vedená volební kampai'í., na jeho
program mely vliv také bezprostrední události v ko·
mocí ve státe a to ve všech ohledech. Sjezdová techmunistické
strane. XVI. konference této strany, jež
nika sovetská za d1louhá léta své praxe vypracovala
se konala koncem dubna t. r., nejednala sice prímO'
.Je tak.ov~l~~[tll?sti,
již .-iistý sl:avnos~ní ceremoniál, po- o programu nastávajícíhO' sjezdu sovetú, ale její vII'astdobny temer wkemusl poloclrkevmmu canonu kter,'
ní program nápadne se podobaL programu
samého
harak~~ri.:'l~jedn;s y!akrka všechna sovetská ~erejn~
sjezdu, takže nemuže býti pochybnosti, že zde byly
hromazdel1la na;lezl tedy k sovetským asobitostem.
v ÓÍ'nnosti rádne fungující spojené nádaby. Vzhledem
~a~o\'~' sjez~ sovetu, ;' našem prípade pátý sjezd
k tomu, že hlavním predmetem jednání konference
.yetuy~SSR.: jes.t ve sv~ ~ou~rnu obrovský aparát.
i sjezdu byli tak zvaný petHetý plán socialistické výJIZ me~lce~red Je,?a ,:':volanur: Jest na romto aparáte
stavby státu, jinak receno potvrzení dosavadních poacova~?, Je p~an pnpravovan program. Tato prílitických smernic stalinovského
vedení aze ríci že
av~ de]e se .nejen v teLesech ústavních, jakO' jest Sopátý sjezd SOV,etltmel v.Mastmeústavne ; formálne' po.
vt h.dovfch koymisaru a Ústrední výkonný výbor, retvrditi, na cemž se usnesl již XV. sjezd komunistické
tIve Jeho predsednictv'0, nýbrž zejména ve vedoustrany v roce 1927 a co dubnová konference tétO' straorg.~nech komunistické strany, které vIIastne rentup mocenskou nadstavbu v sovetském státe a ny plne zduraznila pres ta, že se vyskytli mnozí prí ..
~r~enci tak zvaných pravých úchylek, kterí s touto po~e ,:~ech o~ledech. Va~ba delegátú je za tétO' kamlItlkoll souhJ1iasíjen cástecne. Tato komunistická l~nie,
e pnpravne vedena velmi dovedne a to jak shora,
o
jejíž vypracování a provedení má ovšem nejvetší
z?ola. Ar<l!nžérisjezdu starají se nejen a to, aby
Zl v\ee než 200'0 delegáty s plným právem hlas'Ova- zásluhy Stalin, prakticky zmmená: Zesílení a zrych-

Pátý sjezd sovetu.
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Pfftomnost.,
lení tempa industrialisace státu, spolecne s prestavboll
veškerého hospodárství zemedelského .na základe kolektiviI1ím.

veny a rozhodnuty na predbežné schúzi komunistické
frakce sjezdové, jež se koná hodinu pred zahájením
sjezdu. Všechno tedy klape jako výborné švýcarské
II.
hodinky a shromáždení pri tom ani nemá casu nejak
se nuditi. Volba výkonn:)'ch orgánú pátého sjezdu 0Velké Divadlo moskev~ké slouží pri takov.''Ch príležitostech k inscenování konstitucní
manifestace. N 1- "ettl hyla vzorem, jak hezky to jde, když rídí s11romúždení. cítající pres 3000 lidí, jedna jediná myšlenka.
cím .í'iným, než velkolepou manifestací takový sjezd
Svetlovlasý', stálý sekretár CIK-u, Jenukidze, navrhl
sovetú vlastne není.
do predsednictva r05 sovetských osobností, tedy jakýsi
Již nekolik dní pred zasedáním b)'vá budova divadla
mal~' snem, cetl ta preruzná známá i neznámá jména,
k této manifestaci zasedací rripravována.
Velké Di- Kallinin požádal strucn~'m vybídnutím o hlasování a
vadlo se premenuje touto prípravou v jak:)'si Kreml.
již se zvedlo more nekolika tisíc rukou smerf'm k záTo znamená: Divadlo jest obklíceno vojáky, náležejírícímu obrovskému lustru, aby takto byla dokumencími ke speciáLním oddí1ltm Státní politické správy,
tována sjezdová jednomyslnost.
povestnému
GPU, všechny poblíž ležící zastávky
A pak prišel vlastní ceremoniál sjezdov)', vrchol
tramvayí a autobusu jsou po cas trvání sjezdu zrušeúvodu k sjezdovým jednáním, kter)- mel všem prítomny, nikdo z obecenstva jdoucího trebas na procházku
n~'m ukázati názorne. kdo že se vlastne dnes nalézá :la
nesmí vstoupiti ani na chodník divadla. Pro delegáty
vrcholu
moci a popularity ve SSSR. Kalinin vyzval
sjezdu i' pro zvané hosty jsou vydány zvláštní vstutotiž
zvolené
cleny predsednictva, aby zaujali svá mípenky, které nesou pecet Ústredního v:)'konného výsta na tribune jevištní. A prtlVod hned na to byl zaboru a podpis jeho sekretáre, jsou císlovány a ruznobarevné. pri tom opatreny údajem. kter)'mi vraty neho hájen. Nejprve vystupovali na jevište. tak ríkajíc, nejdvermi smí se prísluš'ná osoba do zasedací síne na své jednodušší figury v 'predsednictvu. pricházejíce v dosti velkých hlouccích: ro!lnictí mužové a vesnické ženy
místo odebr.ati. V tomto roce dokonce byJo poprvé žáz Ukra jiny, Sibire, stredního
i severního Ruska.
dáno od zahranicních korespondentú, aby se legitimovaJi pri vstupu naznacen:)'mi dvermi [}ej'en tímto pecli- z Kavkazu i strední Asie, nekterí ve svých národních
krojích, nekterí aspon vyšnorení, všichni však se slavve vydaným lístkem, nýbrž i legitimací, nesoucí kronostní vážností v oblicejích, všichni plni jakéhosi osohme osobních údaju také fotografii
majitele. Také
ního kouzla. K nim pripojovali se prostí delegáti deldoyen diplomatického sboru nedostal by se do divadla
nictí, v tmav:)'ch košilích a moddch bltlzách, rovnež
jin:)'mi dvermi. než práve temi, kleré má na l,ístku napricházejíce ve vetších hllouCcích. jakoby se báli pripsány. ,
jíti jednotlive. V následujících okamžicích bylo lze již
Diplomatickému
sboru pridelena bývá b:)'va1á lože
videti
známejší obliceje vedoucích bolševikLl provincarská. nyní zvaná »lože soveta lidovÝch komisaru".
ciúlních, predsedy vlád jednotliv5'ch republik, Kavkaz?\T alézá se na nejvzdálenejším
míste od predsednického
ce. Nemce. Tatary, Ukrajince, Turkmeny a Uzbeky ..
stolu i od recnické tribuny. Za to lože zahranioních
Silný potlesk sedících delegátLl v sále i v Iložích požurnalistll a dopisovatelLl je prímo pod touto tribunou,
zdravoval
tyto muže a ženy, jak postupne zaujímali
pred stolem predsednickým, takže umožnuje nejen Z'l.místa za prec1'louhým stolem v popredí jevište. Pak
chycení každého slova recníkova, nýbrž i bezprostrednásledovala drohná prestávka. stacící jen -jen k tomu.
ní studium hlavních osobností sovetského režimu.
ahy
si shromáždení mohlo oddechnouti. Ale tu již se
Jevište, na nemž je místo pro predsednictvo i dosana scéne ukazovaly osobnosti z ústrední vlády lidoví
vadní Ústredn~ v:)'konný výbor, je dekorováno jedine
komisari. sekretári oblastních organisací komu;1isticl<";
obrovsk:)'m poprsím Leninovým, tonoucím v zeleni.
Predsednick:)' stul je kolem dvaceti metru délky, po- strany, cinitelé odboroví a družstevní vesmes prvního
rádu, vždy ve skupinkách menších a menších. mnokryt rud~'m suknem a radou zelen~'ch lamp. U každého místa nachází se sluchátko radiotelefonu, aby každ~- hem smelejší a ostrílenejší, vítaní potleskem úmerne
clen predsednictva mohli recníka dobre slyšeti. nebot
ve~~~m a. ve~ší~--.,Za nimi. vystupovali již cinitelé nejVYSSl,neJZnameJsl komul1lste z Politbureau, jako 1\10jevište je velmi rozsáhlé a recnická tribuna vzdálená.
lotov. Jaroslavskij,
Mikojan. Ordžonikidze. KaganoJinak nebylo tentokráte v sále žádných c1ekorací. ba
vic, potlesk rostl a rostl. Pak ukázal se již sám Rykov.
chybely i obligatorní pásy rudé !Iátky mezi ložemi,
opatrené nejv:)'znamnejšími hesly dne, které jinak lze predseda sovetú liclov)'ch komisarll. Prišel nikým neprovázen. pomalu si hledal místo tesne vedle recnické
spatriti na každém verejném soyetském shromáždení.
Prostota a skromnost zasedacího sálu odpovídala úpLne. tribuny, jen ahy byl blízko, až mu bude udeleno slovo,
všeobecné situaci, kted daleko není tak dlžová, ahy Zvedl za ohromného potlesku cellého sálu svou vÝraznou hlavu, aby tímto pohybem podekoval za potlesk
dovolovala ne jakou nádheru nebo jásot.
i galeriím. Pak opet malá pausa - a v pozadí vvnoA prece ozval se jásot, když Kalinin. doprovázený
ostatními peti predsedy Ústredního
v~-konného v~'- ruje se on, STALIIJ, rychle se blíží k predsednickéboru prohlásil po kr[ttkém oslovení pát:>, všesvazový- mu stolu. jako by nepozorován chteli v druhé rade
sjezd sovetLl SSSR za zahájen)'. Potlesk zamenen byl židlí zaujmou li své místo. Potlesk se zdvojnásobnuje.
zmnohonásohiíu je, také ceié predsednejprve zvuky smlltecního pochodu na pamet a v cest ztrojnásobnuje,
zesnul:)'ch padJ~'ch bolševikú i revolucionáru, pak já- nictvo, které již pohodlne sedelo, vstává a pripoj u je se
k nemu. Tleská Kalinin. Jenukidze, Petrovskij a ostatsav:)'mi zvuky Internacionály,
vybízející
živé bolše~
ní \'~'znamní lidé, tleská i sám Rvkov. shromáždení
viky a revolucionáre k dalšímu boji.
propuk[t
v jásavé vo'lání, hurá hr;ní. až se žárovky
Takov~' sjezd sovetll jest nejlépe organisovan:)'m a
v lampách otrásají .. Celý sjezd manifestuje t'lkto pro
nejvíce poslušnÝ'm shromáždením na svete. Ten nepradnešního nejvyšší ho vúdce strany i celého sovetského
cuje jinak než s jednomys1lností stoprocentní. Všechny
otázky technické a regulativní
jsou predem priprasvazu. Stalin stojí mi. vrcholu moci a popularity. Tak se

focl1~'a "Tejmocnejší. tento enthusiasmus
e i v sllvetské spolecnosti, tak oddané m.\'lektivislllll, O'obní autorita, individuální síla
mená, co muže dáti popud J, ostentativní a eleí demon.traci . .:\no, Stalin je dnes nejsilnejší
ezi komllnistv celého sovctského Ruska. snad
celého weta~ jeho autorita dnes platí mezi
jvíce.
rin a To111
ski.1, také clenové Politbureau, se
i, ael"oliv byli do predsednictva rovnež zvOé to je dukazem, že vítezství dnešního vedellí
je ab~ollltní. ackoliv porážka prav)'ch nemela
ledek zatím žádné zákroky organisacn í. jako
cováni, \'}povídání, persekuce a podobne.
e Z\'edá "lldce ukra jinsk~"ch bolševikll, PeJ a na\Thuje, aby Karlinin byl zvolen za pred'tého sjezdu sovetit Bourlivý potlesk mu neaby bylo rádné hlasování. provedeno a tak je
tlesk prijat za jednomyslnou volbu, stejne jako
ukidze za sekretáre sjezdtt je rovnež podobou poh rzena.
rukoll a ~lImotu"
ztištt je a predseda, jenž
zvo1..:n a aklamován, pronásí jasným hlasem:
lrá lek má na prvním míste zprávu vlády sosvazu.. lovu k tomuto bodu denního porádpredseda ,ovetu Ifrlov~'ch komisarí'l. soudruh
potlesk nedovolí recníkovi, aby se ihnecl
slova a dokazu je souca ne, že Rykov se svými
vicáck~'mi tendencemi, jež na XVI. konferenci
tické strany vyjádril!', nekle.".l ješte tak hluy na sjezdu nesmel b),ti prítomen. Ba naopak,
veren nejd{Hežitejší referát. Jiste, že zas<'
dáno mÍ'"tv. které ve vláde po Leninovi zadra" IlhrO\'ského sovetského shromáždení je
tnl1tlJul'azem.

III.
ch pet hodin trvala zpráva Rykovova. Musi!a
once odložena do dalšího zasedáni. Její první
kala se zahranicní politiky SSSR a obsahovala
o pomeru sovetského svazu ke všem témer dí'tstátlllll. ,\ však jejím Leitmotivem byl dtlkaz,
sovetská vláda je jediná ze všech, která jest
'na k okamžitému odzbrojení, chrání se svou
u pouze proti jednotné fronte antisovetské,
ak k nikomu neprátelsk)'Ch cití't nechová. Iropu ob, jak)'m hlava sovetské vlády mluvilo pon~lické, mohl postihovati ovšem pouze stát.
d r.eni v Moskve zastupován
diplomatickou
kter) stojí u voleb, jež mohou tvárnost jeho
cní politiky vltci SSSR znacne zmeniti. Lehká
la "šak i dále, postihla aké Francii a státy
vropské, v cele s Polskem a Ceskoslovenskem.
• že Polsku »nabízen byl garancní
pakt, ne
laboti. nebot Poláci dobre vedí, že budeme-li
. rvát, že budeme se rvát jak se patrí«, primela
vyslance, po nekterém nepatrném rozm~'šlení
í, abY opu til diplomatickou loži. O CeskosloTel<11
R) kov toto: »Ze státu, jež nás dosud nezmiiíuji se O Ceskoslovensku. Ne snad proto,
nam na tomto státe nejak zvlášte záleželo a byl
zvlášte dí'lležit)" al,e proto, že chce v této
hráti roli, která jeho významu neodpovídá.
>venskochce totiž, soude podle posledních
ésti v otázce uznání SSSR celou Malou Do-

hodu. Je to pokus. kter~' nemuže míti žádných užitecn}"ch dttsledkt'J.«
Ironie vládního referátu nedotkla se ani v nejmenším Nemecka a státu asijsk)'ch. Že bylo v této zpráve
vysloveno blahoprání králi Ammanulahovi k rychlým
úspechum a to snad práve v okamžik, kdy tento mlad)'
padišachmíjel
hranici afghansko-indid<!Ou, aby Oj)UstÍ'1 svou nevdecnou zemi, bylo zcela prirozeno a plnc
odpovídalo pomeru sovetí't vuci Anglii.
Druhá cást reci Rykovovy byla venována pOmhtlm
vnitrním, ne však poEtickým, nýbrž výhradne hospe}dárským. Bežné nesnáze hospodárské, které v posledních dnech vedly k tomu, že na príklad v Moskve, ty
vrstvy obyvatelstva, které nemají knížek na chléb, nedostanou príšte vtlbec koupiti bílého chleba, byly za
lícení skvel)'ch perspektiv petiletého plánu socialistické v)'stavby témer zapomenuty. A zapomenuty byly
docela, když Rykov maloval sjezdu lákavý obraz 'Onoho okamžiku, kdy kapitalistické hospodárství ostatních
státú bude hospodárstvím sovetským dohnáno, ba dokonce predstiženo. Tento zázrak má se státi ne dríve
a ne pozdeji, jak za pet let, plán k tomu je již vypracován a pátý sjezd sovetu má pouze na starosti tento
plán definitivne potvrditi. Odpovídá pr)' úplne leninismu, generální linii komunistické strany. jak tato
hyla na XV. sjezdu strany vytycena a vykolíkována.
Jest sice tento plán optimální, to jest pocítá s nejpriznivejšími podmínkami,
jest také hodne optimistický,
avšak enthusiasmus
proletárských
mass premuže
všechno, jako premohl obcanskou válku, hlad, blokádu.
intervenci, obtíže dneška. Žádné obtíže budoucna nejsou nám strašny, za pet let budeme dále, než veškeren
ostatní svet. Tempo k tomu jsme již nasadili ...
Po celodenní debate, které zúc'lstnilo se pres 30 recníku, každý však s recnickou Ih{Hou nanejvýš desíti
minut, byla zpráva Rykovova o politice vlády jednomyslne schválena a vláde sovetské udeleno nejvyšším
konstitucním orgánem všeobecné abusolutorium,
jak
co do její cinnosti vnejší, tak i vnitrní.
Pak zacalo vlastní projednávání denního porádku,
všude ohlašovaného, všemi chváleného, velmi obsáhlého petiletého plánu hospodárské výstavby. Tento plán
má svého velekneze a tvúrce, predsedu státní plánové
komise, otce a tvurce myšlenky elektrifikacní. starého
bolševika, osobního prítele Leninova a technického
nadšence. inženýra Kržyžanovského.
Tento komunistický
inžen)'r a enthusiasta
prišel
pred pátý sjezd sovetu s cetnými sugestivními
prostredky pomocnými, které prý príštím sjezdem, podle
žertovného vyjádrení Kalininova, budou snad doplneny pravdepodobne i hudbol1. Behem jeho dlouhé, výhorné a témer básnické reci stál.a totiž na jevišti obrovská mapa sovetského svazu, na níž byly oznaceny
ruzn.obarevnými žárovka:mi všechny body, jichž dotkne
se behem príštího petiletí socialistická výstavba státu .
IT dyž Kržyžanovskij
mluvil. o novÝch hutích a dolech,
zazúrily na mape rudé žárovky v Donecké pánvi, na
Urale, v Sibiri i na Dálném Východe. Mluvill.t-lio jin~'ch odvetvích lidské tvurcí práce, bylo mOžno videti
zár zelených, žlutých, modrých, bílých i jiných lampicek, rozestrených po nejrí'tznejších cástech SSSR, jimil. rozohnené shromáždení bylo privádeno do jakési
technické e.xtase a jež výborne i:lustrovaly sugestivní
v)'klad a ješte více zapa'uovaly mozky delegátu. Atmosféra byla tak nabita žhavými myšlenkami a letící fan355
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tasií, že jeden z delegátu již nemohl se premoci a
zvolal1!do plného ticha chraplavým a mocným hlasem:
»Rozsvette prece celou tu mapu najednou!«
Tento
chraptivý výkrik pllsobil jako elektrická jiskra na celý
sjezd. Mužové i ženy instinktivne se vztycili, jejich
jiskrící zraky utkvely dlouze na mape, kterou Kržyžanovskij velitelským hl'asem dával rozsvecovati, a ze
všech hrdel najedpou vyrazily zvuky Internacionály.
Zejména sLova »Poslední bi~va vzplála, dejme se na
pochod« byla zpívána s nesmírným dllrazem tisíce fanatických verících, ackOltiv ješte vcera Rykov citoval
Leninova slova, že to ješte není poslední bitva, že pred
komunistickými massami stojí ješte celé rady bitev.
které teprve když budou vítezne dobojovány, zajistí
vlajce socialismu vítezný vzmach nad sovetským svazem, že proletárský stát a jeho obyvatelstvo se nachází
teprve ve ctvrtém rocníku vysoké a nejvyšší školy výstavby socialistické, že stojí ješte pred težkou stáhli
zkouškou, pred nejtežším rigorosem, které má býti
skládáno po celých príštích pet let. '. Aae co n~ tom
všem záleží, Jla mape zárí již všechny ty rLIZ110barevné
žárovky, petiletý hospodárský plán je zde demonstrován, vede nás k nadšení, jsme štastni, že jej mužeme
videti aspon na papíre!
Moderní hašiš, rekl by ten, kdo by v této rozehráté
atmosfére chtel býti ponekud strízlivým. Ale tento hašiš je nutný, bez enthusiasmu, at již umelého nebo prirozeného, nemLlže ve SSSR vllbec nic jíti. Musí b"ti
vytvoreny aspoi'í. skvelé perspektivy, ro~ehráty' nejl:užovejší nadeje, když už ta prítomnost je težká a bez
jakéhokoliv lesku. Rykov sám prohlásil 've svém záverecném slove, že pouze nadšení, spojené s aritmetikou,
muže uskutecniti peti let)' plán. Sjezd pochválil tato slova bourlivÝm potleskem .'1dokázal tak že vnejšího nadšení není v sovetských kruzích ned~statek 'Slovo zllstává tedy jen za tou aritmetikou. S tou ovšem to pujde již hur ve státe, kde je ješte asi 40 procent analfabetu, trebas že na zacátku revoluce existoval i zde plán
v)'stavby a sice: K desátému výrocí revoluce nesmí
býti mezi námi ani jednoho negramotného!
Nadšel'lého Kržyžanovského vystríd'11 strízliv)' predseda Nejvyšší rady lidového hospodárství, Kujbyšev.
Omezil se na vylícení výstavby prumyslové, hájil nynejší tempo industrialisace, která jediná je s to pozvednouti zemi na moderní výši a uciniti ji na cizine co
nejméne závislou. »Nacionalistický .socialismus", jak
Trockij pohrdlive nazývá dnešní politiku Stalinovu,
došel zde nejplastictejšího vyjádrení ,'1víra ve výstavbu
socialismu v jediném, isolovaném a zaostalém státe sálala zde z každého slova, jinak tak strízlive pronášeného.
Debata o techto dvou referátech byla nadmíru živá.
Ale jen velmi skoupe bylo slyšeti nejaká kritická slova.
nebot knihy o petiletém plánu jsou velmi tlusté sv.'1zky,
než aby bylo možno je na ráz dukladne prohlédnouti a
prostudovati.
Sjezd však ihned souhlasil s lidov)'m
komisarem osvety, když tento prohlásil, že na osvetu
je v petiletém plánu velmi málo pamatováno. Bylo na
míste usneseno, aby lidovému komisariátu osvety, v jehož cele stojí od pocátku revoluce Lunacarskij, bylo
povoleno dalších 1.200 milionu rublu behem príštích
peti let, jen aby z'1Vedl povinnou a všeobecnou návštevu
školnÍ. Ovšem bude .záležitostí komisare financí Brjuchanova, aby potrebnou sumu si opatril. Snaha o »dohnání a predstižení«, rozumej západních státu, byla
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v tomto požadavku nejlépe patrna, zde se ukázalo, j:lk
daleko k tomuto »dohnání« vlastne je.
O petiletém plánu v zemedelství mluvil Kalinin. Jeho
rec bYla ve svém zacátku snuškou, nejrozmanitejších
citátu sovetských i zahranicních, jak špatne se ve svete
darí individuelnímu zemedelci, jak to s ním jde s kopce v kapitalistických státech a jak pro neho vubec není
záchrany v kapitalistickém systému, který speje k jeho
pohlcení velkokapitálem. Pouze socialistické principy
vzdelávání pLldy. totiž kolektivisace tohoto vzdelávání
a naprostá jeho mechanisace, mohou dáti .zemedelci
plný užitel.;:a pri tom soucasne pomoci socialistické vS'stavbe celého státu. Kalinin je jedním z nejvetších fedrovatelLI kolektivního obdelávání pLldy, jemu náleží
též vypracování smernic, j,ak postupne likvidovati individuelní hospodárství a jak je nahraditi bud t. zv. sovetskými velkostatky, nebo proste zcelenými pozemky,
na nichž bývalí hospodári budou pracovati spolecni!
v míru a ke kJEclu vlastnímu i k užitku státu. jakoby
byli dokonalými andely a nikoliv zištnými lidmi.
Ke konci své zprávy navrhl Kalinin, aby k snadnejšímu uskutecnení petiletého plánu v zemedelství byl
vytvoren nov)', spolecný komisariát zemedelství pro
celý sovetský svaz. Tím zamýšlel zajisté uciniti další
krok k centralisaci státní správy. Avšak tento návrh
setkal se se siln)'m odporem zejména v kruzích delegace ukrajinské.
Rozprava o otázce zemedelské byla pak vlastne nejlepším dukazem, jak se dnes sovetskému zemedelství
špatne darí, jak jeho pokrok na základne dosavadní, to
jest individualistické, je vskutku nemožný a proto musí
býti stuj co stuj hledány a nalezeny nové formy,~by
se stát i rolnictvo z této nouze nejak dostalo. Nouze
jest to tedy, která žene vedoucí kruhy k reorganisaci
celého zemedelství, nouze a starost, jak vyživiti tech
3'5 milionu lidí, které každorocne v Rusku dnes prib)'vají ... Socialistické smernice a program pricházejí te.prve v druhé rade.
V rcholem pátého sjezdu sovetu byly volby nov)'ch
výkonných orgánu, totiž Ústredního výkonného výboru. Jak známo, pozustává tento sovetský parhment
ze dvou komor: Svazový sovet se 45 I clenem a Sovet
národnostní, do nehož všechny republiky svazové a autonomní 'delegují své zástupice, se 136 cleny. Také
dlouhý seznam techto clenú byl predem ve schuzi komunistické frakce pripraven a sjezdem pak v plenárním
zasedání jednomyslne prijat. Na návrh Kalininuv byl
pocet clenu CIK-u rozmnožen o jednoho a. sice o Maxima Gorkého, jenž práve se vrátil do SSSR. Jinak nacházejí se v techto nejvyšších telesech vládních, jimž
náleží veškera moc mezi dvema sjezdy, všechny populární osobnosti sovetské, v cele s celým Politbureau.
Tentokráte bylo do CIK-u zvoleno také vetší množství
zástupcu sveta vedeckého, technického a umeleckého.
Mezi cleny je více než 67 proc. komunistu a zbývající
jsou tak spolehliví, že sovetská státní myšlenka je jimi
plne zajištena.
Kalinin to rovnež byl, jenž uzavrel tento pátý sjezd
sovetu, když byly jednomyslne odhhsovány všechny
navržené resoluce o petiletém plánu.
Internacionála
opet znela z vypráhlých hrdel unavených delegátu, kterí s posledním jejím tónem ztrácejí také svou konstitucní moc, aby jí nenabyli dríve, než zase po dvou letech, a to pouze tretina tech nejsilnejších. Výkonná a
zákonodárná moc náleží príšte ústrednímu výkonnému

PNtomnOSL
lépe receno jeho 27clennému predsednictvu za
pozadí, st?jí rozh?~d~F~í or~ár:y k?muni,stické
a generalm sekretar ]e]Jho Ustredmho vyboru,
T.~kétuto výlucnost Stalinovu pátý sjezd sovetú .
potvrdil a zdLlraznil, i když na nem Stalin neani slova.
J. Ed. Šrom (Moskva).
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Maliclierní ve velkých vecech.
moc obehraná písnicka: pomer koalice k parlamu. 2ádná z našich koalicí si moc na parlament ne, ale tato vládní vetšina prekonala vše, co zde dosud
tak zvané všenárodní koalice pod pevnou rukou ~vehe mohli nebo smeli koalicní poslanci aspon vymluvit;
I rozpravy mely aspon jakousi vzdálenou podobu skusnemovních schilzí, i když na konec museli všichni
hlasovat, jak jim ~vehla v poslední chvíli vzkázal.
cniho vudcovství pana Bradáce vypadá to však o to
se nejen musí hlasovat, ale musí se pri tQm mlcet.
é tak smutne dopadla dvoudenní snemovní rozprava
tove vyzvedacství, kdy smeli mluvit dva dny oposicchteli, a koalice na konec dala precíst svoje prohlášeni
edu na to, co se v rozprave povedelo nového a bez
I na tak vážné obžaloby, jaké vnesly ve snemovne poDérer a tlrušovský o tom, že koalice znásilnuje v Tuci soudy, podrývá duveru obcanstva v justici a krátce
Iezrádce Palouta, zatím co s ludáky vyjednává o provelezrádce Tuky. Obraz techto dvou snemovních schutak povážlivý, že i známý ctitel fašistické silné ruky
tor Dyk považoval za nutné zastat se v Národních Limokracie a patlamentarismu.
ejme se pri této príležitosti radši, jak se koalice chová
e a k vecem, které mají velmi blízký vztah k tomu,
stát bezpecne opatren pro prípad nejaké evropské, demonstrované se zbraní v ruce. O branných výje to táž písnicka, jako s tím parlamentarismem. Je
UŽ notoricky známo, že mají všechno jiné na starosti
ádu. Sejdou-Ii se vubec k nejakému jednání, mají nej~
rostl o to, neprotežuje-Ii ministerstvo národní obrany
nských dodávkách velkoprumysl a rozdeluje-Ii svoje
spravedlive také príslušníkum živnostenské strany.
zas, když skoro celá armáda pracovala na odstranotastrofální spousty snehu, nezapomnel branný výbor
nout ministru národní obrany, že je velmi di1ležité, aby
mezi vojenské i civilní delníky na snehových závejích
zásoby masových konserv, protože náhodou má agrárzájem na jedné fabrice, jež by potrebovala dostat ardodávkukonserv. Kdyby to nebylo smutné, musel by se
át, když se docte v novinách, že pet dní po Paloutove
zasedal branný výbor snemovny, jednal o vojenských
ch a jméno Palout v nem nebylo vilbec vysloveno.
e však dalo ješte. cekat, že všechno napraví koalice
polecným prohlášením, jehož stylisace trvala plné dva
olltlcká Osma nad ním sedela nepretržite asi ctyri honavrhovala neco tak pekného, že ministerský predseda
Jakožto šéf vojenského ressortu pohrozil prý za ty
lny dvakrát demisí.) A na konec jsme slyšeli ve sneprohlášení z úst pana Bradáce, v než nebylo nic, než
slova o péci této koalice o stát, platonická výzva
u národni obrany a jedna malá potouchlost o zpram oddeleni hlavního štábu. Pan Bradác cetl doslova:
UŽ

Koalované strany verí, že ministr národní obrany provede podle výsledku vyšetrování také všechny zmeny ve
zpravodajském oddelení ministerstva národní obrany (tu
byl omylem zamenen hlavní štáb za ministers~vo), zejména
v tom smeru, aby sem o h lov e n o vat v Ý hra dne
ú k o I il m voj e n s k o - bez pec n o s t ním.
Koalicní strany nepovedely, že se zpravodajské oddelení
hlavního štábu zabývá necím jiným, než úkoly vojensko-bezpecnostními, nepovedely, co jsou to ty melouchy, které po
strane delá, ale n a povedely, že se neco takového stalo.
Nebýt tisku pana Stríbrného, požívajícího takové dilvery
u koalice, že jeden z clenil politické psmy dal mu text
Bradácova prohlášeni do novin dríve, než bylo precteno, bylo by asi chvíli trvalo, než bychom se dopátrali,
proc koalice klade duraz práve na tuto vec a procradši nemluvi o tom, že není neco v porádku v presidiu MNO.,
jemuž trvalo Paloutovo preložení od hlavního štábu od ríjna
1928 do dubna 1929, že selhalo policejní reditelství zatýkajíc
operetním zpilsobem Palouta atd. Nyní to víme: Koalici nejde
ani tak o Patouta, jako o to, pripomenout zpravodajskému oddelení hlavního štábu, že si jednou posvítil na dve známé aféry,
tak zvanou aféru Pálffyho a Palounkovu, pri nic h ž p o r á dne šlápl
na kurí
oko
nekolika
význacným
a g r á r n í k il m, P o zem k o v é m u ú rad u 'ia pán u m
z I i d o v é str a n y. Národní demokracie považovala ješte
za pritežující okolnost, že to bylo práve toto zpravodajské
oddelení, které vydatne prispelo k odstranení generála Gajdy.
Konecne snad melo být pripomenuto také to, že šéf zpravodajského oddelení je pokládán za muže, který politicky sympatisuje se sociální demokracií. Ale to všechno se nereklo, jen
se to malicherne a zbabele naznacilo kulatou vetou, která do
zmateného prípadu Paloutova vnesla další zmatek a otresenou
duverou obcanstva v armádu znovu otrásla.
Nestátnická malichernost politikil nevznikla však v nejakém
abstraktním pojmu, oznacovaném císlicí Osm. Vznikla ve hlavách clenu tohoto koalicního sboru a není tajemstvím, že to
byli pánové B rad á C, D o I a n s k ý, K r a m á r a Mlc o c h,
protože nemectí clenové Osmy ohlásili, že tato ostuda je nepálí, když nemají v hlavním štábu ani jednoho Nemce, a fudáci od Tukova zatcení napadne mlcí všude tam, kde se mluví
o velezrade. Ze v politické Osme, která se postavila výš neŽ
sama vláda a osobuje si také rozhodování o vecech dríve, než
je rozhodne vláda, nesedí státník, ale jen politictí aranžéri,
projevovalo se na každém kroku této koalice. Prece se však
doufalo, že se casem aspon jeden z clenu Osmy ukáže být
státníkem - až piljde do tuhého. Nebude se s námi jiste nikdo
prít, že tentokrát, když jde o bezpecnost státu, do tuhého
opravdu šlo. A pánové Bradác, Dolanský, Kramár a Mlcoch
nemeli nic jiného na prácí, než si vyporádat osobní úcty
s panem Chalupou, at si to znepokojí koho chce a at se v nemeckém a madarském hlavním štábu presvedcí, že z našeho
hlavního štábu nevynášejí jen Paloutové, ale také vládní vetšina. Ze se na takové veci, jako je dilvera vlády, ci vládní
vetšiny k armáde a jejím nejvyšším a nejodpovednejším orgá.
nilm, dává bedlivý pozor za hranicemi, to si páni zapomneli
pro malicherné starosti uvedomit.
Hn
Duch a lokty.
Sešlo se nás nekolik a to nikoli poprvé: mladí lidé, politikové, novinári, universitní profesori, zvlášte filosofové a sociologové, ale také technikové, národoho!lpodári. Scházíváme
se proto, abychom si pohovorili o mostech, které vedou ze
sveta hmoty do sveta ducha. Co jest nemocí naší doby? Máme
na jedné strane myslitele a intelektuály, na druhé strane ho357
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odborníky
a politiky ostrých loktu. Jedné
skupine chybí vliv, druhé vzdclání a vubec respekt k duchu.
Ale máme již v ži otc technickém
a pn1myslovém
u nás
mnohé, kterí hledají kontakt s lidmi s onoho brehu. Vzpomenme
na Verunácuv
"Laborethismus«.
I lidé techniky, financí a prumyslu, lidé tohoto sveta chápou, že jest svetu treba filosofie,
a to treba i filosofie zcela abstraktní,
zcela nepraktické
a
nekterí mczi nimi uZllávají i potrebu theologíe. Ne snad pro
jiné lidi, ne snad pro svet stojící mimo okruh jejich cinnosti,
pro sebe samotné. Porícská
katastrofa,
opilí šoféri, ncale
vzdelaní
a neínformovaní
poslanci, nesvedomití
úredníci,
lajdáctví umožnující korupci nebo špionáž, serie železnicních
ue~testí - to všecko nejsou pouze problémy
odborné,
Jl~'brž
i problémy mravní. Pravda v reklame, pomer k delníkovi, soukromý život podnikateluv,
otázka prumyslového
míru, to všecko nejsou pouze problémy
speciální, nýbrž jsou to i otázky.
jež úzce tangují sféru duchovní a duševnÍ. Vidíme v poslední
dobe v socialistických
kruzích
revisionistické
snahy, jež se
obracejí hlavne proti tomu, aby sociální otázka nebyla pojímána jednostranne
materialisticky,
mechanisticky,
aby bylo
pamatováno
i na duši a ducha. Ale i na strane zamestnavate1u
pocíná býti cím dále tím jasnejší, že i technika jest problémem
ducha ve hmote, nikoli toliko problémem
hmoty a že totéž
plat! i v jiných odvetvích
nejPl:aktictejŠích.
Píší se celé knihy
o souvislosti
nejabstraktnejších
náboženských
nebo filosofických ideí s národním hospodárstvím.
Jedna z knih Walthera
Rathenaua
zacíná slovy: "Tato kniha jedná o hmotných
vecech k vuli duchu«. Jest dnes již celá rada praktických
národohospodáru,
kterí mají a chtejí mít filosofické vzdelání,
ne
proto, aby se venovali
snad rozjímání
ve volných chvílích,
nýbrž proto. aby uplatnili filosofii a éthiku ve svém vlastním
oboru. Konstatovali
jsme, že si máme leccos navzájem co ríci,
že v leccems se mužeme navzájem korigovat
a v leccems navzájem doplnovat.
lilavne
však jest nutno vytvorit
niveau.
Jest nutno s pomocí vzdelaných
lidí praxe vytvorit
opet takovou sféru respektu ke vzdelání, aby si nemohl na intelektuální svet otevrít hubu každý novinár nebo dokonce poslanec.
Jde o zvýšené
sebevedomí
parasitu.
Nemužeme
chtít od lidí.
kterí se tlací lokty na universitní slavnosti a provádejí jiné podobné neprístOjnosti,
aby znali hierarchii
hodnot. Ale mužeme
od níc~ chtít tolik, aby vedeli, že je neslušné ríkat nekteré
hlouposti nahlas. Frau Pollack se jiste pri »TannhHusnl« nndí. Ale
má tolik dobrého vychování. že ví, že ríkat to nahlas se nesluší.
Protože v pražské nemecké spolecnosti
jest rozšíren alespon
tento druh snobismu, muže si troufat pražské nemecké divadlo
casteji na literární repertoár.
Vetšine publika se to sice nelíbí,
ale ve spolecnosti
je známo, že urcité hrv nevidet, by bylo
spolecenskou
úhonou. Nechceme
zatím od svých politiku nic
jiného, než tento blahodárný
snobismus. Aby bylo vytvoreno
podobné verejné mínení, to jest predevším
v rukou intelektuálu. Jest nutno svet presvedcovat
znovu a znovu, že duch má
urcitou úlohu \" hospodárství,
v politice, v obchode, že principy
nejsou pouze pro filosorické semináre.
Bude-li vytvorena
podobná solidarita
vzdelaných,
pak budou slušnejší vÍ1ci kulture
i držitelé moci a pak lze také snad dokonce doufat, :Ze budollcí
držitelé moci nebudou již takoví, jako nynejší. Bude-li znovu
a znovu zduraziíován
význam výberu lidí pro odpovecjné funkce, pak se pozvedne celá verejná morálka. Jest treba presvedcovat neustále lidi, že udelá-Ii nekdo chybu v myšlení, že se
muže stát, že toto chybné myšlení nekde spadne lidem na
hlavu nebo že zpusobí anarchii.
Principy
nejsou pouze pro
celu mnichovu nebo filosofovu. Nejdrív je nutno názorne ukazovat lidem, že se slušnost vyplácí, že nejenom v obchode,
ale také y politice nakonec vítezí noblesa nad šoflessou. Bu-
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dou-Ii lidé jednou tak daleko,
kde se okamžite nevyplácí.

snad je naucíme

slušnosti i tam
. 1. ], "ci, .

"Známý pražský advokát«.
Pan doktor Mellan se zacíná stávati idolem pražských vccerníku. Jmenovite
Ve c e r n í I i s t, Ex p r e s s a Ve c e r
jsou prímo zamilovány.
Stací, aby ranní listy prinesly nejakou
sensacnejší
zprávu z oboru kriminalistiky,
a mužeme b~ ti jisti,
:Ze vecerníky
budou již nadšene hlásati, že veci se ujal známý
pražský obhájce dr. Mellan. Pochvalou se neskrblí, a dovídáme
se již predem o predchozích
velkolepých
úspeších tohoto sla\'ného advokáta. Je na pr. zatcen nadporucík Sídek, a Ex p r e s~,
hlásí ihned, že v Praze je jen jediný obhájce. kter)' j,' s to
ujmouti se jeho obhajoby vzhledem k svým znalostem vojenského trestního práva. (Je úplne vedlejší, že jde o delikt naprosto nevojenský
a že vojenské trestní právo je ponholl cpisodou pro právníka.)
Jméno jeho není prý však možno prozatím vyzraditi.
Nechápeme,
ale tušíme. Príští císlo objasnuje
již jaksi vec sdelením, že oním obhájcem je známý dr. Mellan.
Naše tušení nás tedy nezklamalo. Uvedomujeme
si teprve nyni,
že jsme o tom vlastne ani vubec nepochybovalI.
Pri zatcení faloutove
zaclo to však romanticteji:
Tajemny
pán, tajemná
dáma, tajemn}' odjezd v tajemném
autu. Nad
vším tím stkví se však velmi zretelných
60.000 mMek t. j.
480.000 Kc neboli skoro pul milionu, které dru Mellanovi byl·
nabídnuty,
prevezme-li
obhajobu. Dr. Mellan prohlásil však.
že jako Cech a dustojník justicní služby obhajobu neprevezme.
Krásný tento cin popsán byl ve všech vecernících
s primo
ohromujícími
detaily. V e c e r venoval
tomu n"pis na titulní
stránce typy úctyhodne tucnými. Bohuž'el toto svrchovane char·
akterní jednání pana doktora, jímž dal tak jasne na jevo. že
pri jeho povolání nejsou mu jediným vodítkem peníze (a jímž
prý cizinec byl zjevne
prekvapen),
jeví se se stanoviska
zrazené
vlasti trochu málo praktickým,
nebot podle našeho
skromného
mínení mohl dr. Mellan po telefonickém
ohlášení
návštevy neznámého cizince, který si patrne nepotrpel na spolecenské predstavování,
poptati se na policii. zda by nemela
o onoho pána zájem. Vecerníky
jsou rozhodne na omylu, d· mnívají-Ii se, že by tím byl prekrocil hranice sv~'ch stavo\'ských povinností.
Absolutní
pocit uznání vuci dr. Mellano\'i
kalí nám dále trochu
ta okolnost,
že všichni zpravodajové
byli obratem a s vzácnou jednotností
informováni
o krásném
jeho gestu, ackoli v pres všechnn pohotovost,
kterou pri této
velezrádné
afére projevili, nemttžeme o nich prece jen predpokládati, že snad byli oné památné rozmluve v kancelári dm
Mellana prítomní. Nebereme-li
tcd:\, v úvahu neznámého CIzince, který se podle zpráv novin vozil ji;;; asi tou dobou sc
svojí neznámou
partnerkou
po lag-unách bcn:itských,
ncjsme
témer s to pravdepodobne
odhadnouti, kdo asi redakcím zprávu
o celém jednání o prevzetí obhajoby falolltovy
dodal.
Advokátum
není dovolena reklama. Panu dru Mellallovi je
to dobre známo a budiž ihned konstatováno.
že doposud nikd~
také nezavdal
advokátní
komore prícinu k zakrocení.
Chce
me také veriti s vecerníkem
Ces k é h o S lov a, že je mužem.
"jehož vážnost je tak osvedcena,
že je postavena nade vší pochybnost«.
Práve
proto apelovali bychom však nan
nažne.
aby požádal durazne své známé soudní zpravodaje,
aby svoje
denní cbvalozpevy
- \' obci ad 'okálské až dosud prece jenom
trochu nezvyklé - sami cástecne ztlumili a ucinili tak prítrž
podezrením,
trebas jiste nepravdiv}m.
které se o nich v kn:pri své nejzích právnických
šírí. Vždyf na konce mohli l)y
lepší snaze zP1Ísobití, že by v neinformovaných
kruzích vznikly
prece jenom pochybnosti
o os 'cclcené vážnosti obhájce prí!iš
vychvalovaného.
*
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PHtomnosL
II-li již rec o Ve c e r ní ID I i s t u, chteli bychom se zmíešte o jedné veci, související s rubrikou ze soudní sínc.
casu mcli jsme již príležitost
poukázati na tomto míste
rážcjicí prímo nedostatky vedomostí soudních zpravodaju,
pojmy. Ve cel' n í I i s t
ud jl1c I zcela bežné právnické
1 V tom smeru dne 28. kvetna ukázku prímo nádhernou.
u Zajímavý spor o paternitu« bere v ochranu jakéhosi
jemuž podle jeho názoru soudy ublížily. Spor tento musil
kutccnc ncohycejne zajímavý,
neboi podle zprávy funv ncm obhájce, jemuž dokonce nebylo dáno slovo k ob. Vcc dostala se proto až k nejvyš-ímu
správnímu soudu
tatá láska soudnickáru 1), který neštastného
otce odznovu. ) poukázav v rozsudku na ruzné okolnosti, jež
mel u krajského soudu zdurazniti,
což neucinil. J. B. netak ucinili. ponevadž mu tato možnost
nebyla dána«.
prípad 11lužno proto podle názoru V. 1. rádne vysvetliti
to také obhájce J. B. podal již zmatecní stížnost. O príneopomcnc prý V. I. pro jeho zajímavost referovati.
džeme sc již ani dockati. Jde opravdu o nejsensacnejší
tu, jaká byla kdy projednávána.
Dr. Dr.
Nezjištený

ridic po cinu ujel •.••

hání, avšak s.oucasne tím také raneného,
nebo pozustalé
po
mrtvém pripraví o odškodné, které by jinak dostali. Nebof kde
není zjišten pachatel, není na kom požadovati náhradu. To jest
ovšem velká mezera v ochrane postiženého.
Poranenému
nejde
z pravidla tak o trestní stihání ridice, který mu zpusobil úraz,
jako o náhradu škody, která s ním souvisí. Ridic pak tím, že
ponechá zraneného jeho osudu, pripraví jej nejenom o vcasnou
lékarskou
pomoc, jež by mohla následky
zranení i telesné
utrpení raneného v mnoha prípadech
zmírniti, nýbrž zbavuje
jej i možnosti dosíci materielní
reparace
úrazu, pri cemž tuto
náhradu škody ušetrí pojišfovna. Vezmeme-li percentuelne
nepatrný
zlomek vozu nepojištených
a z tohoto zlomku zase
procento prípadu, v nichž ridic po cinu ujel a nebyl zjišten, vidíme, že na úcet jiných odškodiíovatelu,
než pojišioven pripadá
tak malá kvota, že ji možno zanedbati.
Pojištení
automobilní
jest sice ve všech státech bud zcela pasivní, n bo aspon málo
výnosné, avšak jeho situace by se ani nezhoršila
ani nezlepšila, kdyby byly pojišfovny pridrženy
k tomu, aby honorovaly
v nejaké forme i ony prípady au tomobilových
úrazu, kdy ridic
po ,cinu ujel. Pri nynejší roztríštenosti
automobilního
pojištení
mezi celé desítky nositelU tohoto pojištení jest ovšem spojeno
hledání právní formy a rucícího právního subjektu s jistými
obtížemi.

veta slala se stereotypní v policejních zprávách o autoových neštestích. Nemine týdne, abychom ji nekde nea otrescme se pri pomyšlení
na nelidskou necitelnost.
t o\'šcm jen u nás, nýbrŽ je to vskutku zjev »svetový«,
v máme urcitý dojem, že u nás vyskytuje
se pomerne
'en casteji \lež jinde. Prícinou jeho jest cynickost
pajen v nepatrném zlomku prípadil. Když jsme jednou
e jistá filmová diva udelala výstup na motolské silnici,
e šofér, který ji vezl, prejel díte a ona musela jít do
k elektrice ctvrt hodiny pešky, nebot šofér díte naložil
I do nemocnice. - meli jsme pred sebou školní príklad
ho cynismu. Ne ovšem u šoféra. Nejsilnejší
pohnutkou
a z povolání bývá predstava, že bude soudne potrestán
at mu v[,dcí list, címž bude na vždycky
zbaven svého
nf a jeho rodina ob živy. Trestní
soudy, jejichž odsurozsudek jest prejudicielní
pro civilní spor o náhradu
ve sporných prípadech z jakýchsi »sociálních« ohledu,
emajetnému poškozenému zajistily odškodné, jsou vždyvyklonen V šoféra odsouditi pro zavinení, a judikatura
se tak. že automobilní procesy i v trestním rízení berou
rodatný v ý s led e k karambolu a ne jeho z a v i n e ní.
pochopitelná ohleduplnost
soudcu vuci poraneným
jest
ne nespravedlivostí
vuci ridici, který bez vlastní viny
jest odsuzován a jako dusledek
odsouzení
ztrácí ex iHledisko soudu dáno jest také ohledem
na to, že
k to pak zaplatí pojišiovna«,
jež zase v dusledku soumezi rozsudkem trestním
a civilním, zpusobuje
odtrestní, jen aby pojištovna,
"které to nic neudelá«,
platit.
e odsouzený šofér, i když je nepatrne
vinen, nebo
bez 'iny (a vlastne odsouzen jen aby pojišfovna
byla
platit). br[l11í se pak proti dusledkum
trestního
rízení
nejprimitivnejším
v lidských
dejinách:
ut í k á po

O jeho volbe možno diskutovati
a jest možna celá rada r,ešení. Muže jím býti na pr. stát sám, takže by honorování
takto
zpusobených
škod bylo svereno financní prokurature,
jako je
tomu na pr. pri úrazech železnicních.
Úhrada by ovšem musela
být dána do státního rozpoctu, po prípade mohlo by se stanoviti, že na konci roku úhrn takových
škod a útrat nahradí
státní pokladne v zemi koncesované
odpovednostní
pojišfovny
a to v pomeru premií prijatých
v automobilovém
pojištení
odpovednostním
v príslušném roce. Rozvržení kvoty bylo by na
základe dat známých
dozorcímu
úradu (ministerstvu
vnitra)
nebo Státnímu úradu statistickému
zcela snadným. Podle ustanovení automobilního
zákona nese ovšem majitel automobilu
10% škody na svuj úcet. kterýmžto
ustanovením
chce stát
pridržovati
ridice ke zvýšené opatrnosti,
kterou by snad opomíjeli, kdyby vedeli, že celou škodu nese pojišfovna
a majitel
jest na ní materielne
zcela neinteresován.
Tato nucená spoluúcast .(franchise)
by zajisté nemohla tvoriti neprekonatelnou
prekážku
v uskutecnení
tohoto opatrení. Bud hy ji nesl stát,
nebo by ji pojišfovny nesly v techto prípadech ze svého, neboi
by jim mohlo býti milejší uciniti nepríliš drahé, a pri tom
sociálne oduvodnené
krásné gesto, jímž by soucasne
držely
státní vliv vzdálený
od soukromého
podnikání,
jak se o' to
i v jiných oborech snaží. Jinou eventualitou,
kterou považujeme již z duvodu zásadních za lepší. bylo by postavení dnešhf
dobrovolné
org-anisace
odpovednostních
pojišfoven
na obligatorní právní základ se zákonitou basí a tato organisace
odpovednostních
pojišfoven byla by zákonem prohlášena
za rucitele za škody zpusobené
nezjištenými
ridici. Pri tom by
ovšem zustal této organisaci zachován její regres vuci majiteli
auta: který· by snad nekdy pozdeji byl z,iišten bud n'i celou
náhradu škody, byl-li nepojišten. nebo na 10% franchise v prí·

by nehyl zjišten. V dilemnatu, kde v jedné nebo nemálo vterinách rozhoduje se bud utéci nebo pomoci
poranenému za cenu znicení existence své vlastní a své
kdo 7. nás se odvážíme chtít mít všecky lidi tak neaby rozhodii proti sobe? Motivy šoféra, který ujel,
em Ihostejny poranenému,
který zustal pod vozem.
zpdsohené automobilovými
nehodami
nahražují
dnes
Une vctšine pojišfovny, nebot nepojištený
automobil
liž výjimkou. Tím, že ridic po srážce ujede a nechá
ci mrtvého na míste, nekdy snad ujde trestnímu
sti-

pade, že byl pojišten, v kterémžto
prípade by 90% škody. hra~
dila své organisaci
ona pojištovna,
kdc bylo risiko pojišteno.
Pojištovny
pri této forme byly by v další výhode v· tom
smeru, že by samy mely vliv na výši a zpusob regulování škod
v prípadech
dobrovolných
vyrovnání,
jež by v dríve naznaceném zpusobu provádela
na pojišfovnách
neinteresovaná
financní prokuratura,
které by se potom jist~ mohlo predhazovati, že reguluje príliš štedre, protože jí »Z cizího krev netece",
ježto by útraty techto narovnání nenesl stát, nýbrž pojišfovny.
Nejvíce na snade jest ovšem recept, zavésti prirážku
k premii
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na. automobilní pojištení, jež by se odvádela do státního fondu,
ze kterého
by se takovéto
škody kryly. Abychom
predešli
vynorení takového návrhu, rekneme hned, že je nutno jej naprosto odmítnouti. Byl by mimo jiné neúcelnosti
nebezpecným
prejudicem, jak opatrovati
peníze na ruzné ílcele, které s pojištením souvisí vzdálene,
nebo i vubec nesouvisí.
Víme, že
hasicská dávka požárních pojišfoven nedávala dlouho spáti ministerstvu
zdravotnictví,
které se snažilo podobnou
dávkou
zdaniti premie k životnímu pojištení a z výnosu jejího hraditi
náklady verejné lécebné péce. Absurdnost
takových násilných
s(}uvislostí byla tenkráte príliš jasne prokázána,
aby pojišfovny
chtely tento prukaz oslabovati
tím, že by byly ochotny tuto
methodu v jiném prípade prijmouti. Ostatne pujde v praxi i pri
vyplnení
této zrejmé mezery
v sociálním
ustanovení
o náhrade zpusobené škody automobilem
sotva o cástky, které by
se ve výši premie vubec mohly odraziti. Urcitá úhrada by se
snad našla v tom, že by stanovení
minimální pevné franchise,
které starý automobilní
zákon stanovil na 100 zl. korun, bylo
valorisováno
v dnešní kupní síle koruny. Zvýšení této franchise na 400 Kc jest zcela nedostatecným
ekvivalentem
predválecné primerené
cástky. Ostatne ve všech okolních státech
jest tato kvota vyšší, než u nás. Tyto detaily by zajisté prekracovaly
rámcc clánku, který chcc být námetem k dukazu,
že zase jedno sociální zlo, o které denne klopýtáme,
jest pri
dobré vuli odcinitelno. Byly již vyrešeny
situace mnohem obtížnejší a Izc proto ocekávati,
že pri vydání nového automobilního zákona mohlo by se pamatovati
i na tyto prípady, kdy
automobilová
nehoda zpusobí místo neštastníku
dvou sice jen
jednoho, ale za to dvojnásobne.
K. Jl!álek.
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Rudolf Procházka:

Demokracie naše a demokracie
anglická.
A. nglické
pamer

valby, které zas jednou vykázaly rádný nemezi odevzdanými
hlasy a 'pridelen}'rmi
mandáty, jsou podnetem cetných útaku n'1 »zastaral)'
valební rád« v tétO' »klasické zemi demakracie«, ac bylo
by lépe premýšlet a tam, co oduvodnuje vznik a trvání
takové »absurdnosti« tam, kde podle definice (»klasická« atd.) mají svobode a rovnosti obcanské nejlépe
rozumet. Že zachavání majoritního volebního rádu není
vinou ci zásluhou konservativní strany a tedy jen pohdavkem reakce, je dnes náležite demonstrováno Mac
Donaldovým odporem proti liberálním návrhtlm na volební refarmu ve smyslu kontinentálním. Labonr Party
profitovala tentokráte sama z prednostního práva relativních vetšin, ale stanovisko jejíhO' vudce není diktováno jen taktick)Tmi zretely, které se mohou jednou
uplatnit ve praspech té, pa druhé oné strany. Mac Donald je presvedcen o výtecnasti dasavadníha rádu -kter)T je arci neco daleka více než pouhý zpusab volení
- a svedcí ta spíše než co jiného o jehO' hlubokém nacianalismu, že tak dabre chápe genia ra~y v této príznacné veci.
Chceme-li býti anglickému volebnímu .rádu právi,
nesmíme si predstavavat
úcel valeb a priari stejne.
Mažná, že v Anglii jde vubec o necO'jinéhO' než u nás.
Naše kanstituce (jakO' všechny ústavy, které behem
XIX. staletí vznikaly ve strední Evrape) není odvazena
prímO' z anglické, nýbrž aklikau pres revolucní Francii.
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Ale ta je zas docela jiný svet. Francauzský genius je
r a c i a n á ní, konstrukce rousseauavského státu »spolecenské smlauvy« je a tam i c k á. V rámci této ústavy je parlament co možno ver n Ým obr a zem rozlažení politických názartt a sil zeme, a vláda je dána
jejich výslednicí. Ta vedlo na jedné strane k r o zd r a b e n í lidového zastupitelstva a demakratické organisace, ponevadž každá nuance, každá tendence má
býti pamerne zastoupena, jednak k u str n u t í politického abrazu a živata v jehO' hlavních rysech, pane. vadž nejvetší .1. nejstálejší útvary, které jedine mohou
mésti náklady s vydržaváním strany spajené, jsou s p 0lec e n s k é trí d y a s t a v y s a m y. Široké massy si nejlépe a nejjednatneji uvedamují své mat e I' ie n í z á.i m y a nejsnáze jsau jimi vedeny a avládány.
Tak se stává, že naše representativní soustava, která
mela ])L1Vadneop,atriti zastaupení a príslušný podíl vlivu každému individuálnímu názoru, opatruje jej pouze
dastatecne s i n Ý m s t a v a v s kÝm s k u p i nám,
a nemltže ani jinak, nemá-li dO'jít k úplnému razpadu
parlamentního zastupitelstva, a jakákoli vláda býti znemožnena. Dastali jsme se na konec k úplnému opaku
zam)Tšleného úcinu. Místa vlády i n d i v i du a 1 i t.
vznikající z valné hry politických sil, z umení presvedcavání, argumentace. zacházení s lidmi. v níž by vítezil prípad od prípadu ne j s i n e .i š í, ne ji é pe z astá van Ý n á z a ran
e j s i b nej šíp r a g r a m,
jakO' je tO'mu ve Francii, dašli jsme k vláde ne v e tš í h o pac t u, kde žádným debatováním a výkhdem
nelze nic
z men i t n a pre dem
d a n Ý ch a
m e rec h. Ani volební
cel k e m stá I)T c hpa
O'braz se v demakracii taktO' pajaté a praktikované podstatne nemení, panevadž živly, které by byly s ta prelévati se se strany na str.anu. ci lépe receno ze strany
dO'strany, jsau pamerne slabé. Je treba smíriti se s tím,
že v parlamente dochází výrazu razvrstvení státního
nárO'da podle hlavních saciologických hledisek, a dosažení kampromisu. pa prípade i macenskéha rozhodnutí
mezi palitickými nebo hospadárskými tendencemi techto
jednotlivých slažek abcanstva nutno prenésti až clo P:1rlamentu, jehož jednání nabývá pak avšem prevahou
rázu obchodního.
Jde tu spíše a vyrO'vnání
z á j m tI tech pevných. úmerne z a s t a u pen Ý c h
s a ž e k pO'liticka-hospadárského života nežli o uplatnení urcitéhO' celkovéhO' a aktuálníhO' pragramu státní
politiky. Odtud stesky na úpadek myšlenkavé a farmální úravne maderníha parl:':lmentu, na materialisaci a
byrakratisaci
stranictví, na prospechárství,
kampensacní haspadárství,
vykoristování
státu temi stavovskými útvary. které mají blíže k pramenttm moci nebo
jsau u ní trvaleji usazeny. Na každi' zpLlsob je tato forma dem a k r a c i e s t :t t i c k á - nepripauští dtlkladných zmen palitickéha abrazu parlamentu. volby
nemahau situaci obrátiti z rubu na líc a naapak. je
tedy dem a k r a c i í ne prí m O'u, kde sice všechna
moc pochází z lidu, ale nezttstává mu z ní témer nic.
Temto dusledktlm nelze se vyhnauti, jakmile prijmeme
za základ ideu r e p r e sen t a t v ní: ú p n é - a
ver n é z a s t o u pen í vše c h s a ž e k a j e.i i c h 111 ech a nic k Ý s k a d.
Naproti tamu demakracie anglas,'1ská vychází z op er a t i v n í ha pajetí demakracie, je e m p i r i c k á a
d y n a 111 c k á. Nechce vubec padat verný obraz
raz vržení politických názorLI a sil, tím méne rozvrstvení celé národní spalecnasti,
nýbrž h led á r O'z-
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nutí
od prípa.du
k prípadu
pro
urk o 11 k r é t n í pro g r a m. Strana zase není
jiného než organisovaná skupina zastávající ten
, program celkové státní politiky a schopná jej
ést. Volici nestarají se ani O' dogmatický podklad,
O stavovské složení jádra
té politické skupiny,
, se uchází o jejich duveru ku provedení aktuálstátního programu. Tíž lidé volí jednou »pravi,ci «,
druhé »levici«, podle tohO', co se jim zdá práve
é situaci vhodné. Jak patrno, ne m á zde
p 0'strany
tohO'
obsažného
významu
evného
tvaru,
jaké vykazuje ve smyslu kontálním, jest to jen o z nac e n í s m e r u, kbd a
'klad, vždy jedna ze dvou vládních eventualit.
nutne mohou b}''ti jen
dve, pouze formálne
jšené: pravice a levice, tory a whig, strana polikonservace a liberace, ustálení a uvoln~ní, udra pokroku.
dyž nyní pro
dr u h o u, pokrokovou tendenci
zejí se najednol1 skupiny dve, lišící se nejen fore od strany konservativní pred trvající tendencí
í, nýhrž i obsahove mezi sebou, takže vznikají stratri. nemtlže to znamenat nic jiného než ú t o k n a
avadní
soustavu
a, funkci
anglické
rlamentní
demokracie,
pokus o její záu z operativní 111. representativní. Kdyby se strana
ální udržela (když zánik strany práce je už vyn), hyl by to pocátek osudného vývoje k pomerum
mentálním, který by neskoncil dríve, nežli by Anvykázala také svých 10-1::; stran jako máme
ás. Nelze ríci s urcitostí, zda takový vývoj není
nglii nutn)', je rozhodne pravdepodobnejší
nežJi
j naší demokracie k formám anglosC}ským, ale
je pochopitelno, že se britští státníci a britský
tický život sám brání necemu, co je docela proti
tradici.
návyku
n~lii volicstvo, tedy I i d sám, p r 1m o p r 0í p o I i t i k u, urcuje smer vlády, v :~:lkladních
ích otázkách celého národa, pro doh1cdr:nll dozvláštní interesy stavovské nebo úzké nám1"\' p"likulturní, sociální chce videt zrejme poclríí:cay
tUn národním. Jakmile zacne politika vládnoucí
Y" nabývati specificky stranického rázu, at v kteoli smeru, možno vzíti jed, že volicstvo se od ní
rátí k protikladu, 1. j. urcitá, probudilá cást voa presedlá, nebot absolutne nejde tu O'težké massy,
šak stací - pri relativní m'ljorite -- aby se te.• presunulo :J. stohlasová prevaha se menila ve
asOVOl1ztrátu, jako tomu bylO' také tentokráte.
'10, aby konservativci klesli ze svých 46'50/0 odených hlastl na 390/0 a jejich odpurci b.bouristi
li z 320/0 na 38% ---: a již nastal úplný prevrat
lamente a ve vláde. Místo 415 bylo zvoleno jen
onservativcu, a za 153 labouristy prišlo jich 289.
ospech »druhé strany« treba pocítat vždy všechny
neodevzdané vláde, nebot rozhodnutí je možné
podle: bud
a n e b o. K dO' ne n í pro,
je
O t i. Kdyby za druhO'u bylO' ješte deset dalších
, budol1všechny jen sesilovat její posici jako nuly
jednotkou.
iberální strana muže v anglické ústave predstat, ztelesnovat a jaksi ex oHo obstarávat tu funkci,
á pripadá v ryze dvojclenném systému piohyblivé
ti volicstva. Liberální
kádr
(a je to pet miti, pres 20ro volicu) váže znacnou cást tech, kterí
Ý,

,1.

jsou rozhodnuti udržovat anglickou politiku na 1 i ni-i
st r e d u a zajistit její blahodárnou rovnováhu a kontinuitu pro zemi i pro Evropu. Kdyby tétG)-strany nebylo, uplatnov,ali by ti lidé svoji pO'litickou funkci stejne
tím; 'že by prenášeli periodicky težište se stra:nYI~na
stranu (ve smyslu ori,entacním). Je-li zde k tomu nyní
zvláštní O'rgán, který pouhou svo'u existencí zabranuje
mocenskému prebtijení jedné strany (ve smyslu politickém) mohli bychom ríci tím lépe - kdyby tím nebyl práve pestován duch stranictví a z ob0'u ptlVodních
smedl státní politiky, príliš širokých a volných na
jakoukoli výlucnost a radikalism nevytvárely tak o rg a n i s ,a c e z á j m o v é, boj o v n é t á bor y r ea k c e are
vol u c e.

NÁRODNí

HOSPODÁR

Jirí Hejda:

Otázka stavební a bytová.

Mújocekával
clánek

v Prí t O' m n o s t i vyvolal - jak jsem
a doufal - znacnou odezvu, jež se projevih souhlasem i nesO'l}hlasem. »Ceské SIO'vo«ocit()valo
záver a vyvodilo z neho zcela správne, že za okolností,
které jsem uvedl, nelze pomýšleti na náhlé rušení ochrany nájemníkt't
V »Hospodárské Politice« opet Dr.
Langer projevil nesouhlas jak s mými výpocty tak
s metodou, kterou jsem k nim došel. Ježto Dr. Langer
tlumocí názor celé skupiny lidí více méne stejného
presvedcení, je mi potešením upO'zorniti ho na nekteré
nelogicnosti jeho diskuse o tO'mto problému. K meritu
veci ----.::je-Ii nebo není dostatek byttt v Praze - zatím
nebudu uvádet niceho, ježto vyckám výsledkll šetrení,
které slíbil provésti univ. prof. Dr. Schoenbaum. Podarí-li se mu s aparátem, který má k disposici, sebrati
konkretní data, budeme míti lepší - protože konkretní
- podklad pro další diskusi. Zatím bychom se navzájem pO'tírali s Dr. Langerem a jeho práteli hypothesami - a vím ze zkušenosti, že to nikam nevede.
Lec Dr. Langer se ve svém clánku, kterým jedním
rozmachem poráží mimo mne i dr. Schieszla, dopustil
nekolik"l podstatných chyb, které je nutno .opraviti
v zájmu veci. Nebudu reagovati na výtky, jež ciní dr.
Schiezslovi - to si obstará jiste p. dr. Schieszl sám.
Chci jen uvésti na pravO'u míru nekolik poznámek. kte·
ré se dostaly do clánku Dr. Langera patrne nedopatrením, ale které bohužel znacne ohrozily .ieho logiku_
Dr. Langer predevším naprosto nesouhlasí, že jsem
vzal za podklad j e cln é c á s t i své studie jako výši
prúmerné mzdy 25.000 Kc u úrednické a 18.335 Kc
u delnické rodiny. Dr. Langerovi »je ,na první pohled
zrejmo, že jde o císlice nesprávné a prehnané«. Napsal
jsem ve svém clánku: »Je ale pochopitelné, že je naprO'sto vylouceno, aby z príjmu 25.000 Kc platil nekdo
6 až 9.000 Kc nájemného nebo z príjmu 18.000 Kc
4 až 5.000 Kc nájemného.« Jestliže pO'dle dr. Langer'l
je prumern)' dtkhocl nižší, tím spíše to potvrzuje, co
jsem napsal, "1 co tvorí celý záver mé studie, že totiž
otázka bytová je otázkou duchodovou. Ale o to nejde,
pres to, že dr. Langer potvrzuje pravdivost m)'ch názoru, musím mu vytknouti nelogicnost. Svoje údaje
o prumerném dtkhodu jsem vzal z Kollarovy stpdie
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"Zatížení spotreby verejn}-mi hremeny". V úvodu k této studii praví dr. Engliš, že »i mal~' pocet rodin šetrení podroben)'ch má mnohé znilmky representativnosti «.
Dalo se konecne predpokládati, že. pracuje-li na nejaké
studii komise 2.) vynikajících národohospodárll, nebude
hned z pocátku operovati »císJicemi nesprávnými a prehnanými «. Bylo hy také s podivem, že by nikdo- z 23
clenll této komise na první pohled nepostrehl, že jde
o císlice nesprávné - jako to postreh 1 pan dr. Langer.
Ale dále! Studie této komise zjištovala pomery t)'chž
rodin úrednick)'ch a delnick~-ch, které zjištuje Státní
úrad statistick}' pri zp'facování i n rl e x ti ž i v o tn í c h n á k 1a d t"t.Chce tedy dr. Langer ríci, že naše
st:ttistika životních náklaclt"l je »na první pohled nesprávná a prehnaná? « Prosím, pak to však už není vec
moje, n~'hrž našeho Statistického úradu. Nebot se statistikou se dá sice delat ledacos, ale pet let zjištovat
j a k oty
pic k~r index životních nákladll u rodin,
kde »je prece na prvý pohled zre'jmo, že jde o císlice
nesprávné a prehnané« - to by l1ylo velmi zlé a náramne hy v našich ocích snížilo prestiž Státního úradu
statistického. Zdá se však. že první pohled pana dr.
~_angera zklamal. Jiste jsou rodiny delnické -- 3 je jich
Jiste mnoho - kde rocní clt'khod je ni%ší než 18.000 ITc.
_\le nám jde o p r tI m C r, a tu se zdá, že tatO' cifra
prece jen není »In první pahled nesprávná a prehnaná«. J\nuvíme-li o dúchodu delnické rodiny, musíme
míti na nwsli d u c had rod i n n )' - fami Iv maintenance, jak to naz}'váHohson.
kterého v techto vecech
dlužno pokládati za autoritu. *) To ciní také Státní
úrad statistick)', jak je zrejmé z citované Kollarovy
studie (str. 17, 21, 22 a násL). Vezmeme-li vel mi
n í z k o u mzdu pouze Kc 200'- týdne - ciní ta
Kc 800'-- za ctyri nedele (nikdO' snad nepapre, že mzda
uceného delníka je vyšší), cili asi 10.000 Kc rocne. Pocítejme, že manželka i deti do hro m a d y prispejí na
domácnost Kc 160°- týdne. Opet to není prehnané, pocítáme-li mzdy posluhovacek, pradlen, roznašecek -nehlede ani k »lepším« povaláním, v obchodech atd.,
kde pracují st:trší deti. To cini do roka asi 8.000 Kc --cili dohromady duchod celé rodiny 18.000 Kc, Na práci
dvou' nebo trí lidí za celý rok je ta Buh ví strašne mála, Ale zdá se, že naši statistikové prece jenom mají
pravdu a že dr. Langer nesmí príliš spoléhat na svuj
»první pohled«,
Píše-li vážen)' protivník dále, že »oba clánky vycházejí z úplne nesprávných statistických predpokhdll a
docházejí prato také k nesprávným záven~lm«, zní to
potom, to jSém práve dokázal, ponekud málo verohodne. A opravdu. Dr. Langer hned v prvním odstavci,
který mi venuje, konstatuje, že »Hejda prehlíží však,
že méne zámožné obyvatelstvo se zretelem na vysoké
cin že v novostavbách celkem má jen velmi málo možnosti bydleti v nov}'ch, bytech ... « Kdo pak rekl panu
daktarovi, že tohle prehlížím? Kde pro to našel v mém
clánku doklad? Mohl bych vypsat odmenu 1000 Kc poctivému nálezci, který zjistí, že pre h 1í ž í mne c o,
proti
cemu
buduji
logicky
celau
svou
s t u d i i: dvojí bytový trh. Nemá smyslu, abych zde
znovu citoval všechna místa ze svého clánku; ctenári
»Prítomnosti« mi usnadní práci a pokud mají a vec
zájem, prectau si moje v}'roky ješte jednou, Ale snad
stací, upozorním-li dra Langera na osmý rádek druhého odstavce druhého sloupce U'l str. 324 Prí to m-

---_.-

,:,) The ludus trial System str. 83 a násl.
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s t i, kde stojí: )Vypocítávati podíl, který pripadá
na nové byty v domech soukromých stavebníkll, nemá
smyslu praste proto, že normální delnick)' nebo úrednický duchod tohato zatí žení nesnese. «
Tedy takhle se pollemisovat nedá: tvrdit neco, co
jsem nikdy nenapsal a dokazowl.t pak, že »vycházím
z úplne nesprávných predpokladll«. Reld jsem již, že se
do merita veci - je-li bytavá nouze nebO' ll1ení- pu~tím až budu míti konkretní data o zalidnenosti byttl
v Praze. Pak se vrátím ke clá~lku dr. Langera a pak si
ho dovolim upozorniti ješte na nekteré jiné »)úplne
nesprávné statistické predpoklac1y« - ale jeho. Zatím
koncím tímto z;ištením:
Máme u nás kruh lidí, kterí se domnívají, že konají
správnou sociální poEtiku, tvrdí-li, že ochranu nájemníkú dlužno držet protO', že je nedostatek bytú. To
je omyl! O c hra n a 11 á j e m n í k II jen
utná
pro t o, žen
a š e p r II me r n á úro ve n d ušení
c hod o v á b y nes neS 1a n á h é h o z
cin ž í. Ale s tím nemá otázka množství bytu témer
pranic spolecného. Tito sociální politikové se však vydávají v nebezpecí, kterého, jak se zdá, ani netuší.
Tvrdí-li totiž" že pro hytovou nouzi nutno udržeti
ochranu nájemníkt"r, mlIže se jim státi, že tento argument bude obrácen proti nim. Zjistí-li se naprosto bezpecne statisticky - a není to tak težké -- že bytové
nouze vskutku není, cím budou svoji politiku hájiti potom? Ta je asi dlIvod, který vedl dr. Langera k tomu, že
napsal: )Clánky podobného obsahu, jako jsou SchieszliÚva Hejduv, by však mahly vésti k mylnému názoru,
že bytové pamery u nás jsou lepší než byly pred válkou a že proto ochrany nájemníku více není treba.«
Ješte konkretneji ta vyjádril jeden dobrý muž, který
mi rekl: »Víte, je to zajímavé - ale jako socialista
s vámi 11emohu souhlasit.«
11 O
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Byrokracie, jaká je.
1.

p

uškin pri jisté príležitosti prahlásil, že k smrti nenávidí to inkoustové plemeno, které mu otrávilo
tolik štastných chvil. Ovšem, Puškin byl básník. Musil-li nej,'lký cas ztráviti v nevlídném archivu ruského
zahranicního úradu, jaký div,' že jemu, básníkovi, se
tu všecko protivilo.
N a štestí u nás není byrokracie tak nesnesitelná.
Naši lidé ve státních úradech jsou v celku nárudek
velmi sporádaný, do 'jisté míry 'vedom)' svých povinností, žijící ve velkém stádu, jemuž se obecne ríká
státní zamestnanci, gážisté a pod. Historie naší byrokracie se teprve tvorí, a to pocínajíc dnem 28. ríjna
1918. Vše, co bylo dríve, se bud škrtlo anebO' nekam
založilo, aby na novém Jiste s dvouocasým lvem nebylo
tolik kanek od dvouhlavého orla, který povest byrokracie dosti pošpinil.
Tím se také stalo, že od pocátku našeho státního
živata jsou v našich úradech bud zcela noví nebo staronoví lidé, kterí, i když si nekdy troufají podívat se
doz:tdu, za rok 1918, delají to nenápadne, aby si nekdo
nemyslil, že se nedovedou
odlauciti od minulosti.

PNtomnosL
pn' ic1ento\'o heslo ()'Iralouštit se" platilo' preselll. Tad". na tomto du1cž;tém míste st{ltního
e musile hodnI' hluhokn za brat pluhem a ohrálmo to set1clé o 'ení star~'ch c. k. úr c1ních l1e·t nsítl neco kJouclne liciského :l rozumného,
cn]l\ 1)\ se hez uzardení mohlo ríci státní admitiva a ;1(' l1l1'ch:11lick.Ý
kolotoc llúhví jak star~'ch
er1as~·;ú,narízení atd.
kde se tu podarilo, nckde lH', poJle tuho, o jak~'
10. 'ej';n"";í pr!1cc 1>ylav nrwých ministerstvech.
h) ta pud" p;:nenská, nczaneclbaná a neobtížená
I t;tj'\ch hyrokratu, kterí byli presvedceni, že
h pri ide jlotoj,a. - mínisterstvech se zacínalo od
od k'la' lárp. Úrac\ovalo se hezky od podlahv.
ln t, nekl;t!llsilo, a když prišla '»strana«, pl~\' pPHH1\1 repuhlíkánské
ochoty, kter~' hyl dojarlho Indšení mladé byrokracie.
eknd jiné to bylo tam. kcle se zdi utrhli clvou) orla jen proto, že musil podle rozkazu být nan dvol1ocas~'mlvem. To byly vesmes bývalé c. k.
se starou mašinerií. Tady také byl nejkonservaí živel státní hyrokracie. Byli to zejména lidé,
již dosluhonlí neho presluhovali. Pro všechny
va reformy meli jen úsmevy a pohrdavé pokrcení
n tar,'ch praktikll, kterí dobre vedí, že vláda, at
li, bílá nebo cerná. rudá nebo zelená, se nakonec
jde bez úcinné podpory byrokracie. Po pravde
receno, že v této veci se nemýlili. Hned na ponového sífltn se totiž ukázalo, že bez zkušené
racic to neplljde. Státní prevrat provedl jen zmelitickou, jen forma státu se zmenila, :11e správní
't musil zllstat nedotcen, zachován, nebot težko
hat do citlivého mechanismu státní administranemeti-li jsme zatím nic nového, lepšího, cím
byl dosavadní stav nahradil. A že tu opravdu
bylo, ti tom svedcí povolání všech schopn~'ch celidí z yídeiísk~'Ch minister. tev .a jiných úradtl,
ál111i, 'lastne: ahy vybudovali naše státní
, úrady aspon podle VZOrLlvídenského.
, n·JI·;t doha na byrokracii dolehla v pnem
Státní prevrat pro ni znamenal predevším
bývalé moci. Drívejší hyrokracie mela v rukou
átní .aparát, byla mocí ve státe nejvyšší, mocí
vednon, skrytou. Vládla ve státe i pres hlavu
entu. Odpovcdni byli j n ministri, ale ti priodch~zeti - hyrokracie zllstala.
ratem se Drn bYrokracii hodne vecí zmenilo
ro první léta. Byla krok za krokem zbavována
alé rozhodující moci ve státe, a tato preneTárodní shromáždení. To hyl nutn)' cin, kter)'
tne jen prirozeným následkem zmeny státní
Revolucní Národní shromáždení prevzalo od
acie všecbnu iniciativní moc politickou a ústaybyla hyrokracie omezena jen na práce popredevším tam, kde heželo o udržení kontizi zákonodárstvím h)'valého státu a zákony
treními. o nichž se revolucní 1 T árodní shrousnúšelo. Tím její V)Tzl1'lma spolecenská úloklesly, ale snad nejtížeji byla zasažena t. zv,
í kterú tak, jak u nás hyla chápna a prováusohita velké snížení životní úrovne celé této
I.
'm zCtla pochyheným n. neodllvoclnenÝm niím postupem se potom získalo jen toho. 7.e
t vysoké byrokracie odcházela do s.oukromých
Y

Y

podniku, protože to, co jim nabízela ncjak;l banka neho
prumy.lový poclnik, se nemohlo vúbec s]"(wnávati s »y~'hodami~ jejich dosavadní služhy, Jaké toho byly I áslec1ky, že lidé. kterí byli radu let, e státní službe, jejíž
tajnosti clo podrobností poznali, dali nyní všechny tyto
své vedomosti k dísposici soukrom~'m podnikum. o tom,
mysl~m, netreba dlouze vykládat. Z('jména po prevratu, kdy bylo nevyhnutelnc treha, ahy v desorientaci státní správy bylo stúj co stí'tj zabráneno všem
právním, hospoclársk~'m nebo politich1l1 ztrátám nového státu, byl odchod tcchto lidí ze státní administrativ) nenaprayitelnon chybou, k její~ náprave se, bohužel. prikrocilo teprve tehdy. když lIŽ nekteré prípady
prímého poškozování
tátních zájmll pod()hn~'mi podní1,y nabyly známosti y širší verejnosti.
. Byrokracie, kterú pres dechny ,ý1Jodné nabídky se
strany soukrom~'ch firem zustala na .·V~·cll místech,
byla dvojího druhu. Jedna její cást se skládala bud'
I: novácku, kterí se do státní služhy dostali prímo ze
školy nebo z nižších úradtl, címž jejich pocátecní ambice byly aspon z cásti splneny, anebo to hyli lidé vedomí si vlastních nedostatkt1, takže státní služba byla
jim útocištem v dravé konkurenci soukromého podnikání. Druhá cást se skládala z lidí, jimž soukromé zamestnání z nekolika prícin nevyhovovalo nebo že si
byli jisti zákLadní pouckou, že byrokracie ve státe bude
jen tehdy bez vlivu a odkázaná na živorení, když parlament, který se nyní chopil iniciativy, bude skutecne
i nadále tak silný a plodný, aby se ve své legislativní
{innosti obešel bez podpory byrokracie. Nebo jinými
slovy: aby parlament byrokracii vedl a ne naop'lk: aby
hyl byrokracií veden.
V dobe trvání revolucního
Járodního shromáždení,
kdy v zákonodárném sboru republiky bylo dostatek
nadšení a pracovitosti, byla byrokracie
parlamentem
opravdu vedena. Ale jak se pomery zmenily hned po
prvních volbách do obou komor! J.akmile ústavní život u nás se dostal do normálních a politickou situací
vyvážených kolejí a zvolna vyprchávalo poprevratové
nadšení, prišla k slovu byrokracie, nebot se ukázalo,
že bez její podpory, t. j. pracovitosti, by Se nebylo šlo
ani o krok kupredu. Zákony, které byly usneseny
v revolucním Národním shromáždení, byly vesmes revolucní povahy. Vy tryskly jaksi z ideového založení
jejich navrhovatelll, ale ted, když se mely vypracovati
i takové zákony, které diktovala nutnost státního ži,ota a jeho správního porádku. musila prijíti byrokracie nejen se svý'mi vedomostmi, n)Thrž i pracovní
pohotovostí a disciplinou.
Toto se u nás jen velmi nerado priznává, trebas
o prímé dukazy není nouze. Vzrust moci byrokracie,
na niž se casto poukazuje j,ako na prekážku demokracie, vzešel proste z krisí, v kterých se cas od casu demokracie ocitala', jakmile její vudcové nebyli, pro nekteré zvlášte politicky vypjaté otázky, schopni ríditi
osudy státu, a jeho yedení, hyt i jen na krátk)r. cas, odevzdali do rukou byrokracie. Tím byla byrokracie ve
své moci i ve sy~'ch nárocích vždycky neobycejne posílena, protože v mezidobí, v nemž Ve státe fakticky
vládla, dovedla se zabezpeciti i pro príští casy, kdy
jí vláda, aspotl formálne. bude vzata a odevzdána zase
politikttm. Konecne aby hylo možno byrokracii v její
moci trvale omeziti jen na funkce, které by jí svrchovaná vl1le lidu (parlament) ve státe prirkla a tyto
ješte náležite kontrolovala, nesmelo by naše ústavní
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zrízení znáti dva pojmy moci, t. j. moci zákonodárné
a moci vládní (výkonné, správní). Ale práve proto, že
byrokracii byla dána exekutiva, t. j. moc provádeti zákony us nesené zákonodárnými
sbory, muže se jejich
výklad i provádení nekdy ríditi docela jinými hledisky,
než kterými se rídili zák0nodárci, což v praksi znamená, že byrokracii byla dán~ vyšší moc. Byrokracie totiž muže, ale nemusí provésti zákonné usnesení parlamentu do všech dusledku, jejichž splnení us nesený zákon predpokládá. Mllže je provádeti docela jinak, nekdy i proti duchu samotného zákona, trebaže všechna
její opatrení budou formálne odpovídat litere zákona.
Odtud posuzováno bude se nám byrokracie jevit vždy
jako velké nebezpecí pro demokracii, nebot její moc
nelze prehlížet zejména v t~kových prípadech, kdy se
právem hovorí o krisi demokracie, jež je vlastne vždycky jen krisí parlamentat:ismu. Každý sebe menší otres
systému, na nemž stojí budova našeha státního zrízení,
je znatelný predevším ná chování byrokracie, nebot je
pochopitelné, že když jediný korektiv její vuli k moci
je na cas ochromen, hledí .nastalé situace využíti hlavnc
pro sebe, pro upevnení své moci a také, jak jsme to jiŽ!
videli v dobách úrednických vlád, neobycejne získává.
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J. Mašek:

Mravnost ve studentstvo.
II.

B o š i a se b e v l' až d y; V k val' t e. Úmys,1
»vedeckj',«: vypít nitroglycerin a kocit ze stolu c1ostaví-'1i se úcinek - cili výbuch v tele.
Nitroglycerin
vyrobil, ale meli strach. že to bude
explodovat v l'uce a že mu to vypálí oci a jinak, že
by pak zllsta,l živ - což prý »by bylo straš!ivé«.
(Chemii zanechal, vystudoval na univ. jiný obor.)
Sextán
spiritista.
»Já bych meli chut se zastrelit a pak bych se vám projevil, abyste vedeli, jaké
to je. Kluci, to. by h)"lo správné, kdybyste to tak udelali
všichni!«
Hned
jich
hodne
souhlasiLo.
Trída touží po záhrobí, ale neverí. až jak se povege
experiment. »Sebevrah« to však odkláda'1. až prS' se
rozejde se svým devcetem, ted by toho byla škoda,
casu je dost. To neutece! Zapomnelo se na to!
Tre t í prí pad:
Oktaván z odporu k vojenské
slUžbe: »Abych se ucil vraždit, to neudelám, to se
radeji zavraždím sám «. Nez3.strelil se, protože se zami.Joval. Vojnu si ovšem neoblíbit. ale má ji za sebou
a teší ho svet. Je ucite:Iem.
Dvojnásobn,)' sebevrah. PoCtv l' t)' prí pad.
každé vypil ve Stromovce neco) studoval chemii, ale
když bylo zle. vzal si hned pripraven)' protijed. DllVodu
žádného prý nemel, » jen tak«, aby vedel, co se bude
dít. Prirozene,
že si Ulne] vybrat jedy, které mají
hezbole~tné následky. Projevoval
vždycky soucit se
služkami, které pijí lysO'I, desinfekcní látky a rll7.l1é
kyseliny. Rád ])r)' by jim poradil neco ,lepšího. Docela
normál,ní a nadaný hoch, nyní inženýr chemie.
K problému mravnosti
stredoškolských
student{l
patrí také náboženstvÍ. Bud je lhostejnost, nebo fanati364

cký odpor. Nábožensky cítící a žijící studenti jsou je~
mezi evangellíky. Zejména na dívkách je to velmI
dobre znát. Naopak zaráží casto, jak katoolíci jsou
v defensive, jak ,neumí odpovedít spolužákovi na nejakou námitku týkající se jejich náboženství, jak jsou
lhostejní proti výtkám se všech stran, Evangelík dovede být povznešen nad námitky ko'legu, nebo velmi
ci'le debatuje, ale katollíci, ac je jich více než e"angelíkll, toho nedovedou.
Moje informátorka (sama bez vyznání) chválí evangelicky ve tríde. Prý jí tak imponují, že ackoliv cítila
k náboženství odpor, vidí. že to prý jsou docela jiní
lidé, Nechce vstoupit sice do jejich církve, ale zacala
chodit do jejich sdružení mládeže a llíbí se jí tam.
Názor studentll na bibli: Katolíci ji neznají. Evangelíci z·nají il Starý zákon. Bez vyznání ji dílem nezna i'í, díllem znají zase velmi dobre, zvlášte nekteré
citáty. Jsou mnozí hoši bez vyznání, kterí svou znalostí bible prekvapují a skoro zahanhují katolíky. Nekdy
se ve tríde zavede náboženská debata, ve které obycejne
hez vyznání vedou. EVa'ngelíci mleí nebo doplnují,
katol'íci mlcí, brání se poukazem :na nevnucování a n:1
snášelivost.
Hodne jich také odejde zejména
skutecne nábožensky založených. Je práve zajímavo, že
nábožensky založení hoši odejdou, když nekdo s nimi
chce debatovat. Proc?
Studentské
deníky.
Kdo je nepsal a neza jíma1 se '0 tento druh písemnictví, bude zklamán,
když se doví. že se do deníku píši veci velmi prosaické. Tak predevším jedna dívka a jeden hoch (oba pred
tím neznámí) si od svého mládí (dívka od III. obecné,
hoch od sekundy, ackoliv již 've IV. obecné mel nekteré rodinné pametihodnosti. jako vytržení mlécných
zubll atd. zapsány.) píši deníky. Je zajímavo, že
obsahem toho dívcího deníku, byl hlavne jídelní lístek
a návštevy rodinné - prijaté nebo vykonané, Rovnež
chlapecký deník mel t)'Ž obsah, k tomu p"lk ješte
povetrnostní
záznam (sekunda-kvarta).
Od kvarty
povetrnostní
záznam zmizel. O stycích s rlevcaty
si mllj informátor psal' od tercie (byly to jen v~,lety, seznam hochll i devcat, s nimiž se plavalo pres
Vltavu a kdo všechno z »])arty« byl u v'Udy. Také jak
se chova·la -chlapecká konkurence k vybran)'m a oblíbeným dívkám ze skupi,ny. Od septimy rozeznává
»deník«, kam se píší veci t. zv. verejné a » denícek« ,
kam se píší veci t. zv. c1llverné O:lintimní i v tom konvenoním smy~lu. To je vlastne deník pro styky s devcaty! Píše se na ctvrtky papíru. Do detailu vedený, na
hodiny pocítan)'. Pro nekteré dívky má ješte III.
deník: osmerkové lístky. kam si píše úplne všechno,
co se jich týká. To pr)' je nejhezcí. Kdyby nekterou
z tech prítomn~Th nebo dosavadních známostí si vzaJ.
zustane lístecek - a ostatní se spálí.
amítl jsem: <:O
když e rozvede a jiná h~'valá známost se objeví. Pak
pr~r by to byla velká škoda! Ale prece je spálí pri prvním manželství! Dllkaz, ž konec koncll naše
mlf>.dež,ackoli" si delá statistiku ze sv)'ch styku s druhým pohllavím, není rozhodne tak špatná, jak by se
snad za to melo. Dívky asi od septimy nepíší deník
dep-ne, nýbrž treba týdne. Hoši podržují denní psaní
velmi svedomite a deníky jsou velmi rozšíreny. Zmocní-I,i se deníku rodice. neho prectou-J!i jej, (že se to pozná, to nemusí nikdo popírat!«) je tím dán jeden z nejvážneiších duvodtl k sebevražde, ke kt'eré casto pak
dochází, Cast'0 nepatrný popud další provázený jen ne·

'Iou vzpomínkou na prozrazení obsahu deníku má
zápetí sebevraždu.
Po h Ia v n í v Ý c h o v a. Že jsou pohlavní otázky
em zájmu nebo velmi duležitým cinitelem u mláe dOrllstající, o tom nebude nikdo pochybovat.
v m, pri školním vyucování
se tento zájem nejeví,
za to se projeví, jak je vhodná príležitost. Pohlavní
hov)' na strední škole není. Je známo, že z Weigovy »Telovedy. »zkušený pedagog« škrtl tolik
've z kapitoly o otázce pohlavní, že z toho mnoho
bylo. l' dyž je zvedavost - a žádné zodpovezení
otázce tak lákavé - tedy se shání, jak se dá. Moje
ormátorky mi napsaly veci velmi zajímavé, jak se
praktikuje s pohlavní v)rchovou na ruzných nekoecních ústavech.
V jednom internátu se po celou zimu a až skoro do
ce mku vedly mezi dívkami, rozhovory o tom, kdo
vetší pohlavní rozkoš, zdali muž nebo žena, zdali
h po dosažení dlle musí ochladnout, proc to asi je
ázky tedy i pro odborníka!), jaké jsou zpusoby soue atd. Kdo by necetl knihu Bohnelovu, muže jednoše ríci, že jsem si vec vymyslel, ale B6hnel je mi
rzením, že je jakýsi život mimo vedomí oficielní
edoškolské pedagogiky!
Z jiné dívcí strední školy: »U nás ve školní knihovmáme Z;lhorovu knížku »0 lásce, manželství a
eti«. I Je to asi koupeno vlivem rediteLe]. Ale jak se
do~tat k takové knize kvartánka, když se to pujcuje
od septimy? Tam už to nikdo necte - to by bylo asi
, jako kdybych já dala tu knížku k svátku naší mace. Dojem by byl asi stejn)r. Jak to tedy udelat?
pit si tu knížku? Ale na to nebývají peníze. Naše
jice si jednou koupila (myslím 'v kvarte nebo
kvinte) spolecným nákladem Tolstého »Kreutzerovu
tu« .1 mely jsme ji zakopanou na zahrade u plotu
.plechovékrabici.
ísto poucení ctou naše devcata lehké dráždivé
, kr, predevším všechno to, co má známý ,název a
není ve školní knihovne. To zavání zakázaným a to
cte. Predevším Zola. Balzac, všechno nac se prijde.
Vímzdrojem byly jednak ~nihy, které si VYPlljcoval1a
Inka mé prítelkyne z knihovny. Ty jsme ctly íce se« - a divím se, že to zusta,lo' vubec v tajnosti.
druhé mé prítelikyne meli staré rozbité knihy, které
nevešly do knihovny, ve sklepe, kam jsme se mohly
o dostat. Tato tajná cetba bylla ješte víc podporoa zákazy cten í.
.
dyž nekteré dívce zakázali neco doma císt nebo ve
le nám rekli nejak vykroucene, že to císt ne, hyla po tom ohromná shánka. Zakázaná cetba
jedinou cetbou, kterou jsme skutecne ctiy, - mi
dívka studující, s výborným prospechem. " »Na
O ostatní byly jen ,prehledy'.«
edávno vykonali náhle v noci prohlídku v
a bylo tam nalezeno asi 20 dívek z nejlepších
a to vesmes nakažených - ,'1si odjinud. Prý také
Ví ,boudy'!«

i

po h I a v n í v Ý c h o'v e v prí rod o p i s e.
(erni hoch: »Náš pan profesor, když dojde v prírose k pohlavní otázce v somatologii, zacne vždycky
"lávat a vzdychat a omlouvat se, - »to je velmi
né ríci ponekud srozumitelne« - a my vzadu ne'me potlacovat smích, když nekter)r z hochu šeptá:
dalo taky tolik práce a kuráže, když jsi stvoril ty
dva ,culíky (? Kdyby jen vedeli, s jakejma rozpa-

kama je tatínek tvoril ...• a my pak, pane profesore,
jsme rádi, když má nekdo to štestí a vytratí se ze trídy,
aby se tem recem mohl usmívat na chodbe bez mucen.í.•
Jiný informátor: »Náš reditel zacne vždycky hodne
mravokárne, ale pokud ho známe, radeji bychom videli
príklady než kázání. Vždycky reklJe: »Nevím, nevím,
jak vám to mám ríci, abych vás nepohoršil..
Je to
vždycky vec trapná pro celou trídu, protože mluvit o nicem se naucíme jen v jeho hodine.«
Jiný ústav: »N ás dívky vždycky poslal ven a já jsem
poslouchala za dvermi; p'1k zase se mluvilo k nám a za
dvermi poslouchali hoši. Bylo by dobre, kdyby tam na
chodbe byl reproduktor a lavice, aby to bylo pohodlnejší, když už to tak musí být.«
Z jiného ústavu (dívka): »Napred by tomu musel
sám rozumet, když chce neco povídat. Já se divím, že
ti kluci ho vydržejí poslouchat. Preci to musí být trapné, když on tomu ani nerozumí! To já bych to dovedl.1
lépe ríci. Jak se máme na nej dívat, když víme, že tonlu
vllbec nerozumí?«
Predpokládám, že tyto úryvky z hlasll studentu a studentek mluví recí více než jasnou a že je zbytecno k tomu podotýkati cokoliv. Ostatne, na kterou adresu a
s jakým výsledkem bych se mel obrátit, je známo už
predem! .
Celkove charakterisuje jedna studentlm své kolegyne:
»Vetšinový typ ve tríde neexistuje. Jsou skoro všechny
príliš pro sebe. Dívky poucené: Jsou ve tríde nekteré
už od ctvrté obecné, ale vetšina až pozdeji. V sekunde
se slézaly kamarádky a ctiy zakázané knihy. Našlo se
jich dost. Pri tom se ctly ješte detektivky a romány
Carské.«
»Vážné známosti se zacaly objevovat v kvinte.· -Tady je zajímavo pripomenout, že devcata casteji než
hoši ríkají každé známosti »vážná«. Je to dobré znamení nebo je to jenom zvyk, - zlozvyk, - je to procítené, nebo je to jenom prázdné naduté slovo?
»DíVek, o kterých by se mohlo ríci, že jsou zkažené,
našlo by se ve tríde nekolik. (Ústav nekoedukacní.) Ne
snad proto, že by mely nejak zvláštní minulost nebo
prítomnost, ale proste proto, že s hochy jednají velmi
vlídne a povolne a že nic nebéroll na težkou váhu.('
(Sexta.)
»Poucení od maminky je vzácné.« Všichni moji informátori a informátorky se domnívají, že neexistuje,
a pak. že maminky poucit nedovedou. Poucení od profesora: není na to cas, vždycky jen slovícko mimochodem. Z dopisu: »Nejcasteji se objeví nekdo ve tríde,
kdo už neco ví od st3.rší kamarádky nebo ješte casteji
neco vyctelého a ta zacne poucovat. Nálada se udelá
lehce a pak se to už táhne po týdny. Jindy nálada mizí
sama sebou a hned se na to zapomene.«
Pohlavní poucení se hledá a protože škoh je neudelí,
mládež si umí pomoci jinak. Obstará se mimoškolní poucení na 'všech stredních školách CSR bez pomoci pedagogu.
Nekolik slovo tom, jak se studenti dívají na Bohnelovo »Rašení« a co soudí o životnosti této knihy.
V redakcní rade »Student. casopisu« a brnenském
Etickém hnutí cs. studentstva
se tomu venovalo po
jednom diskusním veceru. O umelecké stránce se nemluvilo. Je však z.'1jímavo, že, pokud se týce obsahu,
všichni úcastníci soudili, že mnoho je pravdy. Predevším príhody mimo školu byly oznaceny za rozhodne
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PNtomnosL ...
vymyšlené. S tím bych souhlasil. Príhodv ve škole
jsou mozne. oyšem Jen na velkomestskýc1; ústavech.
1 T a venkovsk~'ch
to jiste není tako\'é. jak se ,lící v B.
knize. Zd{'u'aznuji. že také zcela nesprávne j~ obvinena
koedukace. Koedukacní ú.t<lxy jsou na tom lépe než
nekoedukacní! 5 naprost~'m presvedcením a s nejvet~ím durazem je treba to ríci Dívcí školy nekoedukacní
a zcela stejne' i chiapecké jsou na tom rozhodne mnohem h{He. Pan Bohnel mel v Praze kdysi prednášku
o hrdinech sv\'ch románú, tedv také o hrdinech »Rašení« a vzletne oduvodnil, proC. napsal svou knihu, nehot považuje za nutné »ohlásiti príchod nov}rch lidí«
- a k tomu jsem brzy cetl velmi v)'stižnou námitku
hystré studentky:
»Jací to jsou lidé, jichž príchod
ohlašuje pan n., nadobro zkažení koedukací?« Mládež
verí v úspech koedukace.
Tak jednoduch~' tedy problém není! Koedukace nenicí, ale Zc1[l se. že ti. jimž na 32 hodin týdne. sveruje
verejnost svou mládež, nepochopili dostatecne svého
poslání ... Dotkli jsme se, pokud bylo možno, témer
všech stožek osobnosti studentovy, ze kterirch by se
dala posuzovat jeho mravnost. 1 tu mravnost jsme
poznali ze všech stran: student ve vztahu k druhému
pohlaví, - ve vztahu k sobe navzájem -- duvera a uzavrenost. - student kradoucí: vedecké krádeže v chemii - jiné neexistují. - student a pesimismus. student a sebenažednost.
student a nábožen tví. Clánek
nebyl myšlen tak obšírne. jak narustal pod rukou, ale
snažil se vystihnout situaci, jaká jest. Je jinak nebezpecí, že bude škola posuzována tak, jak býti nemá: podle románu ze školského ovzduší, podle romántl, urcených rodictlm, ale ve kter~'ch našli výborné dráždidlo
práve mladí lidé obojího pohlaví - ti, jimž kniha nebyla urcena.
Obvii'í.uje se také z oboru mravnosti pohlavní škola.
Toto obvinení jest správné: ve škole nevychováváme
proste z toho dtlvodu, že na to není casu. A to práve
není v naší moci, abychom zje<;lnal,i nápravu. A tak
ješte dlouho bude palcivým thematem obor dnes zanedbaný: mravnost naší mládeže, zejména naší studentské mládeže. l\Itižeme jen být rádi, ž,e dochází
k svépomoci stuclentstva' práve tam, kde by me,la prijít
iniciativa shora! Etické hnutí, Akademická YMCA,
Katolická .Liga, Abstinentní
mládež, skauting atd.
jsou toho dukazem!
1
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Slovenský problém.
I.
Vážená

Redakcia!

Vo Vašom casopise rozputala
sa debata okolo slovenciny,
a to tak, že za niekolko dní Pr í tom n o s ( stala sa na Slovensku známym casopisom, ale aj najnenávidenejším.
A to bez
dovodu, lebo ved clánok V. Štecha obsahoval len jeho osobné
slovenským
cinínázory, a redakcí a dáva prístup o tejto veci
tefom. Vášho clánku sa dotkol v Lid o v ý c h N o v i n á c h
red. Bohdan fIaluzický,
a vo vládnom S loven
s k o m D e n~
II í k u red. Karol fIúšek. Obaja odsúdíli pisanie V. Štecha, ako
také, ktoré je nevhodné pre dncšné pomery, a ktoré vyvoláva
ua slovenskcj strane len znechuten1e, rozruch, rozladenie
a to
na úkor csl. vzájomnosti.

i
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o veci uvercjnili ste clánok Štefana Bednára. Ja sám študoval som v Cechách, dobre poznám pomery bývalého Uhorska,
a ako stúpenec csl. jednoty bedlivc sledujem vývin csl. VZeljomnosti, a od pociatku po sobím v tom smcre, aby sa náš pomer vzájomne zlepšil, urovnal a prispieval k Zdl a vému a rcálnemu vyriešeniu.
Štefan Bednár
rozhodne
nepozná pomcry
slovcnské.
Pochádza
z Vajnor, odkial, ako chudobný študcnt
vlakom chodieval na strednú školu do Bratislavy,
a nemal prÍležitosti
nahliadnut
do dalších
krajov,
do spolocenského
a
umeleckého života Slovenska. Po maturitc dostal sa do Prahy,
kde od siedmych rokov študuje techniku a požívá priazen Ste·
fánikovej koleji, súc zamestnaný
v 6eskoslovenskej
lednotc.
Ja b~' som velmi rád bol, keby cím viac mladíkov takto rozm~,šlalo, bohužial pomery slovenské
sú docela iné, než ako si
ich Bednár platonicky
predstavuje.
Vidno, že nebol vo styku
so skutocným živo tom Slovenska a pravdu dávam fIaluzickému
a fIuškovi. Oni tvrdia, že slovencina je potrebné zlo, bez ktorého nemožno si predstavit
Slovensko, bez ktorého by sa Slováci neboli pripojíli k republike,
a utlúcanie slovenciny
vyvolalo by na Slovensku
revolúciu. Ked je Bednár západným
Slovákom,
tak nech sa pozre do Skalicc, do Obel, do fIolíca,
a iných s Moravou tesne hraniciacich
miest, a uvidí sa že na
kofko za míli, ak si mysli, že v týchto krajoch snád našlo hy
sa náklonnosti
k zavedeni u ceštiny.
Redaktor Karol fIúšek, pochádzajúci
z ceských rodicov, hovariaci i cesky, majúci Cešku za manželku, pozná slovenské
pomery. spolocnosf,
vonkov, ludí, možnosti a nemožnosti
tunajšie, stavia sa za slovencinu. To isté robí i Haluzický, býval}'
gymnásialný
riaditef, ktorý od dávnych
cias výtecne
pozná
že
túto ciastku republiky, a o ktorom nemožno 1 redpokladaf.
by ako Cech proti ceštine pracoval.
Naopak
fIaluzický
na
stfopcach
Lidovek mnoho a mnohokráf
vermi opatrne pedagogicky, a rozum ne zakrocil a rozriešil otázky vermi chúlostivé, o ktorých by bol uverejnil iný, senzáciu shánaiúci novinár veci také, ktoré by boly tunajšíe smýšlanie,
a pomel'
k ceským veciam len zhoršily.
Nech príde Štefan Bednár domov, nech sa podíva do slovellských miest a dedin, a vtedy najde tam veTmi smútne zjavy,
najde tam ludí, ktorí obetave, tichou, nezbadanou
prácou praClljú, aby sa nám prinavrátili
naše ztratené
duše. Mladucký
Štcfan Bednár nevie CO bolo staré Uhorsko a uhorská kultúra.
ktorá zanechala
tu mohutné lmížnice po domácnosti ach, romány Jokaiho, Mikszátha,
fIercega,
Kosztolányiho,
Szabóva
a
iných, ktorých nemožeme
tak za jednu noc vymazat
z duší,
a nemožeme za desaf rokov vynicif ani tradície stárocné vytvorené
priatefstvom,
príbuzenstvom,
záujmami.
Banátský
pri
Srb, sedmohradský
Rumun,
a spišský
Nemec
boli
svojej
roznorodosti
tej istej povahy,
a stali sa priatermi
po prvom soznámení,
ale Cech bol nám 1'. 1919 povahou tak
yzdialený,
ako trebás Anglican. Nie recový rozdiel, ale POV<lhový nás delí. V tomto rácte hladaf priciny
rozporov.
Na
tieto recové polemiky škoda slova, a ními vytvoreného
rozkolu.

j

Kdo vie preco, ale ceský clovek prišlý po prevrate
nevedel
Slovákovi imponovaL Ani inteligentovi,
ani sedliakovi. Sed!iak
bol zvyklý, že povedzme pán služný de genere X. Y., vážny,
majestátny
pán, na štvorke sa vozil, v kaštieli býval, a po pre\'rate prišiel ceský úradník mis to neho s kufríckom v ruke,
obšuchaný,
v starodávnom
žakete, a s remennými
"gamašiíami" na nohách. Úsmev ho sprevádzal;
akési rychle tempo ceskej reci, bez melodicnosti,
bez tónovania
nemohlo posobit na
rud, neholi ani zvyklý takémuto hovoru, nedoverive sa hladelo
ua nich" a ceský clovek llevyznajúc
sa v tomto okoli utiahol
sa. Myslel si CO sa ja budeme papraf s tymíto »blbcami«, mal

stavenie, konal svoje povinnosti,
-týkal sa len s inými,
slovom vytvoril
svoju ceskú koloniu, a na
a »vykašlak
Ani mu nenapadlo,
aby si lámal jazyk
lúpym dialektom«
doma nadával na pomery, do cenovlII pod iným menom zasielal clánky o »utrpení celidi na Slovensku«, pri tom však bol rád že je tu, lebo
preco by sa nce, kcd vcdel byt v Bosnii úradníkom,
bre i tuná, Vlastenectvo považoval
za prežitú hlúposf,
e vysmial druhého kolegu, ktorý vecer unavený
od
bral sa cšte do dákej ufúlanej miestnosti, aby tam zasokola.

I Cechmi,

osa slretávam s cesk~'mi úradníkmi, ktorí bedákaju nad
položenílll, a nadávajú na nemožné okolie, a na to že
slÍ ncprístupnÍ, že sú Cechofóbmi,
že nenávidia
všetje ceské. Ale takovýto ludia nezbadajú
to, že robia dooveka z periferii, že sotva ich možno zavolat do slušlacnosti, lebo o spolocenských
zvyklostiach
nemajú
jmenšieho pojmu - že sú neprijemní,
neskromní,
nevyl, a stále sa omlúvajú, že oni sú demokraticky
z,aložení,
hrdajlÍ kadeakými »fórmi«, ktoré sa "raj Slováci od
h Madarev« naucili, a od ktorých zvyklostí
musia odba Slovensko sa musí »znovu zrodit«, NuŽ' týto fudia
n možní, a na druhej strane zas videI som zas Cechov,
a naucili slovensky, ktorí vyhladávali
slovenské rodiny,
a naucili vidieL a vycítit kúzlo zposobov,
ktoré Slov:idinc predsa len majú, a klorí sa nepozeralL
na
• co je sIo\'enské so štvortého
patra. Takovýchto
Cele mnoho na Slovensku.
Obyvatefstvo
ich rado má,
Inách idl skoro na rukách nosia. Slováci by za nich
t dali. Lebo v prvom rade na to sa pozerám ci si sta• poriadným a spolocensky
možným clovekom, a vtedám s tebou do reci, ale chceš-li firmou ceskoslovenskej
o ti zaokrývat tvoje nedostatky,
a otravovat
tvojou
fou moj život, tak radšej bud Nemcom, Madarom,
a
litý pokoj.
m IIlJloho ludi, dobrých ludí, zklamalo sa v Slovensku.
ti, klorÍ Kállalove poviedky cítali. Boli oni plné roa vyvolávali v Cechách istú plátonickú lásku ku Slot~'chto poviedkach vypadá to tak, akoby Slovensko
é hradov, zaujímavých
dedín, chalúp, a ludí, ktorí sa
ecer modlia, aby ich Ceši prišli vyslobodif. O Cechoch
edelo pralllálo. S loven
s k Ý Den n í k, a Týž d e nvnikly medzi fud tak hlboko, P r ú d y len niekofko
talo, a Ceši, ktor~'ch tu mnoho bolo pred válkou v toch. a roznych podnikoch, ti sa co najrýchlejšie
pomaa ani ím nenapadlo, aby tu akúsi propagandu
viedli.
ramne radi, že dostali kus dákeho živobitia, a ani pocas
tu vcfmi sa neodvažovali k slovu. Pocas prevratu
prišJí
kde lIenachádzali to Kállalove Slovensko, neposobili ani
e prorocké sice, ale málo presvedcive
gestá, a svoiími
kam i po Slovensku viac vody nakalil než ocistil. LebJ
sa na sítuáciu lla Slovensku koncom 1918. Mali sme
udzine Štefáuika a v legiách slovenských
bojovníkov,
ma o rozbití mouarchie nikomu ani sa len nesnívalo,
rí som dobre poznal skoro všecky slovenské
rodiny,
h ich možno scitat) možem povedat, že týmto rodiI nenapadlo, že by mohol vzniknut štát ceskoslovenský.
dnei chvíle vefkým prekvapením
prišlo jeho uskutoclováci s udivenim nacúvali na neuveritelné
zprávy.
ho budcme žit?" - ozývalo sa dolami horami. »Zninemecké továrne v Cechách, znicí nás ceský prieCech je dotieravý, bezohledný, praktický,
on nás vytialto, ožobracíme sa.« "Páni, pre Boha, a poznáte vy
vlete co vy robite?" - ozývalo sa nám z úst ce-

ských potomkov, ked sme po dedinách chodili a hlásali povstanic republiky, snažiac sa u tiši f domov sa VI á ti vších rabujúcich
vojakov. "Ako si vy predstavujete
budúci osúd Slovákov?«
spýtov'al sa ma jeden starší, SlO\CllSký národovec?
"Ved nemáme ucitefov, profesorov',
nemáme kapitálu,
\ ed oni našu
literáturu udusia, pohltnú nás, my sa staneme len ieh koloniou,
a našu mládež za niekofko rokov prerobia vo školách na ceskú.
Bože moj, keby to boli aSPoll Poliaci, lí su gentirncni, ale že sa
práve s Cechmi musíme spojit. Bože drahý, aký hrozný osúd
si nám vymeral. Rusom vedcl by som sa stat, ach aký dobrý
národ je to, ale Cechom'~« "A vlastne co tí Ceši majÍ!, ved n~·
majú nicoho povodného,
ích literatúra,
to je samá remine'.icencia, vedy nemajú, ved je to tiež len taký chudobný národ!
A my že by Sllle ím mali podlahnút",
to nie, to nikdy neurobíme, radšej zomriet, ako sa poceštit. la sa radšej do Ruska
vysfahujem!"
"Pozrite sa ujko - vysvetloval
som mu - my
sa musíme s ními spojit, my nemáme inej možnosti. Mali sirie
spo!ocnu rec, pravda za slovencinu dnes by sme i životy dali,
ale s Polskom sa spojit, to jc nemožné, musel by ste poznat
v}:'vin celej oslobodzovaeej
akcie, a s Ruskom ani tak. Yed
Šrobár a dr. 'EeHa povedali, že proti pocešteniu
budeme sa
bránit, a co by sme sa nevedeli obranit, ked teraz nebude
možno už tak l'achko utlacit jeden národ't A pre Boha, ved
Ceši by toto s nami snád len neurobili. Nebojte sa, smc chudáci, ale predstavte
si, akou radostou
bude pracovat
od Z-lciatku na !iteratúre,
na umení, na vede - -« A tak som mu
hovoril dalej. Slzy sa mu vyronily,
plakal, a bol rád, že pocuje niekoho takto hovorif. Takéto rozhovory,
také to mienky
a názory
boly všeobecné
a charakteristické
pre celé Slovensko.
Ludia boli prekvapení
a prestrašení,
ale slubovalo sa všetko
co sa dalo, a konecne uspokojili sa mysle, ked sa uistovalo, že
áno nás Slovákov
svetová
vojna oslobodila,
a budeme ak",
slobodný národ žit svojou vlastnou kultúrou, Toto sa recnilo
po shromaždeniach,
ludia verili, a plakali. Potom ale prišli
Ceši a zacali si vtipkarit,
posmievat
sa, na katolicke Slovensko zavádzat rlusov kult. To bol olej na ohen. Povstal rllinka.
lebo Šrobár, utedajší miÍJ.ister, bývalý bezvýznamní
vonkovský lekár, vystúpil s tým najradikálnejším
programom,
miesto
toho, aby bol vynašiel, akým sposobom získat pre republiku
kúazstvo, ktoré malo úplne v rukách pospolitý fud. Nl.iesto tohoto vypestoval
z Hlinku a z jeho strany zatatého
odporca
všetkého co je ceské. Za Hlinkom išiel každý,' lebo on smele
povedal:
"fuclia, od Cechov my nic dobrého ocakávat
nemožeme, oni nám nicoho nedajú, lebo sami sú chudob ní, oni zásobovali predtým
celú monarchiu,
a teraz nás potrebujú
pre
svoje, a vlastne
nemecké
výrobky.
Oni nepotrebujú
naši<;ll
literátov
a umelcov, ba potajomky ich utlácat budú, aby sme
sa nerozvynuli,
lebo nás, ako Slovákov
nepotrebujú.
Na oko
sa nám budú Jíškat, ale šikovným
sposobom nás podmania, a
prerobia na Cechov!" Týmto slovám každý veril na Slovensku,
a po krajine rozliahol sa skrúšený
smútok, ludia so zatatými
pastami
chodili, miesto poci tu oslobodenia
Slovákom
sa to
zdalo, že sa do klepca dostali. A zacali nariekaf, že preco nepostavili u Martine podmienky.
Každý nariekal, v súkromých
rozhovoroch
i Šrobár. Ale nemal k tomu sily, aby akúsi jasnost vHal do duší. Bol k tomu oríliš poctivým, prostým, statocním. Obklucovala
ho nenávisf a za Hlinkom zahoreli f~dia.
Yideli v nom nebojáceho
herosa. Šrobár odkazoval do Prahy:
pánové, nebát sa, to je len klerikálne
hnutie, to ja podlomím.
Ale nepodlomil ho. Dnes na Slovensku fudáci vládnu, a viera,
že sú Slováci samostatný
rlárod, že ím Ceši nechcú odobrat
slovencinu, a že tak ako Š'{edi a Norvegovia
rozdvojili sa vo
dva národi, tak budú žit vedla seba i Ceši a Slováci. Na clán-
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ky, ako je V. Štechov,

povedia:

hra tu je to certovské

I,Ta tu je ten ceský podvod. A sype
obranných
clánkov v novinách.
Zatial
co vlastne
mal1r sme

v Cechách

hovoria

sa záplava

vo spolocnostich:

kopyto,

nadávok,
Blbí

a

Slováci,

myslia, oslobodili jsme ich, a ešte nadávajú na nás,
,ich "taJk nechat.
Taký nesimpaiický
národ, a};:ým

jsú Sl'ováci tešte som neVlfdel'. Za'Ostali sú, špinaví, falešný,
len s Madarmi
držia, Madari ich týrali, mucili, a misto toho,
aby nám boli povdacni,
ešte nám robia prekážky.
Vet ta
s'tovenctna, io je Jen také dedmské brblianje.« Slovák na t'o
doma: hm, iPredtým mi bol'a otevrená
celá Uhorskorakuská
monarchia,
a teraz len aby sa na týchto niekolkých kopcoch
uživil, v Cechách majú dost svojich ludí, a tak aby sa tef;lz
do Ameriky vybral. Ved keby mi len pas dali. Ach keby sa
tak do Ameriky mohol dostat, v~ak Ien tým Cechom dobre
boto\, I~e vyhráLi válku, 'a že sa mohU takto zariadit.«
Zas
v Cechách
zacnú: "Veru stými
Slovákmi
to nejde. Nechat
ich, nech, si rob;ija C'O chcú, divoký národ je to, a hlúpy!«
Ted·a rózne Iprekážky,
,aile dinles už maturant
,od Chebu a
Užhorodu má v sebe tú istú ku1túru, Ceši si pobrali Slovenky;,
Slováci
Cešky.
"List paní a dívek« objednávaný
i skoro
každou slovenskou
domácnostou,
Jirásek
je priliš suchopárný, cešti,\]e tu už Iklaždý r02umile, spolocne sa p'racuje vo
všetkých
inštituciách.
Ceši tu bývajú u krásne postavených
štátných
stavbách,
dra toho, ktorý si to ako zaslúži, radi ho
rnajú. Nerácte mat žiadneho strachu.
Všetko je v poriadku.
Ale pánu V. Štechovi
rácte
povedat,
aby velmi nechodil
na SI'o'Vensko, tu hlo ešte :l1Iabi<jú,a my'sJím p,án Bednár pa
doštudovaní
u Prahe sa mieni usadit.
V úcte
Bratislav,a,

4. V. 1929.

II.
Nové Mesto,

3. VI. 1929.

Vážen>ý /pa'ne redaktore!
K otázce sl'ov,ell'ského P'loblému dovolte
mne lask;aNe též
nekolik slov. Nejsem IHerát <lni profesor.
Žijí však na
SlovellSku
jjž 10 let a .snažím se trochu sledovati
vývoj
Sllo,vens.kých vecí. J'sem jeden z tech mnoha drobn.ých ceských
lidí, kterí prišli na Slovensko
v casném mládí a s ideály,
prež;i1[ doby ceských
"Pepilku«, CvachoSllováku
a "vyž,ÍlraCtl
SlovenS'ka« J]aJdávek "kultúrtragra
a neznajbohov«
atd.,
jak 1IlJá~ludácká tlac jemne po mnoho roku titulovala
a vrec~
ll1a1cíchlljsem slovenským
!prostred~m tak, že dnes mi joe témer
bl[žší, j1ak ceské ~ trebaže nás ani nyní Slováci obzvláštní
príz.ni l1Jeobštastnují.
Musíme si prizna,t~ že dnes jJsou j'iž pomery
stabilnejší.
Je pnavda, ustouptU jsme .. Smírilli jSlme se s faktem, že j.ednotný ceSlký jazyk, aspoií pro p,rítomnost a blízkou bud:O'ucnosll, je nemožn'Ost, a i ten nejvetší optliJll1'ista považoval
vec
tuto pro ,nás, když ne
za ztracenou
tedy ji1ste v po ledním
tažení.
A tu objerví ISe ,llIa kruižním trhu 'vráce Sl'ováka, napsaná
v nekterých
stat,ích dokonce
cesky. Uhodí se 1l!aJbuben a
kri'cí se do sveta:
"Ces'koslloV'enSk!Ý problém
se reší a to
mJladou gener,a/cí! Velká dis,kuse mnoho slov a nric víc
asd následovati
l1Iebude.
Žiji v ryze slovenském
prostredí.
Také do Martina nemám
da:leko'. V celém okresu na prstleoh spocí,ta1i byste Madary_
a ZMy. AI1e vetších
neprátel
všeho cesk'Oslovenského
jselD
ruikde na S~~)Yensku nevoz.nal. A tu Sle táži: (Musíme 00 být
zas,e my, kterí p r v n í s vrhnou,
a to po toHkÝch z,kušenostech
se Slovenskem,
tak optimisticky
na tento zdánlive
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ožitý p'robJém? Nemelli bychom nejdríve zkoumat., zda tento
kroll<: se' srovnává
aspon jen s nepatrným
pochopenim urcitého okruhu Slováku?"
I když <se dnes ozVla~, všem Cechum jiste symp'atický hlas
Jiamal,iaruv
musíme hned s tím na buben, aby nám tu
na Slovensku,
ZlalS melii, za co porádne
vynadat?
Jedno bych prosil: aby páni v Cechách meli t~ké k nám, ua
Sl'ovensku
žijícím Cechum, tJrochu ohledu. Není.J,li, hlas li.
hlasem vQlllaúícim na poušti, ukáže budoucnost
a bylo by
dobre, J<idyby si ,pomer k tomnto staronovému
problému vy·
rešili predevším
S lov á c i s a m i. Mužeme podati vomocnou ruku, pilneji, rekl bych vcdecteji
sledovat
vývoj celé
otázky,
ale zalklrocit tehdy, až toho bude skutecne ,nutné
zapotrebí.
] ose! iHIlTlíllovsk:),.

III.
Redakci
Nejsem

"Prítomno<stli1«.
nikterak

ani

literárne

ani politicky

cinným,

jsem

obchodník,
jenž dlouhá ~éta ~rávill za hr:alnlÍcem~ a iemUiž
mnoho inašich putek se zdá malichernýmlÍ"
nebo( jejich existenci vdecíme za to, že velká rada di'tležitých (Ikoli! ceká
dosud mall'11e na rešení.
Se zájmem cetl js'em clánek p. V. Štecha, jenž v cásti
() splynutí
al1lebo jeho, nutnosti
se mli zd.ál ponekud drsný,
jak se ostatne ihned v príštím císle ukázalo. Nechybuji, že
úcelu, ,kterÝ tato stat mela:, bylo však plne dosaženo, nebo!
tutto otázku
dukladne
rozvírila.
Ni\k1dy )n'euoil jsem ;se
slovensky,
tak jako se Bavorák neucí hambursky,
a tak jako
on i já r02umím všemu co slyším a ctu v nárecí slovenském.
Práve tak absurdnIÍ je bráti nárecí ),p!attdeutsch"
Nemcum ze
severu a žádaJti, aby Sle v tomto nárecí nepsalo - (a jedná
se o mnohem vetši rozdíly než v prípade
našem). - Nestavte umelých hrází a nechte v literature
politiku stranou;
mluvíme, abychom se d'Orozumeli, a ne abychom si vycítali.
Je velkou chybou mluviti o renegátství
p. flamaliara,
tak
jako by se vám k!aždý vysmál. chteli-li byste mluvit o re·
negát:ství
Bretoiíce,
Ikterý PSlalll vie 'Spisovné francot~zšti'ne;!
a
zde je rozdíl znacnejší
než v prípade našem. - Tedy
podle mého náhledu ,neodborného
je slovenská
rec nárecím
ceským tak jakO! je ná:recí slezské, ha:nácké, dom\ažlické a d.
a tak jako' tato nárecí
tlIechá:me exlÍstovati nechte i nárecí
sl-ovenské v pokoji, necht !píší slovensky
anebo cesky; mr
jim všichni rozumet budeme, jen když si' bude rozumet politik
z obou stran, a to se zde v první rade jedná a tato otázka
má býti zv'lášte pro literárne
cinné duležita.u. Tak j,alko nemedklé spisovatelstvo
y;elkou cást svých betetristických
námetu bere resp. bralo pred a hlavne za války z východního
Pruska (bývalého
Polska), tak necht píší ceští o slovenských
a sllQvenští o moravských
nebo ces,kých zvycích,
živote a
1Jfdech. Zda ve splÍso'Vné ceštin<e ,anebo v nárecí slo'Venském
je úp,lne jedno, jak jsem již ,sho,ra uveclJ. -- Naše IMeratura
musí hledet sblížiti obe strany,
ale ne v reci, tam už jsme
sbJ.íženi , ta,m si už rozumíme, aniž bychom k tomu necím prispelli, nýbrž jedine tlak, jak jsem naznacil,
psáti navzájem
o' ,osobe, 'ale jen ve smyslu kladném.
Budete se ptáti, co mne, obchodníka.,
zajímá na otázce,
jež nespadá
do mého pole; nuŽle vysvetlím:
Mám vÝrobu.
pracují se SloiVenskem a zál1eží mne na tom, aby naše soužití
bylo klidné hlavne politicky;
jelikož politik je volen volicstvem, nutno v prvI1Í rade vyahovam
je v tom smeru, aby
nebylo roodíl'll mezi 11Jámi, címž konáme
jen službu vravde.
Tetlito <lis,t je první, jenž jsem( kdy novinám zasla,l, dlouho
jsem uvažoval, zda tak mám uciniti.
L. K;'Il1/skojJf.
Jsem s vešker'ou .úotou
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