
Ámerickáaristokracie.
(Z úvah o nesnázích americké demokracie.)

I.
I který nemá aristokracie - tak oznacují

opští pozorovatelé rádi národ Spajených státu
erick)'ch. Pres ta ale budu psáti a americké

racii, aristokracii do slova a 11"1.sto procent,
tem a nepreneseném významu toho termínu, nic

nemysle na ony spolecenské kategorie, o kte-
se užívá toha oznacení obrazne: na príklad na
ínající »aristokracii « kvasifeudálního Jihu, a na
ou »aristokracii « pánu z new-yarské Wallstreet.

na mysli aristokracii lidí 'vybraných, neodpo
ch a pri tom vykonávajícich státní moc nad ná

prímo a bezprostredne, bez zatácek a bez za
jících roušek, bez placené propagandy, kupova
tisku, bez lobbyistu a všelikých tech v:)rrobcu ume
erejného mínení. Jde mne o aristokracii, která si
dovolit diktovat národu svuj názor neodvolatelne
ne. l"\uže, tane mi na mysli aristokracie Nejvyš-

oudu Spojených státu.
. yšší soud Spojených státu je poslední místo pro

ování SPOrtla prípadu, které vznikají v oblasti
ální kon tituce, federálních zákonu a mezinárod
smluv uzavren)"'ch pod autoritou Unie (a vedle
což nás zde méne zajímá, pro všechny kausy a
iVerseurcitých subjektu - cizích vyslancu, clen-
tátl'l, Unie atd.). .
klausule o pllsobnasti federální soudní moci zní

nevinne. Uvidíme, co se z ní vylíhlo.
dríve, I'ežli si ukážeme, jakÝm úžasným vlivem
stituce tasáhla do dejin americkéhO' národa,

, jak nejvyšší soud vypadá zblízka.
ž se v roce J790 soud ponejprv sešel pod svým
predsedotl, Johnem Jay-em, ukázalo se, že není
rozhodovat. Nebylo sporu, který by mu byl bý-

edložen. ,\ tak saud si jen ust"1.novil sekretáre,
se opet rozešel. Behem prvých deseti let vyskytlo

šest clt"tležitejšíchotázek z oboru práva ústav-
o nichž soudu bylo rozhodovati. Dnes, když se
na podzim každorocne scházívá (jeho zasedání
ždy od ríjna do kvetna), nalézá velmi castO' až
prípadll. které cekají 11':1jeho rozhodnutí.
iž nejvyššího soudu v jeho pocátcích byla .ne

: když se panu Jay-mu naskytla v r. 1795 príle
aby odešel za guvernéra new-yorského státu,Iani okamžik. Dnes jest nejvyšším soudcem bý
esident Spojen)"'chstátu. William Howard Tqaft.
v roce 1921 byl jmeno'ván pres. Hardingem pro

funkci, pokládalo se to za zvláštní jehO' osobní

e predsedy má dnes Nejvyšší soud osm soudcu,
všichni jst'tl jmenováni na doživotí, lec by byli
zbaveni senátem na obžalabu snemovny repre
U. Za celon dobu sto ctyriceti let, co tato in sti
vá, stalo se 1:00 tOolikojedinému soudci Nejv. sou
mueli Chase-mu v r. 1805, že byl pohnán pred

senát, a1Jenebyl odsouzen dastatecnou vetšinou senátu
a sloužil dále až da smrti. Tedy prakticky naprostá
neodpavednost. Nejvyšší soud si sám urcuje procesní
pravidla - a je velmi na snade, jak blízký jest casto
vztah mezi materielním razhodaváním a formálními
pnncipy.

Saud rozhodu je vetšinou hlasu. Není-li jednohlas
nosti, publikuje se minaritní, dissentující votum. A to
nejen když jest nesouhlas v enunciátu, nýbrž i když se
saudcové nedohodnau taliko v duvodech rozhodnutí.

Celý sbor saudcú Nejv. soudu je jediným senátem.
Není mezi nimi delby práce. Všichni saudcové spolu
rozhodují a všech sparech.

Právne kúdé rozhodnutí saudu pusobí jenam pro
konkretní prípad, který jím byl rozhodnut. Ale dávno
již minula doba, kdy si kangres troufal pokládati své
zákony, jichž ústavní platnost soud v príp"1.de, jenž mu
byl predložen, neuznal, za platící nadále. Dávno tomu,
co se exekutiva pokládala za neztencene zavázánu zá
kony, zneuzmn)"'mi v nejaké pri Nejvyšším soudem.
A mnoho desítiletí již také 1Jplynulo od tech dob, kdy
obecenstva, národ, pres ta, že soud v nejakém prípade
uznal zákon kongresu za odporující ústa've, uznávali
jeho závaznost pro všechny ostatní prípady. Dnes je
skutecný stav takový: když soud rozhodne, že záko
nem, jehož se nekterá strana ve pri dovolává, nemuže
se ve svém rozhodnutí vázati, protože podle presved
cení soudu odporuje ústave, zákonodárce již myslí jen
na to, j,<lkby jej noveloval, exekutiva si vede, jaka by
zákona nebylo a lid Spajených státu se zákonem tako
vým nepocítá. Zkrátka, je tomu tak, jakoby Nejvyšší
saud byl zákon zrušil s obecnou platností. Tak, jakoby
zákon byl býval kongresem od'volán.

N uže v tom jest práve ta absolutní, nedovolatelná a
vše avládající moc techto ,aristakratu, jimiž jsou soud
cové Nejvyššího soudu se svým predsedou: Že konec
koncu v ocích americké verejnosti žádn)"Tzákonodárný
akt není definitivní, dokud mu Nejvyšší soud nemel
príležitost dáti své placet v rozsudku nejakého sparu.
Což jest ovšem dvojnásobné oslabení zákonodárné cin
nosti kongresu (ale i legislatur, snemu, jednotlivých
clenských státú lJnie, nebot i jejich zákony muže stih
nout takový osud, uzdá-li se Nej'v. soudu, že se prící
federální ústave). Po prvé, že nove usnesený zákon
není vlastne hezpecnou právní pudou, dokud se o nem
tento tribunál nevyslovil, pres to, že byl rádne usnesen
a sankcionován. Po druhé ale - a to jest vec ješte
osudnejší - že takové vyjádrení Nejvyššího soudu ne
muže býti vyvoláno, kdykoli jest o ústavnosti nekterého
zákona pochybnost, tím méne pak že by soud bylo lze
pokládati za orgán, který by obligátorne overoval ústav
nost a platnost zákonodárných aktu. Nejvyšší soud se
vždy bránil - a také ubránil, - povinnosti vydávati
abstraktní dobrá zdání, at o asnove, která se teprve zá
konem mela státi,' at a zákone hotovém. Vždy zduraz
noval s diplomatickou skromností, že není, lec soudem,
jemuž prísluší rozhodovati tolika konkretní prípady a
kontroverse, a že svá dobrá zdání o zákonech, jejich
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ústavnosti a platnosti muze vyslovovati toliko jako
~mere dieta«, to jest jen v duvodové cásti svých nálezu.

A tak tedy se nejednou stává: Kongres usnese nový
zákon. President jej podepíše. Ale ve verejnosti se ozve
volání, že zákon není platný. Z toho nejistota v právním
živote obcanu, v úradech, u nižších < soudt1. Všichni se
dívají kolem, hledajíce autoritu, která by promluvila zá
v,~zné slovo. Oci celého národa se zdvíhají tam, kde se
aristokracie soudcu Nejv. soudu halí v nimbus své su
premacie. Kéž by pronesl soud osvobozující slovo! Ale
soud mlcí, nebot nemá príležitosti «konkretní kausy«,
aby se vyslovil. Mlcí, jako tajemná veštka, zatím co
celý národ ceká. Mlcí, protože nikdo nemá moci. aby
jej primel ke slovu, pokud soud sám neuzná, že prišla
chvíle, ve které jest mu promluviti. Mlcí, aby treb~s
po nekolikaleté odmlce, když už se verejnost naucila se
zákonem pocítat, pronesl své prísné slovo: Neplatí.

Stalo se nejednou, že obcané, aby donutili Nejv. soud
vysloviti rozhodnou sentenci, konstruova,lli umelou kon
troversi, prohnali ji všemi instancemi, až s ní posléze
stanuli pred tímto tribunálem, a nyní tedy, nejvyšší
soude, sud. Mnohá klasická kausa byla takový na oko
zkonstruovaný prípad, mnohdy se také jeho strujcum
podarilo dohnati soud k tomu, aby se m jejím podklade
vyslovilo právní otázce, která byla v diskusi. Ale casto
také se soudcovští aristokraté nedali dobehnouti, a vy
zráli s,'lkulentsky na ty rouhace, kterí si troufali donu
covati je k rozsudku, který. zrejme mel zllstati jen pla
tonickým a pri nemž zájem byl jedine na duvodech a na
enunciate vubec ne: soud nekdy proste prohlásil, že pri
posuzování predloženého prípadu otázka sporného zá
kona jest vedlejší, že se jí jeho Velicenstvo soud neho
dlá obírati, a ti, jimž na názoru soudu tolik záleželo,
byli s celým svým pokus~m vrženi opet nazpátek.

*
Ale ted abychom tedy poznali'lristokracii Nejvyš

šího soudu Spoj. státu pri díle. Vzpomenme nekolika
v historii této instituce nejpamátnejších prípadú, které
nám ukáží, jak si soud budoval svoji bezpríkladnou 8U
premacii, jak chápal svoji funkci v právním i v politi
ckém živote národa a jak vycházel s velikými ndálost
mi, které doba prinášela a m než mu nezbývalo než re
agovati.

Bylo to v r. 1800 v prosinci, kdy centralistická strana
federalistu, která až do té doby vedla federální vládu
s naprostou prevahou, byla ve volbách poražena. Bylo
zrejmo, že až se v breznu príštího roku kongres sejde,
že to bude kongres republikánu, stnny až do té doby
oposicní, krajne autonomistické a agrárne lidové, a že
zvolený president Jefferson, republikán, prinese nový
režim v administrative. Federalistum padala z rukou
moc zákonodárná i výkonná, sáhli tedy velmi neostý
chave po soudnictví, s tím vetší chutí, jelikož šlo o or
gány po dobu své cinnosti nesesaditelné a tedy na prí
štích zmenách vládv nezávislé. Posledními silami usnesl
starý feder::tlistick§ kongres zákon menící soudní sy
stém a zvlášte rozmnožující místa federálních soudcu.
Na jeho základe president Adams vyjmenoval v samý
predvecer svého odchodu, 3. brezna 1801, dvaactyricet
nových soudcu: z nichž, ale ctyrem nedopatrením ne
byly již doruceny dekrety. Když pak se nazítrí presi
dent Jefferson ujal úradu, narídil svému státnímu se
kretári Madisonu, aby dekrety nevydával. Jeden z po
stižených, William Marbury, podal k nejv. soudu stíž
nost, dožadující se príkazu, aby mu dekret byl vydán.

370

Byla to první kausa z oboru ústavního práva, která
prišla do rukou Johnu Marshal10vi jako predsedovi
soudu. Marshal1 byl tehdy úplným nováckem ve své
funkci a nejv. soud byl stále ješte institucí, jejíž lesk
nijak neoslnoval. Kdysi statecný dustojník revolucni
armády, pak advokát, nejposléze Adamsuv státní se
kretár, Marshall byl jmenován v lednu ]801 - tedy
také jeden z posledních jmenovacích aktll druhého a
posledního federalistického presidenta .- když se kan
didáti více na snade jsoucí nechteli k tomu úradu pro
pujciti. Jak málo byly osobní kvality Marshallovy zná
my v nejzasvecenejších kruzích, patrno z toho. že
v samé federalistické vetšine mel president Adams co
cinit, aby pro jeho jmenování dostal souhlas senátu. Ba.
i president sám tlacil na to jmencvá!1í spíše pro své
osobní a stranické sympatie, nežli že by byl pochopil
význam osoby, kterou do úradu uvádel, pro tento úrad.
Teprve po 25 letech, když už bylo zrejmo, že John
Marshal1 svojí osobní autoritou vytvoril z Nejvyššího
soudu instituci, která zachránila konstituci Spoj. stát II
krisí a otresu, jimž by bez ní sotva byla ušla, rekl sta
rický expresident NI :].rshal1ovu synu: )Že jsem dal své
mu národu Vašeho otce, pokládám za nejvetší akt svého
života«.

Postavení Marshal1ovo k rozepri 1\1arlmry-1.'Iadison
bylo o to horší, že Tomáš Jefferson choval k nemu
neduveru, která mela koreny hlubší a starší, nežli to,
že nejvyšší soudce hyl vynikající straník z protivného
tábora a že jeho jmenování doživotním predsedou
Nejv. soudu bylo jedním z posledních, ale úcinných
tahu, kterými federalistická frakce šachovala zvíte
zivší republikány. Byla to osobní nechut lidového a prí
mocarého charakteru Jeffersonova k aristokratickému
a diplomatickému temperamentu Marsh'll1ove. Jefferson
pokládal Marshal1a za výlupek vší nevypocítatelné so
fistiky: ) Je to takový sofista - nap~al Jefferson v jed
nom listu svému príteli - že mu nikdy nesmíte dáti
na nic prímou a kladnou odpoved, aby z ní násilím ne
vyvodil konkluse, kterou potrebuje. Ver, kdyby se mne
zeptal, svítí-li slunce ci ne, rekl bych mu z opatrnosti:
Na mou duši, pane, nevím« ... Ostatne Jefferson vedel
také, že Marshall se angažoval proti jeho presidentské
kandidature a že se o nem vyjádril: ) Mr. J efferson jest
totálne nevhodný pro ten úrad. Má plno predsudkt\ na
cerpaných v cizine (címž bylo rozumeti myšlenky fran
couzské revoluce), bude se stotožnovati s dolejší sne
movnou representantu a bude oslabovati úrad, aby po
siloval svou osobní posici ... Jeho morálka nemuže
býti cistá ... ( N uže, takové výroky se nezapomínají.

Jakkoli tedy obtíže úlohy nejvyššího soudce v na
stalém sporu pro radu osobních. okolností vzrostly pres
mez~ prípadu, Marshall zhostil se jí zpusobem vskutk1.1
virtuosním: jeho rešení neslo se smerem nejmenšího
odporu v zamotané situaci, pri tom položilo supremacii
soudní moci nad zákonodárstvím první zákhdní kámen
a prese všechnu takto diplomaticky vybalancovanou
rovnováhu zachovalo si ráz presvedcivé soudcovské ob
jektivity.

Soud ve svém sezení dne 24. února 1803 odmítl žá
dost Marburyho o príkaz na vydání dekretu, a tím
ovšem ušetril presidenta konfliktu s nejvyšším soudem
(ci spíše naopak) v tak casném okamžiku funkcní doby
jak šef.'1.exekutivy, tak nejvyššího soudce. K této kon
klusi soud došel, položiv si tri otázky: 1, .Jest žadatel
oprávnen domáhati se dekretu? Odpoved soudu: ano,
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aby to zmaril. Když nepomohly pokoutní denunciace, vyjádril
se k onomu žurnalistovi, že jest to - morální úplatek. Zazna
menávám tuto episodku proto, aby bylo videt, jak se dívají na
spolecenský styk v politice lidé, v jejichž rukou je soustredena
jistá cást politické odpovednosti. Nechápou, že v tomto nazírání
jest nejenom (úmyslná a chtená) urážka toho, jenž prijímá, ale
i neúmyslná a nechtená urážka vlastního cloveka, jenž má býti
prijat, protože mu budto se predkládá, že je hlupák, kterého
velký pán pripraví o presvedcení proste tím, že se na neho
vlídne podívá, nebo jej pokládá za zrádce, který ihned, jakmile
prijde do cizího prostredí, ztratí morální rovnováhu. Bohužel
dívají se tímto zpusobem mana~erové politické moci nejenom
na žurnalistiku, nýbrž i na celý provoz politiky. Jsou u nás
lidé, kterí spolecenský styk pokládají za politikum, nikoli za
vec dobrého vychování, a kterí proto se domnívají, že lze libo
volne podle politické situace prerušovati nebo zase navazovati
spolecenské styky. I lid, jenž skládal písnicky, mel v této veci
více smyslu pro nejprimitivnejší formy slušnosti, když zpíval:
»Hnevej ty se na mne nebo nehnevej, jen když mne potkáš, po
zdravení dej«. Jsou to lidé, kterí sami morální karántény po
trebují a proto ji jiným narizují. Možná, že tíž lidé, kterí vidí
»morální úplatek" v rozmluve s hodnostárem, kterého poklá
dají za odpurce, budou k nemu zítra velmi devotní, až se ob
jeví, že urcitým ambicím nebude možno vyhovet, než tak, že
se ukáže oblicej císlo dve, nikoli oblicej císlo jedna pripravený
pro schilze. Až tato situace nastane, budeme neúprosne pesto
vat srovnávací studie obou obliceju. Toto plebejské smýšlení
lidí, kterí se nedovedou podívat na nikoho tvárí v tvár jako
muž proti muži, pusobí mezi jiným také to, že naše žurnalistika
má tak málo prímých bezpros tredních informací. Jistá politi
cká ústredí nechtejí být informována, proto žurnalisté nesmejí
být informováni. Kdož ví, zda prijetí telefonické informace by
nebylo také »morálním úplatkem,(? Ideálem našeho politického
profesionalismu zustává cínská zed. Tíž lidé, kterí tak žárlive
hlídají svoje stoupence, aby je morálne nekorumpoval intellek
tuální styk s odpurcem, dovedou však velmi rychle navázat
s jiným odpurcem styky tam, kde jde o nejaký politický kšeftí
éek, pri cemž je rozhodne více nutno zdurazn vat jméno pod
statné, než prídavné, nebo! cemu všemu se nedovede dát prí
vlastek »politický«, když jde bud o hmotný zájem nebo o spik
nutí proti duchu? Ani by clovek neveril •.jak rychle se dovede
v takovém prípade sejít dejme tomu plebejec socialista s ple
bejcem agrárníkem nebo lidovcem! Nejenom na výšinách, ale
i na nížinách ducha se lidé snadno seznamují. Zkušenost nás
ucí cím dále tím více, že kriteria programová, jimiž se dnes
lidé politicky rozlišují, budou pomalu platit jenom ve svátek.
Pro všední den se delí lidé docela jinak. než podle programové
príslušnosti. Není to pusobeno pouze nedostatkem inteligence
a charakteru. Vec má své hlubší sociologické príCiny, jež po
dle mého názoru spocívají v tom, že dnešní stranické útvary
již nevyhovují skutecnému životu. Svoje stranické rozvrstveni
jsme prejali ze starého Rakouska a vázan~lmi kandidátními li
stinami jsme je petrifikovali. Ale pod povrchem se tvorí sesku
pení docela nová. To jest prícinou toho, že se tak vášnive zdu
raznuje místo stranických programu pravicáctvÍ a levicáctví,
jež v podstate žádným pravicáctvím a levicáctvím není, nýbrŽ
bojem oosbním, pri cemž osoby jsou symboly procesu, který
se netušene odehrává a pro nejž ješte není vynalezena politi
cká dosud terminologie. I tento o obní boj jest pouze sympto
mem a nikoli podstatou veci. Dnešnl stranict"í již neodpovídá
ani ideám a ani praxi a proto politictí pastevci úzkostlive obí
hají svoje stáda a proto je dávají hlídati tak mocnými hafany.
Proto se také tak casto uplatnuje místo argumentu pest a proto
se tak casto vráží lidem kudla do zad behem prátelské roz
mluvy. Jest to horecka vyvolaná procesem, jehož exponenty
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KINz
Morální karanténa.

Jednou. že jeden pravicový žurnalista mel býti prijat
e treba ministrem, kterého pravice nemiluje. Rozumí
bou, lle generální tajemník strany delal vše možné,

o jmenování bylo právoplatné. Exekutiva, ma
vydati, nejedná jako politický cinitel, kter)'
uvážení, nýbrž jako administrátor zákonu,

-li provésti právophtný akt, porušuje zákon.
otázka znela, má-li žadatel podle platných zá-

ostredek, kterým se muže domáhat práva, jež
tiva odpírá? Odpoved soudu opet: ano. 3. Za

soud otázal sám sebe, zda existuje nekterý
, podle nehož takovým prostredkem pro žadatele
žnost na tento tribunál. Odpovecf soudu: n i
Je prwda sice, že zákon o soudcovské moci z r.

huje ustanovení, jehož se Marbury muže rlo-
(b)'la to klausule. poverující Nejvyšší soud, aby
e, v prvé instanci, udílel príkaz »mannamus'

bných prípadech). Ale ustanovení toto není
u s ústavou (jež vymezuje originální prísluš

jv. soudu zcela vycerpave, aniž by do ní zahr
prípady takové) a proto se jím soud nedá vázati.
už je nátura lidí - lidí bez rozdílu douy a sve

nekonecne vetší míru pozornosti a vlnu kri-
Vzbudila ona cást rozhodnutí, která mela vý

;l.ktuální, pro tu chvíli, nežli ta, jež rozhodla
doucnosti národa a jeho ústavy.
'dajc na první z onech trí otázek soud zústal

em další argumentace - jen na poli theorie,
soudil postup presidentova státního sekretáre,
inil nejmenšího praktického pokusu, aby jej
]efferson S[llTI si prudce postežoval, že bylo
zlomyslností nejvyššího soudce, pojal-li tuto

:vuproti exekutive do rozsudku, '1ckoli jí nepo
k odtlvodnení enunciátu. A což teprve tisk

tovi oddaný! Ale také noviny str.'1ny federa
Marshallovy, neposloužily nijak v té chvíli
u dobru a hlavne autorite e;vyš. soudu, když

mí to, aby si pOvšimnu ly základního v~'znamu
pro supremacii soudní moci v zemi - ucinily
zdunznily, jak se Marshallovi podarilo po

po presidentovi.
tedy soucasníkttm ušel vlastní význam roz
tatne možná, že klasická cena kausy Mar

Madison nebyla ani tak v ní samotné, jako
fe byla pocátkem dusledné pr'1xe; že od této
jv. soud trval proti všem námitkám a kritikám
rlive na svojí autorite zneuznávat platné zá
edá-li je podle svého mínení v nesouhlas u

u. Pripadtl. kdy Nejvyšší sond uvažoval plat
onodárných aktu tímto zorn\'m úhlem ;l z to
lu, jsou haldy. Prípadu, kdy - podobne j'lko
• farbury-Madison - dospel k úsudku v ne
kongresového zákona, jest dosud ctyriapa
e merítko pro postavení. jehož se nejvyšší
í tou dopracoval, není v této císlovce, nýbrž

m ~znání, jehož se po celém století pochyb
toku na konec dostalo stanovisku Marshallovu,
odárn~' '1kt, odporující ústave. není pro soud

Emil S niJota.



jsou nekterí politikové, sami o tom nevedouce, nebot nebývá
vždy dáno politikum, aby sami chápali dej, jehož jsou aktéry
a dosti casto marionettami, cili aktéry drevenými, za špagá
tek tahanými. Svet se nedelí na pravici a levici, nýbrž na lidi,
kterí dovedou s odpurcem mužne diskutovat a v nekterých
vecech se s ním i dohodnout a na lidi, kterí se dovedou s od
purcem jenom scuchnout a spiknout, a nejradeji proti vlastním
lidem. A. Fuchs.

.ran Vanek:

Co fašismus sliboval a co prinesl.
Když Mussolini pripravov1.1 bžení na Rím, vedel

dobre, že program, na jehož podklade chce vylm
dovati svou stranu, musí býti formulován tak, aby vy
hovoval všem vrstvám, zejména tem, které válkou a
jejími dusledky byly nejtežší merou postiženy. Proto

Co si zapamatovat o posledním kongresu sovetu?

Kongres, který práve v Moskve skoncil, ukázal zahranicním
pozorovatelum nekolik zajímavých fakt o vnitrní správe dneš
ního sovetského Ruska. Není snad nezajímavo si všimnout, že
o sovetském Rusku soudí zpravidla lépe ti, kdož nejsou za
tíženi nejakým osobním návalem sympatií a antipatií. Ale vy
bereme-li pozorneji jádra ze všech zpráv, které do ciziny došly
o kongresu sovetu, dojdeme konec koncu k nekolika konkret
ním záverum. Jeden z nich je, že S t a I in je a b s o I u t ním
pán c m v dne š ní s v é r í š i, druhý je, že ekonomicky zeme
ješte prece jen není v porádku. Prvý fakt je nesmírne pozoru
hodný, nebot nám osvctluje jakoby bleskovým svetlem ty cet
né spory mezi jednotlivými funkcionári sovetského Ruska, po
kud nehájili stejné "these« jako Stali nova frakce a ukazuje nám
také, s cím my za hranicemi musíme pocítat, chceme-li delat
s dnešním Ruskem politiku at politickou nebo hospodárskou.
Nuže, a tento kongres nám nad veškerou pochybnost potvrdil,
že tento houževnatý a ocelový Georgijce vskutku požívá »vel
ké a obávané autority« jak se ríkávalo ve starých diplomati
ckých relacích. Nejenom že Stalin a všichni jeho prívrženci byli
jednomyslne zvoleni do presidia strany, ale také všechny ná
vrhy, pokud se za ne postavil, byly odhlasovány a schváleny
s jednomyslností, která až zneklidnuje. Tak mnoho jednomysl
nosti, tak mnoho prímocarosti bez debat, bez diskuse, trebas
prátelské, ale prece pri tom za vecí jdoucí - ne, to musí býti
nápadné. Stalin získal dále nového obdivovatele, kterýfn není
nikdo menší než sám Maxim Gorkij. I ten byl s ním zvolen do
presidia strany. Zajímavé je, že Trockisti i se zbytky stoupen
cu Zinovevových již jakoby ani neexistovali. Ale ješte zajíma
vejší je, že jediní, kdož meli ponekud jiné názory než Stalin,
byli odbyti s príkrostí, která vypadala tak trochu jako opo
vržení, tak trochu jako výhružné upozornení. Tomský a Bu
charin odešli z tohoto kongresu s velkým roztrpcením, nebot
jejich práce a zásluhy jsou príliš velké, než aby snesli takové
zacházení. Co zbývá ješte dodati? Jedna velmi duležitá vec:
Stalin je diktátor, který se nikdy o své dikta
tu r e a n i s lovem n e zrní n í. Pozoruhodné je také to, že
nezaujímá žádného vysokého oficiálního postavení ve strane.
Je sekretárem výkonného výboru komunistické strany ruské.
Všechny ostatní viditelné funkce odmítl, ac mohl po nich jen
sáhnouti. Techto nekolik fakt je treba podržeti v pameti, když
cteme cokoliv o sovetském Rusku. Jsou jak pro politika, tak
pro národohospodáre krajne významná. ](r.-

P. o L I T I K A

jeho program možno nazvati revolucn"í, hlavne v so
ciálním smyslu, nebot celé jeho odstavce byly veno
vány slibíim o rešení otázek rázu sociálního. A takový
program se ovšem líbil. Byl zm.cne radikální, a l\1usso
lini velmi v tomto smeru težil ze svých zkušeností, kte
ré mel z dob úcasti v hnutí socialistickém. Vedel, že ra
dikalismus v Jtalii dovede upoutati zájem nejširších
vrstev, a proto jeho program byl vyzdoben radikálními
hesly. Ostatne v dobe, kdy se Mussolini chystal k pre
vratu, ješte v Italii trvalo období radikalismn, které
sice se již chýlilo ke konci, ale prece by nebylo poli
ticky rozumné, 1.by se naznacilo, že se chystá období,
které chce prejíti hned do druhého extrému, ac jinak
se v živote Mussolini nikdy extrémum nevyhýbal.

Program, kter)' vyzýval Italy, aby podporovali faši
stické hnutí, znel:

Italové!

Národní program skutecne zdravého italského hnutí je
tento:

Je revolucní, protože je protidogmatický a protidema
gogický, dovede obnovovati, protože nezná predsudku.
Využití revolucní války klade nade vše a nade všechny.
Ostatní problémy, jako otázku školství, byrokracie, admi.
nistrativy, soudnictví, kolonií, probereme jakmile vytvo
ríme novou vládu.

A proto chceme:

na poli politickém:

a) všeobecné hlasovací právo s okresními listinami, pro
porcní systém, aktivní i pasivní právo pro ženy.

b) veková hranice volební budiž snížena pro aktivní vo
lební právo na osmnáct let, pro pasivní na dvacet pet let.

c) odstranení senátu.
d) svolání národního shromáždení s tríletou dobou zá

konodárnou, jehož prvním úkolem bude stanovení ústavní
formy státu.

e) vytvorení technických národních rad práce, prumy
slu, dopravy, sociální hygieny, komunikacních prostredku
atd., které budou voleny všemi ciniteli jednotlivých techto
odvetví a budou vybaveny zákonodárnou mocí a budou
míti právo voliti si generální komisariát s pravomocí mini
sterstva.

Na poli sociálním:

a) urychlené prijetí zákona pro všechny delníky, zaru
cující osmihodinnou dobu pracovní.

b) stanovení minimálních mezd.
c) úcast zástupcu delnictva na technickém vedení pod

niku.
d) prevedení správy prumyslových podniku do verej

ných rukou a verejných služeb do rukou proletárských
organisací, které jak technicky, tak i morálne jsou k tomu
oprávneny.

e) rychlé a úplné upravení pomeru železnicárských a
vubec dopravních.

f) zmenu zákonné predlohy pro invalidní a starobní po
jištení, v nemž dosavadní hranice veková bude snížena se
65 na 55 let.

Na poli vojenském:

a) zavedení národního milicního systému s krátkou do
bou výcviku, výlucne obranného charakteru.

b) znárodnení všech municních továren a továren, vy
rábejících výbušné látky.

c) národní zahranicní politiku, která uplatní význam
italského národa ve svete v rámci mírové politiky.
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poli financním:

mimorádné progresivní zdanení kapitálu, které bude

zpusobem znamenati cástecné vyvlastnení všech
6.

zabavení statku náboženských rádu a odstranení
biskupských obrocí, které jsou obrovskou ztrátou

národ a výsadou nekolika jedincu.
rovisi všech válecných dodávek a zabavení všech vá
ch zisku do výše 85 procent.

tedy znel program z roku 1922, kterým MussoIviroké vrstvy, nespokojené jak váhavou poli
lády, tak i prehnane radikální politikou italských

i tu, kterí inklinovali ke komunismu. Co však
doby jeho vlády bylo provedeno, nejen se nene
chu revolucního programu, ale liší se od neho

tne. Tak na poli politickém byl odstranen pra
olební systém a na jebo místo - aby mohl

olen výlucne fašistick:\' parlament - dána vo-
formon jednotná kandidátní listina pro celou

niž mohou volici odpovedeti pouze "ano" neho
a podkhdc této kandidátní listiny pak byla zvo
e 24. brezna 1929 nová snemovna, pokud možno
JeVtetohoto termínu pro Italii použíti, prétože
jde jenom () zástupce, najmenované ruzn:\'mi
emi po schválení Mussoliniho. Rovnež sliby
ím právu zustaly nesplneny, neoot podle § !o.

o volebního rádu prísluší volební právo pouze
.' kterí dokoncili jednadvacátý rok svého veku,
Jsou-li ženatí a mají-li deti, tedy osmnáctý.
ram sEbov:tl odstranení senátu, ale Mussolini
prvém zasedání obrátil. Prohlásil, že fašistická
hová velkou úctu k senátu, ale s parlamentem

jednati jako »s chlévem, který potrebuje rád-
cištení . Státní forma pak zustala práve tak

a, ac 1fussolini již v roce 1919 prohlásil, že
vno rozhodl pro republiku. Ostatne nyní toho
zapotrebí, ."!bymenil státní formu Italie, pro-

eomezenýmpánem a italský král má málo prá
t do politiky. A technické národní rady? Ty

dly, a jedine program je dokumentem, že ne
c:hMussolini uvažoval.

rozumel Mussolini a celý fašistický režim sli
ohledn sociální politiky, o tom nejlepší doklady
JI nikoliv 'protivníci fašismu, kterí by mohli
eni, že se nedovedou dívati na dílo fašismu
ale sami fašistictí odboroví sekretári a funk
Tak na kongresu fašistických odborových or

1 dne 6. kvetna 1928 prohlásil funkcionár C u z
Pokud jde o osmihodinnou dobu pracovní,
, si, že hned v roce 1923, bezprostredne po

lákúna, bylo vydáno provádecí narízení k to
onu, které pravilo, že t"lto pracovní doba se

uje na všechny delníky. Zejména se netýká del
edelských a sezonních, pro než není casove
doby pracovní. V mnohých prípadech jsou

vými zamestnavateli, aby pracovali jedenáct i
hodin denne.«

tedy byla prakticky nrucena osmihodinná doba
í která ostatne není dodržována ani tam, kde

ripouští výjimek. Je to na príklad v továrne
c na antomobily, kde delníci jsou vedeni jako
zamestnanci, a tím již podle provádecího narí
ají nároku na osm hodin práce denne.,

, zpusobem se' postupovalo pri zarucování
'ch mezd. Mzdy, které pri srovnání s jinými

zememi jsou v Italii velmi nízké, byly casto snižovány,
ac jejich úroven se pohybuje pod minimem toho, co je
nezbytne treba k uhájení živobytí. Ale pres to fašisti
cká vláda v zájmu konsolidace zeme po stabilisaci lirv,
narídila roku 1927 desetiprocentní snížení mezd a ko~
cem téhož roku další snížení dvaceti procentní a sice po
vinné. Situ'lce pred tímto druhým sní žením mezd byla
taková, že hývalv generální sekretár fašistických odbo
rových organisací Rossini napsal v ústredním odboro
vém liste, »že není možno Sl delati ilusí o tom, že by
snad bylo ješte dále možno snižovati mzdy, které jsou
již tak minimální, že steží lze s nimi vystaciti. Další
snížení je proste nemožné~. Ale narízením fašistické
vlády se uskutecnilo i nemožné.

Revolucní fašistick)T program slibov"!l predání sprá
vy prumyslových podnikú do rukou proletárských or
ganisací a úcast delnictva na technickém vedení podni
ku, ale místo toho byly odstraneny poslední zbytky or
ganismu závodních rad. Zamestnavatelé šli tak daleko,
že proste vypovedeli i hšistické duverníky, kterí se
opovážili nesouhlasiti v necem s jejich postupem. Do
svedcuje to provincní tajemník odborové organisace
z Jan o v a, kteJ;;~rna jednom sjezdu pravil: » Proc trpí
vláda, aby podnikatelé vyhazovali naše (fašistické) du
verníky?« A shromáždení fašistictí delníci dosvedcili
svými vÝkriky, že vláda bkovéto nespokojence dává
deportovati jako politické provinilce.

Pomery železnicárské byly upraveny jako u všech
ostatních státních zamestnancu. Našel se vždy nejaký
duvod, aby nepohodlný zamestnanec byl propušten i
bez disciplinárního rízení, zejména tehdy, byl-li neja
kým horliVÝm fašistou oznacen za politicky nespo
lehlivého.

Jestliže fašismus dodržel tímto svým zpusobem
všechny své sliby, neucinil výjimku ani pri sociálním
a starobním pojištení a v podpore v nezamestnanosti.
Nejenom že vláda se chová naprosto paslvne k temto
otázkám, ale v poslední dobe našla dokonce rešení, kte
ré je jedinecné v sociálním zákonodárství. Nezamest
naní jsou vyb-zováni z Ríma jako podezrelé 'živly,
snad proto, aby neobtežovali svým vzhledem. Pro
vincní sekretár milánský M a i a na milánském odboro
vém kongresu pravil prímo: » Invalidní a nezamestna
nostní podpora, pokud se u nás ješte vyplácí, se pova
žuje za almužnu. Podpora v nezamestnanosti neciní ani
mzdu jedné pracovní hodiny denne, a tu ostatne ješte
dostává sotva tretina, ci ctvrtina všech nezamestna
ných.« A jeho slova byla provázena hlucným potleskem.

»ZavedenÍ národního milicního systému s krátkou
dobou v)'cviku, výlucne obranného charakteru« - to
byla slova, která slibovala zmeny na poli vojenském. A
výsledkem bylo, že vojenská služba byla zvýšena na 18
mesíclt. Jedno však fašismus splnil, pokud jde totiž
o milici. Vclenil do pravidelné armády fašistickou mi
lici, a jak poslední jevy naznacují, všude se jeví snaha
po naprostém zmilitarisování všech tríd, od detí"! stu
dentstva až do príslušníkú odborových a politických
organisací. A je prece prirozeno, že všechny tyto akce
jsou jen výlucne obranného charakteru, nebot Musso
lini neustále v n'lzných variantách opakuje, že Italie je
pripravena dáti každému mecem odpoved, a dokonce
také v nedávném trunním projevu mluvil italský král
o tom, že »treba býti na vše pripraven«. A nejde pri
tom jenom o Jugoslavii, ale také o »latinskou sestru
Italie~ Francii. Vždyt Mussolini v posledních svých
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Prítomnost-

projevech vytrvale opakuje, že rok 1935 pnnese zme
ny. Proc práve tento rok? Protože pocínajíc tímto ro
kem v období d3.lších ctyr let se objeví zejména ve
Francii nedostatek radového vojska, nebot tomu bude
práve jednadvacet let od vypuknuti svetové války.

Zbývá ješte pole financnÍ. Cástecné vyvlastnení všech
statku melo zapocíti progresivním zdanením. Ano, toto
vyvlastnení opravdu zapocalo, ale zdola. Tisíce m'lI~Tch
rolníku se octlo na mi zine, protože jejich majetek byl
zabaven a prodán na nezaplacené dane. Živnostníci jsou
v zoufalé situaci 1. pocet konkursu, trebas je umele
zatajován, stále roste. Dane jsou nesnesitelne vysoké.
lira má kurs neodpovídající její hodnote a vnitrní kupní
síle, jak konstatovali nedávno americtí odborníci, ale
prece dostává se težkému prumyslu daií.ových úlev, kte
ré jen za rok J927 dostoupily výše asi pul druhé mili
ardy lir. Zdanení válecných zisku nebylo provedeno.
naopak Mussolini vzal zpet predlohu, kterou ješte
predložili liberálové o revisi válecných zisku.

A posléze Mussoliniho stanovisko k zabavení církev
ního jmení bylo prakticky uskutecneno tak, že byl ob
noven papežský stát. Majetek zabaven nebyl, nýbrž je
šte se Vatikánu dostane od státu odmen v milionových
sumách.

Techto nekolik dokladu stací k nedávnému projevu
Mussoliniho ve snemovne o požehnání, které 1t'llii pri
nesl fašismus. Jako Mussolini dovedl odhoditi svou
revolucní minulost. jako dovedl zatratiti a dáti do klat
by vše, co dríve, jako extremní anarchista a socialista
hlásal, tak dovedl doceh klidne prejíti pres sliby, které
obsahoval jeho revolucní program. Z jeho slibu nezbylo
nic, jen trochu té tiskarské cerni, která casem také vy
bledne.

LITERATURA A UMENI

Václav Sommer:

Je divadlo vinno~
I.

(Zjištené okolnosti.)

Je Mary Duganová vinn.3.? Porotní prelí
cení ve trech dejstvích. Hraje se od Ir. cervna t. r.
denne ve Vinohradském divadle.

Historie Mary Duganové, obžalované z vraždy mi
lence a nakonec osvobozené zásluhou bratra advokáta,
který usvedcí pravého vinníka, je na nejlepší ceste
státi se sensaCÍ pokrocilé divadelní sezony. Kriminální
a detektivní hry~nejsou sice nicím tak novým na našem
divadle - stejne jako kriminální a detektivní romány

~a našem knižním trhu. Pozornost vzbudil však zpu
sob, jakým byla tato stará historie o nevine obžalované
postavena na scénu.

Ve i 11 e r volil formu porotního lícení. Ve hre vy
stupuje obžalovaná, svedkové, žalobce, obhájce a soud
ní senát. Z výpovedí svedku se dozvídáme o deji, který
predcházel tomuto lícení, jsme svedky dramatického
souboje státního zástupce s obhájcem, kterí se snaží
využíti zjištenJ'Tch fakt ve prospech ci v neprospech
obžalované a dozvídáme se konecne o nových okolno
stech, které nakonec dokazují, že Mary Dugano:vá je
nevinná, což uzná i porota.
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Dr. Bor rídil se presne instrukcemi autorovými
provedl jeho myšlenku do dusledku. Promenil di
delní sál i s jevištem v porotní sín - bez opony,
rampy, bez tmy v auditoriu. Zbavil se všeho divadel
ního aparátu, na který jsme si zvykli tolik, že jsme'
považovali za nezbytný. Na bývalém jevišti umíst
stoly a kresla pro soudní dvur, žurnalisty, svedky
obžalovanou, pro porotce a diváky reserVoval mís
v bývalém hledišti. Stejne dusledne pocínal si i pV

obsazování rolí: v episodních rolích dvou uklízev
vystupují jiste skutecné zástupkyne tohoto stavu. n
galerii žurnalistu najdete tváre, které vám pripomí
nají stuclentské novinárské adepty - ale dále už nešel.
Není nám známo. pokoušel-li se vubec jít dál a t~
mužeme jen konstatovat, že místo obvyklého Dra Hla
díka vystupuje v roli predsedy senátu p. Hilmar. tem
peramentního Dra Papíka zastoupil tentokráte p.
V rbský ,a za pusobivého Dra Kostecku zaskocil p. Šte
pánek. Paní 1blová je nám predstavena jako tanecní
hvezda obžalovaná z vraždy a cetní svedkové povolaní
k lícení. podobají se nápadne ostatním clenum vino
hradského souboru. jak je známe ze setkání na ulici
nebo v kavárne. (Zvlášte dámy jsou tak prirozené, že
si ani neuvedomuj'eme, zda použily pred vystoupením
lícidla.) V roli porotcu jsou engažováni pánové a dámy
v první rade kresel, vesmes rozšafní a jiste povolaní
zástupci lidu. Jejich odpoved na otázku vmy je po cel~
vecer napjate ocekávám. a nakonec potleskem uvítána.
Diváci, kterí se scházejí ve velikém poctu, jeví neutu
chající zájem .a vzácnou pozornost pri celém prubehu
lícení a budiž konstatováno, že se nedávají strhnouti
k nevkusným hlasitým projevum jisté cásti publika,
které je nucen predseda soudu casto okrikovat. (K vy
klizení sálu prozatím nedošlo.)

To jsou na míste zjištená fakta, jež se stala pred
metem sporu. který jsme nazvali: Je divadlo vinno?

2.

(Obžaloba. )
Obžalobu vede - rídíme-li se podle síly a pádnosti

slov, jimiž jsou uvedené ciny kvalifikovány za zloclnY
- p. J. R. Hradecký, divadelní referent Reformy.
který charakterisuje tuto premieru slovy:

"Nuž v zádech, cili Solokapr Vinohradského divadla,ne
boli Zkrvavené dámské kombiné.«

K nemu se pripojuje p. Sjc. (Lidové Listy), méne
sice pádný. al~ stejne rozhorcený:

"Není to literatura, není to divadlo. Co je to? .. Ame
rická sensace na nervy ... Vymyká se to vlastne pojmu
dramatického umení... Tady již nevidím hodnoty ani nej
nepatrnejší vzhledem k úkolum divadla, jež daleko nejsou
splneny. '. Oci diváku se vykuluií jako pri býcích zá·
pasech ... «

Svoji temperamentní obžalovací rec koncí p. žalobce
gestem štítivého odporu:

"Je mi t r a p n é zabývati se dále veillewvštlnou.•
(Veillerovština je slovo tvorené podle: sidkovština, klepe·
tárovština ap.)

Daleko mírnejší tón nasadil p. Engelmiiller v Ná
rodní Politice, míre spíše na srdce než na žluc tech,
kterí mají vynésti rozsudek nad obžalovaným diva
dlem. Pocíná nejprve konstatováním, že je to

»sensace, jakou jsme na našem divadle ješte nezažili.Obe
censtvo j~ rozechveno, d~Tchtive,se zrejmým zájmem sle-



e každé hnutí. ... Nervosa v diváctvu vzrustá - oci se

knou, tváre rozpalují ... «

r.. se žalobce na chvilku preruší tichým: bohužel!
rádky a, táže se dále):
»Je to divadlo? Dramatické umení? .. Je mi to vše

i cizí a obávám se, že mi chybí i nutná zkušenost,
rá by mne opraviíovala k odbornému posudku predvá

ného lícení ... «

íten)'m dllrazem koncí:
I'A pak, je to všecko proti mému presvedcení a vkusu,

tlm príliš nebezpecí tohoto naprosto zbytecného rafino
ého dráždení lacných smyslu a pudu, jímž srdce hrub-
a trpí všecka lidská dustojnost.«

odák v Ces. Slove, po škodolibém konstatování,
to hru hrálo dríve pražské Nemecké divadlo
jmu národní prestiže melo by tomu b5-t patrne
ne), vyrídí delikventa hned na pocátku: je to
Protože je však svým dlouholetým povoláním,

ho casto vyvede až na periferii pražských divadel
tury. dostatecne otužilý, rozebírá dosti podrobne

hry, nalézaje v nem dokonce tendence (tendence
ální, ale záslužné).

obžalobe pripojuje se konecne i p. Mil. Novotný
. Listy) opatrným konstatováním, že vec je lite
podezrelá.

3·
(Ohhajob.<t.)

úloze ohhájct"lvystupují tentokráte dva dramatictí

lav IIilbert je dramatik. který píše také div3.
kritiky podle pravidla: Rec vaše budiž: ano, ano

ne. A tak ríká prímo:
Autor mel výborllý nápad (pro soudobý vkus), zmohl
na sto procent ... « ." .Predstavení, jež musíte videt a

ám doporucuji.«

d Konrád je diwldelní kritik, kted píše také
podle pra videI. Je treba pouciti se nejprve

ricanech:
Cosi barbarského tkví v tomto lidu bez minulosti a tra

• jenl se zajímá jen o budoucnost ... Americané mají
sl pro výkon, pro remeslo. A tak vzniká umení bez

~nf.které má své prednosti.«

e 00 tomto poucení je možno se dát získat:
fm nás autor získává, tot technický jeho výkon, ja

t spisovatelského remesla, jevištní algebra, vynaléza
t v úcinu .,.

f, ceští dramatikové(!), mohli bychom se (tu) neéemu
cil.

ové Noviny a Právo Lidu prinesly
divadelních referátu vtipné zprávy ze soudní

pol\lneli jsme pripomenout, že divadelní sprádil~ pri premiere mezi diváky statisty, kteríipri komick)'ch situacích. Pp. B:lssovi a Fische-
, se celá situace komickou a smejí se s sebou.
pri vystupují jako advokáti ex oHa.

4·

(Rozsudek.)
ové z lidu mluví jasneji a strucneji. Bourlivý
a naplnené hledište pri premiere i reprisách
že rozsudek nad obžalovaným divadlem je
lný.

Nejzarytejší z žalobcu pod'ljí pravdepodobne odvo
lání na nejvyšší instance (estetické, morální a peda
gogické poslání divadla). Jak známo, nejvyšší instance
úradují až po smrti pri posledním soudu. Výsledek
odvolání není tedy znám (ani ocekáván).

5·

Ousticpí omyl.)
Ti, kterí žalovali na divadlo, prohráli se svou h

lobou na celá cáre. Operace se nepodarila, pacient žije
dál, využívají dokonce blamáže svých lékaru k úcinné
reklame.

Je divadlo 'vinno?
Obecenstvo reklo: ne. Ti, kterí žalovali, mávnou

resignov'Lne rukou: všeobecná demoralisace, úpadek
vkusu, materialismus atd. (Z toho všeobecného úpad
ku nekolik cestn)Tch výjimek nezmllže nic proti hrubé
presile atd.)

Divadelní kriti~ové hrají velmi rádi role vychova
telu obecenstva. Chovají se pri tom jako vychovatel,
který zahrnuje svého žáb 'výcitkami a pohrdáním, ne
dostane-Ii odpoved takovou, jakou ceká - místo aby
si uvedomil, že chyba byla v jeho otázce.

Žalobci se ptají: Je toto divadelní umení? a odpoví
dají pathetick)'m: nikoliv. A prece nikdo. ani autor,
ani diw:tdelní správa netvrdi), že hra o Mary Duga
nové j e dramatick~Tm umením.

Obhájci se táží: Je tO' divadelní remeslo? a doka
zují, jak dokonale, vypocítave, rafinovane, úcinne je
hra postavena, jak skvele ovládá autor svoji živnost
- ,ackoliv odpoved je evidentní.

Žalobci i obhájci shodli se tedy na tom, že je to »do
konalý kýc«, pri cemž první zdúraznují kýc, druzí
cio k o n a I ý. Obhájci pomO'hli si pri tom advokát
ským trikem, kter)T by naprosto zklamal, kdyhy obža
lovaným byla existence méne záhadná, než divadlo.
Advokát, který by ocenoval bohatost fantasie lhárovy.
duchaplnost plánu zlodejova, silácké výkony rvácovy
nebo zámecnické schopnosti lupice pokladen, prohrál
by pri svéhO' klienta na celé cáre.

Jak byla chybná otázka žalobcl'l, tak chybná byla
otázka obhájcu. A stejne chybná je odpoved poroty
obecenstva. Divadlo je vinno.

Otázk,;t mela znít: Jsou tato a jí príbuzné hry vubec
divadlem?

6.

(Divadlo v nedbalkách.)

Divadlo v nedbalkách - to byla nejvetší sensace,
kterou jsme videli pri porotním lícení ve Vinohrad
ském divadle: Divadlo bez oficielního fraku umení,
bez vyžehlené vesty estetiky, bez naškrobené náprsenky
morálky. Místo profesorského poucování otevrené pri
znání : Potrebuji penez, abych mohlo být živo.

A z tohoto zmatek mezi temi, kterí se vždycky tak
namáhali, ;tby jejich vychovanec chodil mezi lidi v ne
delních šatech a v rukavickách. Ti, kterí ne1více žalují,
nemohou zaprít, že i toto divadlo je jejich odchovanec.

Jedni, i pri všem rozhorcení, pocitují dokonce jisté
zadostiucinení:

»Všechno ie tu realisticky prímo okopírováno ze skutec
nosti. tIledme, ten ubohý, tak casto deptaný a odbývaný
realismus, jaké tu staví vzkríšení!« (K. Bngelmiiller.)

Jen na cem se to, proboha, shlédl? Realismus na je
višti: ano, stokrát ano. Zamilov,ané žvatlání, soucho-

375



PHtomnosL

8.

(Krise.)

Divadlo v nedbalkách. Staré šaty jsou už moc ošou
pané a mají díry. Bylo by potreba nových. Zatím co se
hledá nová móda, nemají divadelní krejcí co šít.

Dr. Karel Malík.-

Nekolik poznámek k diskusi
o regionalismu.

Regionalismus je slovo doby. Píše se o nem, pred
náší se o nem, filosofuje se o nem, stává se he

slem a brzy se stane kulturním a snad i všenárodním
programem. Je c~arakteristické, že - máme-li na my-

7·

(Realismus ve svetle ramp.)

L:asopis »N árodní a Stavovské divadlo« prinesl neu
dávno tuto zajímavou historku:

"Alexander Veliký objednal si podobiznu na koni. Když
byl obraz hotov, nebyl s ním spokojen, tvrde, že si na
prosto není podoben, a také že se jeho zamilovaný kun ne
povedl. Umelec navrhl, aby byl kun priveden dl) dUny.
Kun zacal rehtati, jakmile vešel, když spatril na obraze
zvíre, namalované, jakoby bylo živé. "Kun prokazuje vetší
znalost umení, než jeho pán!« pravil malír.«

Dovolíme si prirovnat obecenstvo pri vinohradské
premiere k onomu koni, který zarehtal (sit venia verbo)
a pobourenou divadelní kritiku k Alexandru Velikému,
který se na tom koni vozí.

tinárské kašlání, manželské ložnice a hospodské rvacky
~ na to vše se díváme a neprotestujeme ve jménu do
brého vkusu. Ale soudní sín? -

Druzí jsou už uprímnejší:
"Popravde receno byl sice n. pr. proces Klepetáruv di

vadlem dokonalejším, protože š I o o ž i v oty trí lidí, ale
jinak rozdílu mezi touto skutecností a vinohradsKou hrou
nebylo ... Ten kdo nemel nikdy príležitost videt soudní sín
ve skutecnosti, nechf jde na Vinohrady.« (-jef- v Rudém
Právu.)

A ješte jasneji:
"My, soudní referenti, jsme si ríkali, že dramata, která

vidíme u skutecných porot, jsou prece jen lepší a drama- .
tictejší. To je nahý skutecný·živoL .. « (J. R. Hra
decký v Reforme.)

Nuže, uprímnost za uprímnost. My, trpeliví diváci.
nemajíce v civilním živote príležitost dívat ~e klíco
vou dírkou do dámských budoiru, ani trpelivost pozo
rovati celé dlouhé minuty významný akt zapalování
cigarety, máme pri techto »realistických scénách«
v divadle otrásající pocit »nahého života«. A nechá
peme proto, proc my, kterým je tak nespravedlive brá
neno navštevovat porotní predstavení ve Spálené ulici,
nemáme mít právo tešit se z techto predstavení alespol1
v divadl.e, které to dovede zahrát »verne podle skutec
nosti. «

sli poslední dobu, a jeho poslední fasi úsilovné regene
race - tedy jedním slovem neoregionalismus v pojetí
Kohnove - vzniká, lépe receno regeneruje se dosud
jako ryze teoretická idea, jako abstrakce; je neméne
charakteristické, a.c zdánlive prirozené, že toto hnutí
u nás vzniká, nebo alespon spontánne se uplatnuje,
venku, v ústn.ní ruchu metropole, že hlásí se o živ::>t
tam, kde v živote lidském doznívají vlny vysílané cen
trální silou mocných svetových kulturních stredisek.
Je pravda, že regionalismus, chceme-li pojem tento
vykládati co nejšíre a pokud možno v bežnem jeho po
jetí - ac-li vubec možno mluvit pri pojmu tak horlive
diskutovaném a vla.stne ješte presnými znaky nevyba
veném o bežném pojetí - není novou ideou v soustave
lidské cinnosti poznávací a tvurcí. Prof. Albert Pražák
ve svém príspevku k ankete o regionalismu, o níž se
chci ješte dále zmíniti, dobre vystihl a popsal celou
retrospektivu regionalismu - který ovšem charakteri
suje jako všeobecný literární smer všeevropský a .sou
vislost této ideje s velkými proudy _dejinnými. Sleduje
me-li tuto historii, vidíme, že regionalismus mel všech
ny etapy historie velkých ideí, vcetne doby romanti
smu. Mužeme v této souvislosti ješte dodati. že velmi
mnoho, co de facto bylo velmi cenným obohacením
regionalistické ideje, bylo preukládáno svetu pod jiný
mi etiketami. Mám zde na mysli h Ia vne práce fran
couzského geografa Jeana Brunhesa, jenž zvlášte ve své
Geographie humaine de la Fr.ance nalezl tolik krásných
ideí, jimiž se filosoficky sytí regionalismus. Je char
akteristické a prirozené, že regionalismus byl u nás
posud pojímán spíše jako jistá forma k u It u r n í ho
problému. Nesla to ssebou historie národa, bojujícího
o svuj zvláštní dušeVní svéráz a o své svetové urcení;
sloužila tomu veda vlastivedná i národopisná, jež úsi
lovne hledah sociologické podklady pro onen boj a jež
pri det'lilním rozboru navázala na soustavu ruznoro
dého geografického rozložení svých fakt. I dnešní pe
rioda regenerace regionalismu vychází od hesla jeJJO
vysoké kulturní funkce. Srovnáváme-li príspevky
k »Ankete o regionalismu«, kterou usporádal okresní
osvetový sbor ve Kdyni v 1'. 1926 a která byla uverej
nena v knihovne téhož sboru v r. 1928, vidíme, že
autori v první rade meli na mysli problém kulturní.
Je to charakteristické, jak pri té spleti zajímavých ná
zoru vychází ten t o názor stále a stále jako jakási
spontánne inspirovaná communis opinio. At se, podle
svého založení filosofického, citového a snad i politi
ckého, staveli k regionalismu positivne ci neg'ltivne.
at jej chápali egoisticky ci altruisticky. idealisticky ci
materialisticky, vždy nebo aspon vetšinou zdá se kul
turní hledisko urcovati jejich zásadní stanovisko. Kul
turou rozumí se zde prirozene životní standard, ~Ileve
smyslu nejširším, tedy takový životní standard, jenž
zahrnuje také duševní povznesení provinciálního clo
veka, vytýcení toho, cím on ku všeobecné kulture pri
spívá, zverejnení jeho dosud htentního prínosu. Pro
stredkem k tomu má býti úsilovná práce badatelská ve
všech oborech lidské kultury, organisovaná regionali
sticky, t. j. geograficky, posílení duležitých místních
center a vybavení jejich všemi prostredky a prameny
kultury, vzpružení sebevedomí v cloveku venkovském,
zduraznení etické funkce jeho existence a proto také
úsilovná práce osvetová, zhodnocení toho, co je V ur
citých provinciích svérázného, pri tom svérázem má
se rozumeti psychologická hodnotClJlidí a názoru, daná
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prírodou a mcitau tradicí, a ne pauze farmální
folklaristickS', kanecne reflex taha všehO' na

ú trední. Formální atázkau, ac svrchavane ob
a neabycejne duležitau, je stvarení arganisac

rámce pro tyto práce. Takavé rešení muže padati
jen geograf, jehaž vedecké cítení je ad pacátku

kariéry vlastne budavána na ideji regianalismu
ož školené aka umí charakteristické razdíly jed
'ch oblastí nejen pazaravati, ale i klasifikovati
notiti. Prof. Dedina padjal se tahat a úkalu a re
al zde a jehO' rešení. S arganisací kulttlrní práce
jednatek regianálních ruku v ruce pujde priro

i regionální rjzení vedecké práce, nutné prO' ex i
. a zdárný vývaj regianalismu, jež bude záraven
hau a padnarau vedecké práce vubec, jež dnes již

dolání ohramnéha materiálu a k utvarení prukap
, ynthesy nutne patrebuje delby práce. Vedec pa
je spolupracavníku. Reg-ianalismus je dadá.
avé je všeabecné pojetí farmulace kulturníhO' re
lismu. NemiUe býti snad sparu a tam, že první a
primérní funkcí regiana1ismu je apravdu zvýšení
ního niveau claveka, jehaž duch je jednastre.nne
atisován a dO'jisté míry umrtvaván mezináradní

. O'u a snad vt1bec mezináradním pakrakem.
ínúm zde na Hamsuna, jenž tak krásne umel
nO'utia definavati lidské srdce mucedníku pro

onalismu. Jeho pastavy a jehO' scenerie dabre ume-
ázO'rnit anen padivuhadný razpar mezi velkau.
rou clO'vekaq úzkaprsastí jehO' prastredí. Regia-

us takto pojímaný nechce býti synanymem pro
í patriotismus, jenž pres všechny své dabré
y je castO' malicherný, úzkaprsý a nesvetavý.
rní funkce lakálníha patriatismu patrí beze sparu
inulO'sti.Náš regianalismus nemá b},ti však také
ymem prO' separatismus a decentr,<tlismus, jenž

ní dabe zv)'šenéha živatníha tempa a drtivé
byl by nám škadlivý vzhledem k naší geagra

poloze,k haspodárské a palitické strukture našehO'
Je charakteristické, že duvadem admítavé kri-

regiO'nalismu je práve abava pred separatismem.
;Je práve anO' zdánlivé »p<tradaxan « regianalismu,

u tak není. Regianalismus naapak má na mysli
jako sO'ucet, jakO' integrál a ne jakO' urcitau cást
O'ujakousi božskau fikcí celku. I tatO' paradaxon

Víúcastníci ankety ku podivu správne a spantánne
. Ii. Kulturní regian<tlismus má naapak harmani
ti vztah mezi hlavau a údy, mezi centrem a t. zv.
ovem, má stvariti ravnaváhu mezi ciniteli, kterí
, tento stát, má h dnatiti úkoly a tím znivelisavati
vadní hierarchii. Má prata velké poslání ideavé.
áním tím je zintensivnení živata v celém státe.
jich centrech musí býti razvinuta duševní síla,

ou žije celý stát. Tato desiderium regianalismu,
é a formulavané jehO' predními pracavníky, zní

leckamu jakO' jakási mlhavá fráse. Ve skutecnasti
positivní obsah a obsah ten všichni velmi dobre
e. Doba sama vyžaduje si regianalismu, jako re-

" jakO'spontánní lék a spantánní achranu v boji,
• prodeláváme. 1naha autaru ankety tutO' reakci
ticky definuje. Je ta dle nich reakce prati tíživé
osfére malomeštáctví, na druhé strane reakce prati
mO'politismu a individualismu, proti neúnavnému

'livu cizoty, bránení se prati civilisacní razptýle
ti. Toto desiderium regianalismu, tatO' zdravá re

není více »pium desiderium« nekalika, stává se

práním všech. Pahledme jen dnes konecne na seriasní
cást naší žurmlistiky, pahledme kanecne i na mladau
ideu labaretismu!

CO' je haspodárský regianalismus? Pravda, v první
rade je ta saucást regianalismu kulturníhO', nebat ne
zbytným predpakladem zvýšení kulturníhO' niveau ur
cité regia je usilavání a saubežné zvýšení její patence
haspadárské. Také a tétO' funkci regianalismu byla
u nás již dastatecne uVažavána, jak dakumentuje zmí
nená již anketa a regianalismu, kde nekterí. ttbstníci
k tétO' funkci paukázali a dakance leckde reklamavali
jí prednastní paradí. Každá kultura stojí peníze a spar
by byl snad jen a ta, jak si pocínati v tam prípade .
kdy jde a regia chudau. s malau kap'lcitou a s mala '-1
vyspelastí haspadárskau. Ta je vec, kterau zde nechci
rešiti. Já mám na mysli druhý mažný význam hospo
dárskéhO' regianalismu a ten chci uvésti dnes dO' di
skuse. Chci definovati regianalismus jakO' nauku a ha
spadárských funkcích jednatlivých ablastí, jež tvarí ve
svém úhrnu stát. Naše vlast není jednatná, skládá se
z ablastí ruzne asídlených, ruzne praduktivních, prí
radním bahatstvím ruzne vybavených, s ruzným zrych
lením svéhO' vývaje. Je jista, že kiúdá takavá ablast,
každá takavá regia, má svau kapacitu, danau prírad
ními pamery a last nat least geagrafickau palahau:
je jista, že každá takavá regia má v sauhre státníhO' ar
ganismu vzhledem k tamu své paslání, své úcelavé
urcení. Jsau jiste urCité hranice tétO' kapacity, nad které
životní prajevy urcité abhsti nemahau jíti, ale jde o ta,
nalézti stav, jenž je prO' urcitau ablast za daných akal
nastí se zretelem k celku aptimální. A zase zde prichá
zíme k anamu paradaxu, s nímž jsme se již jednou
patkali. Zde vždy abstrahujeme ad kraje jakO' sama
statnéhO' individua .'1. díváme se na neha jen jakO' na
príslušníka urcitéhO' celku. Nevím, jestli tatO' pajetí
regianalismu nebude trachu nepapulární. Jestliže ne
kamu nekde vada sebere chalupu nebO' mast, regiana
lismus mu ji nepastaví. Ale je mažna, že pastulátem
jednaho kraje, jedné ablasti jest, aby nekde dacela jinde
byla pastwena dráha. neha aby nekde jinde byl vybu
daván urcitý prumysl. Ve skutecnasti ta všechna není
nic jinéhO' než pravedení základní myšlenky regiana
lismu, míti na zreteli celek. Regianalismus je sauhra.
Regianalismus není partikularismus, naapak je ta ex
trémní pól partikularismu.

Pastulátu regianalistických pa tétO' stránce bude
dast. Padává nám je maderní hasp'adárská veda a živat
nám každý den hází nejaký navý prablém na náš pra
cavní stul. Zvlášte ve dnešní dabe, kdy liberalismus
pazbývá svéhO' raisan d'etre a kdy regulavané haspo
dárství ve sV~Tchnejruznejších prajevech a reflexech
stává se vudcí ide'au výraby a abehu. Prablém úživ
nasti kraju je jedním z takavých pastulátu. NikdO' by
ani treba nepamyslil, j:ak ahramne kamplikavané jsou
vztahy jednotliv~Tch regií a jak živat jednech je spau
tán se živatem druhých. Nemám zde na mysli pauze
sauvislast výraby a adbytu; pripamínám jen príklad
ma fakt geagrafické disparity mezi bydlištem a pusa
bištem, co je zde skryta kulturních výmen a kulturních
vztahu! Saciální atázka je prablém regianalistický,
chcete-li geogr:.J.fický, práve tak jakO' prablém saciala
gický. Organisace autanomie sem též patrí, a ta velmi
acividne. Kdo mt'1že popríti, že organisace cehakaliv
nedotýká se dnes zájmu všech? Spadají sem prablémy
razširavání mest, explaitace lesu, stavebníhO' podni-
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kání vubec. Otázka režimu vod, o které se dnes tolik
mluví, je problémem regionalistickým par excellence,
a všude, nejen v Egypte I~ jiných oblastech aridních a
semiaridních. Pan Dr. Kollar sám mne laskave upo
zornil na velmi mnoho otázek sem patrících, s hlecEska
nemeckého zámerného rešení, které možno nazvati p:lr
excellence rešením regionalistickým. Zvlášte všal<; vy
tycuji úkol d o p r a v y pri rešení techto problému. Do
prava je tvurce moderního hospodárského života, sku
tecnou pohonnou silou všech hospodárských skutec
ností a projevu a je jedním z hlavních nositeltt kul
tury. O tom nemuže býti sporu; všichni to souhlasne
uznávají a život, zvlášte život posledních let, to po
tvrzuje. Doplrava je oním cinitelem, nebo jedním
z onech cinitelu, který muže na optimální v)'Vin jedno
tlivých oblastí výše zmínený pusobiti, a zámerné usku
tecnení této pusobnosti je to, co bych nazval regi\)
nální politikou dopravní. Problém úživnosti, jímž jsem
pocal r,":l.dupostuláttl regionalismu, je vázán hlavne a
prednostne na dopravu. Príkladu je dost, a to z oboru
dopravy osobní i nákladní, železnicní a kterékoliv jiné.
MnohO' velkJ'rch problému, které dnes mužeme již na
zvati klidne problémy regionalistickými, jsou vlastne
nebo prevážne problémy dopravní. Snahou regiona
lismu musí býti vypátr,":l.ti, jak, v jaké fortne dnes do
prava jednotlivé oblasti spojuje a jak je rozdvojuje,
analysa musí pri tom vyjíti s hlediska dnešního stavu
a tím dospeti k problému žádoucí organisace.

Pusobiti zámerne k tomuto cíli, je positivním úkolem
hnutí regionalistického, paralelním s jeho posláním
ryze kulturním. To není pouhé orient":l.cní hledisko, to
je presný positivní program. Vnejším jeho projevem,
metodickou jeho formou bude podrobná geografická
an.alysa hospodársk)'ch a sociálních jevll, ale v§sled
kem musí býti konkrétní názory, návrhy a konkrétní
rešení.

Jaké jsou nejbližší úkoly regionalismu, co má být
jeho nejbližším pracovním programem. k jakému cíli
má se upnouti ted již snah~ jeho organisátoru a spolu
pracovníku? Z mého pojetí regionalismu podávají se mi
tyto závažné dusledky a postuláty: Musíme znáti po
drobne jednotlivé oblasti. To je práce, kterou musíme
vykonati, kterou si nemttžeme odpustiti. Má konecne
i tu výhodu, že odpovídá i jinak tendenci doby. Je ne
uveritelné, jak málo známe, jak málo víme o geografi
ckém rozložení globálních dat. Dejme tomu, že známe
globální dat":l.o pr~dukci v urcitém odvetví prumyslo
vém. Celková produkce sleduje urcitou tendenci. ale
tendence ta je pouze výsledkem, v nemž jednotliví scí
tanci mohou pri tom býti obrazy tendencí docela odliš
ných. Vidíme na pr. v produkci uhelné, kde každá V~T
robní oblast sleduje zcela zvláštní, charakteristické ten
dence vývojové. Prof. Dr. Bohác ve své nedávno uve
rejnené studii o populaci v Ceskoslovenské republice
a ve své nedávné úvodní predná~ce v první schttzi nove
zrízené St":l.tistické Spolecnosti poukázal na primérní
nutnost geografické a vubec regionalistické analysy
populacních zjevu, jež mají pro nás naprosto eminent
ní, protože prý základní význam. Podobne je tomu
v jiných oborech. Dr. Kollar stále upozornuje na geo
grafické studium fenomenu danového, ponev,":l.dž da
nU'vá únosnost je duležitÝm a dumyslným zmkem pri
vážení kapacity a zajisté i kulturního niveau urcitého
kraje. Já pak nezanedbám žádné príležitosti, abych
znovu a znovu neupl~tnoval své ceterum autem censeo
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prepravní statistiky na železnicích. Musíme presn"
znáti, odkud se co vU'zí kam, abychom mohli stanoviti
logickou strukturu postulátu regionalistických na or
ganisaci dopravy, zvlášte pokud se týce hledisek ta
rifních. Musíme znáti systém relací železnicních pres
ne, podle urcité metody, která by nekryh jen zájem
resortu železnicního, ale všeobecné zájmy verejnosti
regionalisticky orientované. Musíme vedeti, kdo živí
které kraje, a které kraje žijí prostrednictvím velk5rch
center a kterých. V oboru osobní dopravy musíme se
pokusit stanoviti isochrony relací jednotliv)rch oblastí.
Pracuji ted na takové práci z oboru osobní dopra.vy
v Ceskoslovenské republice a její posavadní výsledky
jsou pro mne velmi zajímavé; ukazují mi, jak málo
homogenne je doprava rozložena a jak mnoho (s V)'

jimkou posledních 2 let, kdy stala se cástecná náprava)
je v ní prvku historických, rekneme rakouské orien
tace, která byla prece jiná než ted. Musíme znáti a
studovati i jiné obory dopravní, nebot struktur,1 cel
kové dopravy nejen železnicní ješte nekolik let po vál
ce vlastne predválecná, se v posledních letech neoby
cejne pronikave zmenila a úkolem regionalismu je zji
stiti souvislost mezi dopravní sítí kraje (v nejširším
smyslu) a prirozeným urcením a jinakým vybavením
kr,":l.je.Tím bude presne dokumento:vána ona nehomo
gennost, o které jsem se práve zmínil a zjednána plat
forma pro optimální a intensivní reformu.

Formou nejbližšího úkolu regionalismu bude tedy
analysa, a to v první rade statistická analyso.. Tato
analysa povede pak k synthése, k vlastnímu cíli regio
nalismu, na podklade níž budou moci pak stát i inte
grující jeho soucásti - jednotlivé oblasti - prakticky
žíti. Ruku v ruce s touto analysou prijde ovšem novc
vzpružená práce vlastivedná, rozdelená podle oblastí,
jež obohatí ústrední vedecký aparát novým materiálem
a umožní mu tak synthésu. Zákl.ad ke všem temto pra
cem byl dán, jak již receno, rozdelením DedinovÝm.
Podotknouti dlužno, že nekolik statistických prací ma
jících dáti podklad pro geografickou analysu, bylo již
vykonáno. - Jinou otázkou je, jak tuto práci organi·
sovati? Plaidov,al bych vždy pro centrální rízení regio
nalistického studia. Nesmíme se bát toho, že eventuelne
nejvyšším tribunálem regionalistu bude sbor Pražáku.
Mluví pro to mnohé duvody: Vyžaduje to predne jed
notnost a opravdová zvláštnost, speciálnost ideje re
ráonalistické: jednotné hledisko, které všechna disideria
kraju musí zkoumati na podklade celku. Vyžaduje to
ale i komplikovanost práce, rozdelování a sbírání úloh,
nutná souhra spolupracovníku. Myslím, že se dá najíti
vnejší výraz pro takovou organisaci práce. Bude-Ii
idea shledána zdr.avou a života schopnou, musí se na·
jíti vule, která opatrí prostredky a uvede ideu v život.
Jedno bylo by snad treba ješte k osvetlení veci vy
tknouti. Cástecne se již tak v predchozích v)'vodech
stalo; ale dlužno to všeobecne akcentovati jako jedno
spolecné hledisko: Problém regionalismu musí b~Ttipo
ložen a rešen generelne. V mém pojetí není místa pro
nejaký partikulární regio'11ailismus. Celek musí býti
vždy respektován a jen pomerem a vztahem k celku
dají se rešiti »svérázy« jednotlivých kraju. Jen posta·
vením jednotlivých kraju vedle sebe muže b)'ti prove
deno oce11ování fakt, v nichž se jednotlivé oblasti pred
stavují. Jen rehtivita tech skutecností ukazuje pravdu
a mMe slOUžiti za podklad regionalistické synthése.
V tom leží konecne i snad vysoká pedagogická úloha



lismu. Regionalismus musí pusobiti výchovne.
, býti malomeštáctvím. nesmí buditi neplodnou
a toho muže býti docíleno jen v objektivním

e celku. Tím nechci mluviti proti organisaci
; ta muže býti a jiste i bude souhrnem urcitých

peciálních, podle potreby a podle konkrétních
ostí; jen ideove bych chtel tuto celou otázku po
•• becne a jednotne. Jen tak stane se regionali
tím, cím se nám, kterí v nem chceme pracovati,
nejen kýženým oplodnením a obohacením naší

, edy, nejen ukazovatelem oboru pusobnosti mo
O státu a moderní autonomie, ale opravdu pro
em zvýšení všeobecné kulturní úrovne odvekého

a cíle všeho lidstva.

konci ješte nekolik ciste lidských slov o regioll3.
. Priznávám se, že mám dojem, že regionalismus
to, že o nem tak mnoho již bylo napsáno a disku
o, že tolik nhných a vážených odborníkii o nem

alo a o nem se vyjadrovalo, není pojmem plne
. Dobrým dokumentem této nejasnosti je práve

zmínená anket:l, která pres mnohé a plodné pod
a pres leckterou až nápadnou uniformitu své ar

tace není jasna o tom, kam má b~-t pojmove
e regionalismus vrazen. Mým presvedcením je,
'onalismus sIndá svou metodou a sv)'m cí lem do
ého myšlení a životního názoru geografova:

fiznávám se, že slyším-Ii zase mluvit sociology,
tak tak že mne nepresvedcí o oprávnenosti jejich

ce celé této nové ideje. A to konec koncu
národohospodári - pokud vím - se vlastne

veci ješte ani nevyjádrili; snad se jim zdá celá
ud velmi málo konkrétní. Pravdou zajisté je,

ionalismus je synthésou názoru pro jeden zcela
í ideální cíl, pri cemž geografická metoda je
Olt metodou jeho tVltrcí práce. Toto zživotnení

tesivního badání na podklade geografickém, to
ideový prínos regionalismu vede a životu vubec.
cíl musí b~,ti však dán také tak trochu srdcem

pouze rozumem. Ve veci region3.lismu opravdu
nicky a opravdu plodne, jako vudcové mohou se

iti ne pouze lidé zralí prítomna a historie po
ce vedecké, ale soucasne i znalí lidí a jejich zvlášt

ické psychologie. A jen lidé ochot~ k velk)'m
jsou kV3.lifikováni pro regionalismus, nebot

alismus nebude vecí okamžitého úspechu, n)'brž
dá si jistou dobu obetavé práce ideální . Velmi

O pracovníku v otázce regionalistické uznává a
hává, že regionalismus znamená práci a zase jen
. A pri tom vudcím motivem regionalismu musí
taré dobré heslo: Salus rei publicae suprema lex

co je to vlastne ta res publ,ica? Až si dohre uve
- a to nejenom teoreticky, to všichni víme.

ž eticky - že státem není ani pouhé centrum 
ani Praha, ani Brno - ani pouhá jeho soucást 
provincie - byt jakkoliv duležitá a jakkoliv po-

exponovaná, že jím nejsou ani vudcové ani ne-
stav nebo dokonce nejaká politická strana - ale
t je synthésa, integrál všech, pak pochopíme ono
oxon regionalismu, pak dojdeme všichni k onomu

ému duševnímu rozpoložení, zralému pro praxi
Y ého regionalismu. ,

.T osef Teichman:

Byrokracie, jaká je.
II.

Mluví-li se o byrokracii, pak se pod tímto obecným.
skoro nikdy lichotivým názvem myslí jen ten druh
státních úredníku, -jímž je svereno nejvetší procento
z cásti verejné moci. Prakse vyžaduje, aby to byli lidé
vesmes vysokoškolsky vzdelaní, tedy jakási elita mezi
státními úredníky vubec - aristokracie, mezi níž a
ostatními druhy státních úredníku nižších skupin je
vedena silná cára stavovské povýšenosti, jež v podstate
nezná a nepripouští výjimek. To je opravdová byro
kracie, nebot považovati za byrokracii i úredníky niž
ších skupin je nemožné již proto, že jejich vliv a ptl
sobnost je v strukture státní správy zcela bezvÝznam
ná, nerozhodující. Celné místo ve státní správe dnes
zastává právník. Rovnež tak konceptní služba k1.ždého
správního úradu republiky je vetšinou obsazena práv
níky a jen v prípadech ojedinelých bývá právník na
hražen úredníkem neprávníkem, ale vždy jen pro úko
ly méne významné anebo jejichž schválení je 'vyhra
ženo právníkovi. Bylo by však jiste sporné tvrdit, že
pro konceptní službu správní je treba vždy právníku
jako koncipienttl. Nebot podíváme-li se, z jakých úkolu
se dnes namnoze skládá administrativní služba našich
státních úradu, uvidíme, že pro službu ryze právni
ckou, iniciativní, jsou zde vyhraženy jen urcité spe
ciální výkony, zatím co prevážný pocet ostatních úkolu
se skládá z prací více kancelárských, odvozených.
k nimž odborného vzdelání není treba. Lec tato zásada
je dodržována s podivuhodnou vytrvalostí zejména
u našich nejvyšších úradu správních. V nekterých mi
nisterstvech je pravidlem, že každý, treba i docela
obycejný formulárový šiml, bývá zpracován právníkem
za dohledu celé rady aprobantu, jen aby se nic nezka
zilo. Proto musí-Ii nekde i právník vykonávati práce
v podstate kancelárské, pak je sl11.ddostatecne oduvod
nen stálý nárek nad nedostatkem právníku ve státní
službe. Je-Ii to VŠ'lk také hospodárné, aby odborne ško
lené síly byly k takovým pracím pridržovány, o tom
necht uvažují ti, kdož tak úporne trvají na systému,
který je možný jen ve státní službe, ale jinde, na pr.
v soukromém podnikání, by nebyl nikdy trpen. Když
tato zás,':l.daje nekde na cas prolomena, dochází se k zá
verum, které jen dokazují její neudržitelnost. Nebot
jsou prípady, že práce, které až dosud vykonával práv
ník, je najednou pridelena úredníkovi neprávníkovi,
jenž, práve proto, že to je práce neodborná, vykonává
ji se stejným úspechem jako jeho právnicky školený
predchudce. Co však ríci tomu, když nekde o veci spe
ciálne právní nejdríve rozhoduje úredník neprávní k a
teprve v prípade rekursu nebo stížnosti k nejvyššímu
soudu je vec odevzdána právníkovi, aby ted jménem
úradu hájil právní monstrum cloveka, který pricházel
do rozpaku i v takové veci, jako je správné citování zá
kona, nebo kter)' si pletl pojem zákona s vládním .na
rízením a pod.? Podle toho, co bylo receno výše, mo
hlo by se namítnouti, že takové prípady jsou nemožné
tam, kde konceptní služba je obsazena dostatecným
poctem úredníku práva znalých, ale presto prakse ne
kterých úradu je taková, že zde "ubec nelze mluvit
o nejaké organisaci pracovních výkonu. S temito zjevy
se setkáváme hlavne v takových úradech, kde ješte
dnes jsou tuhé spory o me'ze kompetence (té neštastné
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kompetence! ) anebo tam, kde rúzné složky dotceného
úradu jsou, lépe receno: chtejí b),t natolik samost'ltné,
že i na škodu veci samé mohou vydávati právní roz
hodnutí bez jakékoli spolupráce a revise oddelení od
borne-právního. Jaké jsou následky takové »samostat
nos ti «, ukazuje rok od roku statistika nejvyššího správ
ního soudu o poctu zrušen)'ch rozhodnutí správních
úradu republiky. V tisku se tomu ríká »zrcadlo mší
administrativy", ale pro verejnost je to vždy velmi
spolehlivý a místy i odstrašující doklad o tom, jak naše
administrativa nekdy stojí na vratkém podklade, když
nekter)' správní úrad muže vyd'lt do roka až 80%
vadných a n e z á k o n n Ý c h rozhodnutí, které musil
nejvyšší správní soud zrušiti. Z toho predevším vy
svítá, že i pri velkém poctu právníku v našich správ
ních úradech se dostatecne nedbá, aby jen právníkum
bylo vyhrazeno konecné rozhodování o vecech, které
svou povahou jim náleží, nebot by bylo težko uveri
telné, že by i právníci v ministerstvech obchodu a ve
rejných prací mohli vyd'lti jen behem roku I<)26 až
80% rozhodnutí, které byly nejvyšším správním sou
dem shledány vadnými nebo nezákonn)'mi.

N a základe takovéhO' »vysvedcení« nejvyššího správ
ního soudu mohlo by se uV'lžovat i o otázce od p o
ved n o s t i byrokracie. Otázka k o m u je byrokracie
odpovedna, je dosud velmi nejasná. Podle všech sku-·
tecností by se zdálo, že její odpovednost za prokázanou
nedbalost je minimální, skoro žádná. Nebot jsme ješte
neslyšeli, že nejak)' úredník, který hrubou nedbalostí
poškodil zájem úredu resp. republiky, byl nejak zvlášte
potrestán. V nejhorším prípade je trestem 'preložení
nebo pensionování, a proto také máme tolik mladých
pensistlt, jejichž rocní pense dostupuje výše až
50.000 Kc ne-li více. Naproti tomu úredník, který svou
cinností nebo vbsnÝm zákrokem zachránil státu stati
sícové hodnoty, dožije se nekdy jen uznání v podobe
nejakéhO' lejstra, kde se mu potvrdí, že je chlapík a
rádn)1 úredník, ale jeho pulletní remunerace, dostá
vá-li nejakou, je opet vypoctena do té výše, na jakou
má podle své hodnosti právo. Takové jsou asi rozdíly.

Ostatne, aby bylo možno mluvit o nejaké zodpoved
nosti byrokracie. musila by prakse mšich úradu býti,
postavena na docela jiný základ. Tílta odpovednosti
je tu rozdelena vždy na nekolik cinitelu, z nichž na
konec, aspon formálne, je odpoveden jeden z nich, t. j.
aprobant, který dotcené rozhodnutí jménem úradu
schvaluje a sv~'m jménem podpisuje. Jenomže vec není
t'lk jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Pre
devším aprobant, který je formálne i vecne odpoveden
za každé rozhodnutí svého úradu, je clovek jako každý
jiný, tedy žádný fenomen, který by mohl behem jed
noho dne nejen preeísti, ale i podrobne uvážiti, event.
opraviti všechen nahromadený materiál, který se mu
den ode dne predkládá k schválení a podpisu. Kdo ví,
co se jen behem jednoho dne v nekterém správním
úrade nahromadí vecí, které šéf-aprobant, krome své
vlastní práce, musí precísti a chváliti, jiste pochopí,
že takový prednosta se musí ve vetšine prípadEt plne
spolehnouti na úsudek, svedomitost a znalosti lidí, kterí
o veci pracovali, nebot by mil sotva stacily sí1.,-, ahy
takovou papírovou záplavu mohl denn~ zdolati. Tako
véto nesmyslné shrnutí odpovednosti na jednoho ci
nitele 'v úrade za práci všech ostatních cinitelu je však
nejen málo prospešné vccem, o nichž se tu rozhoduje,
nýbrž je to zároven pohodlný útek od odpovednosti
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všech, když jich zpracováním byli povereni. Nebot kon
cipientova odpovednost za vec, kterou vypncoval, se
koncí ve chvíli, kdy nadrízený prednosta spis schválil
a podepsal.

Jak by chod takového úradu byl ozdraven a zjedno
dušen, kdyby šéfu byly predkládány k rozhodnutí jen
veci opravdu duležité, zásadní nebo sporné, zatím co
všechen ostatní papírový materiál, jímž je naše admi
nistrativa precpána, byl z toho vyloucen .a sveren na
odpovednost úredníkúm, kterí o nem pracovali. Kdyby
se taková prakse v našich úradech vžila, pak by se te
prve mohlo mluvit nejen o odpovednosti samé, nýbrž
i o v ý c h o v e k o d p o ved n o sti.

Nejinak je tomu i v otázce k o m pe ten c e jed
notlivých úradu. Naše ústrední úrady jsou dnes zase
kány vecmi, které by k nim aspoií z 500/0 nemely prijíti,
Vl'tbec si nemusíme zapírat, že naše státní úrady jsou,
co se týce toho papírového hospodárství. verným odle
skem bývalého hospodárství rakouského, kde se také
jen »úradov'llo« bez zretele, zda se tím plní úkol, jímž
je úrad povinován. Nekde dokonce centrální úrady
ješte všemožne podporují toto plýtvání sil a casu, nebot
si vyhrazují rozhodování i v takových lapáliích, na než
by stacil úrad I. stolice, jen kdyby mel dostatek kom
petence, v které se dnes státní úradování tocí jako
v zacarovaném kole. Kdo zakusil, jak dlouho to trvá.
než vec, kterou úrad 1. stolice vzal do rukou, je vyrí
zena s konecnou platností, uvidí a bude moci posou
dit, zda taková administrativa, jak je dnes praktiko
vána, tu k necemu je cili nic. Cesta, kterou musí ta
kové podání udelat, než se dostane až, tam, kde k vyrí
zení je náležitá kompetence, a opet zpet do rukou ža
datele, je práve to, o cem se u nás mluví hodne sarka
sticky, ale nikdy ne tak, jak by bylo treba. Zde sotva
vystacíme s vtipem, nebot zde beží o vec vážnou,
o podstatnou vadu správního aparátu, na kterou se
musí rok od roku hodne doplácet. Co je to platné, když
sami ministri financí žehrají nad drahotou naší státní
administrativy, když ji ve svých resortech trpí? Proc
dovolí, aby se nejaké podání couralo od Petra k Pavlu,
než je konecne dostane úredník, který je podle kompe
tence povolán o ní s konecnou platností rozhodovati?
Taková, tak ríkajíc úrední cesta mohla by míti odu
vodnení a význam jen tehdy, kdyby aspon nejak pro
spela veci, o kterou v podání beží, ale jakou cenu moz
no videti v tom, když úrad 1. stolice takové podání
jen zapíše do podacích protokolu a vec t'lkto zazname
nanou pošle svému nadrízenému úradu s nevinnou
poznámkou: »Postupuje se k dalšímu rízení« nebo:
»Prošlo« a nic víc. A u nadrízeného úradu, zpravidla
u II. stolice, se taková - odpustte - komedie opakuje.
Tady se zase jen »postupuje« nebo to jenom »pro
chází« atd., až se to konecne po dlouhém c:tse dostane
k úradu III. stolice, který je kompetentní k rozhodnutí.

A ted si predstavme toto: Úrad III. stolice své roz
hodnutí neoznámí prímo adresátovi, který má na veci
nejvetší zájem (to se zásadne ne dej e), nýbrž je po
šlé své podrízené instanci. Ta opet protokoluje a opi
suje rozhodnutí III. stolice na svuj vlastní papír a
pošle je - úradu 1. stolice. Postup stejný jako li úra
du JI. stolice, a jen v prípadech zcela výjimecných se
rozhodnutí oznámí prímo adresátovi, ale zhusta se
tak deje bud obecnímu úradu bydlište adresátova nebo
cetnické stanici, aby jej, zase písemne, zpravilo o vý
sledku veci, o kterou žádal. Opakuji: v nekterých prí-
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padech je skutecne treba, aby o rozhodnutí nejvyššího
úradu byly zpraveny i podrízené inst'tnce, v jejichž
moci je provedení takového rozhodnutí, ale jsou veci,
které by se úplne obešly bez této zdlouhavé a drahé
procedury. A už jiste by se to dalo udelat bez asistence
úradtl II. stolice, které jsou v mnohých prípadech jen
pruchodícími domy pro veci, o nichž musí rozhodovat
úrad III. stolice.

Ale vžitá prakse naší státní administrativy je jako
nerozborná krychle. Otácej jí jak chceš, stav ji tak
nebo onak - porád to bude stejné. Napríklad težko
y hylo presvedcovat nejakého "praktika «, že dejme
omu v Bme jako v Praze, by o veci rozhodovali zase

·táhlí úredníci 1. ne nejací polobozi a že ti lidé
Brne, Bratislave. v Košicích atd., kdyby byli vyba

eni náležitou kompetencí, mohli by o veci rozhodovat
mnohem lépe a jisteji, protože jsou v prímém styku

obyvatelstvem,než polobozi \1nejvyšší instance v Pra-
e, kterí se nakonec tak jako tak musí ríditi mínením
vé nižší instance, která vec na míste vyšetrila a po
udila. 1\ není to jJ1.radox: nejmocnejším cinitelem

a'í státní administrativy je, aspon ve vetšine prípadu
cetnická stanice. Nebot napíše-li cetník, že žadatel

Je takov~'a takoV\1, že vec, o kterou beží, má takov~
ebo onaké pozadí atd., pak to pl'ltí všude, i u mini
er tva. Jen v málo prípadech se stalo, že nad rízen)'
" d korigoval mínení cetnické stanice jinými doklady,
nichž cetník pri zjištování veci nevedel nebo které až
"hem casu vešly ve známost.
Zde jsme u jádra všech obtíží naší státní admini

trativy. Nemožný centralismus, jemuž jsme se dríve
tolik bránili, ukazujíce na jeho nevýhody atd., dnes

chváti! všechna odvetví státní správy, a ten je také
rícinou její drahoty.

III.
Kdyby kancelár presidenta republiky vydala stati-
. u všechžádostí, které behem trvání republiky byly

lány prímo na adresu presidentovu, uvideli by'
om zjev, kter~' by byl pro naši byrokracii velmi prí
acný.Na základe takové statistiky by se mohlo s fíe-

olikerou jistotolt soudit o stupni dt':tvery obecenstva
úradlllTI.Nelze prece prehlížet skutecnost, že takd,vé
ožstvÍ obcantl republiky se ve svých žádostech ne

rací na príslušné úrady, nýbrž jen na presidenta re
bliky,kter~' sice podle ústavy o nich rozhodovat ne-
uk ale presto se teší jejich dl1Vere, že vec, o kterou
dají, hude zde v dobrých rukou. Kdo by chtel tento

~v odb~ti jen poukazem na naivnost nebo neznalost
dí, kterí si takto pocínají, nemohl by si cinit nárok na
• luhu, že tímto jednoduchým poukazem se s ním

1a vyrovnal. nebot žádosti, které kancelár presidenta
uhliky dostává, hývají psány i lidmi, o nichž by se
ohlo ríci, že jsou neznalí základních pravidel na-

o ústavního zrízení.
bychom si mohli odpovedeti na tuto otázku, musí
e vrátit nazpet a to do doby poprevrato'vé a zkou

t, j:lké byly pomery tehdy a jaké jsou dnes. nebo
ými slovy: zda chování byrokracie k obecenstvu se
o zmenilo ci zda nech ut a nedt':tvera lidí k úra-
, datující se ješte z dob Rakouska, vykonává
prítomné dobe vliv na jejich smýšlení. Nelze

dit, že by zakorenená nedt':tvera lidí k byrokracii
la státním prevratem nejaké podstatné zmeny.
šenosti, kterých nabyli ve styku s byrokracií ze-
a za války, byly takového druhu, že kdyby mely

z jich pametí vymizet, nesmeli by bývali titíž byrokrati
ztlstati i po prevrat li na sv)'ch místech. To se týce ze
jména takov)'ch úradu, jichž styk s obyvatelstvem byl
nejužší: okresní hejtmanství, berní správy, soudy atd.
Jen v prípadech zvlášte kriklav)'ch nastala po pre
vratu v techto úradech nejaká osobní zmena, ale vše
ostatní, zejména duch takového úradu, i pres obcasné
koketování s demokracií, byl nedotcen. Konecne lidé,
jimž se starý režim tolik líbil, byli sotva schopni na
tolik se prevychovat, aby chápali zásadu, že úrad byl
zrízen pro obcany státu a že úredník je tu proto, aby
jich potrebám jménem úradu sloužil. Lec jejich názor,
aspon jak se v praksi projevoval, byl práve opacný, a
proto ono pov)1šené, ba i hrubé jednání s lidmi, kterí do
úhdu prišli.

Za takového stavu veci bylo lJy ovšem velmi težku
dokazovat, že se tu prevratem neco zmenilo. Stará ne
dúvera a strach pred úradem byl jen zesílen, takže
i po prevratu každá obsílka, jejíž výhrúžná forma se
taktéž nezmenih, jen nahánela hrllZU z úradu.

V této souvislosti nelze nevzpomenouti v)'roku ji
stého vysokého úredníka, kter)' prohlásil, že obcan se
má v úrade chovat asi tak, jako by zde byl nejvyšším
pánem. Teoreticky je to snad dobrá rada, ale pochy
buji, že ten, kdo by se jí chtel v našich úradech ríditi,
by tu neceho dosáhl. Nebot práve na to, jak se kdo
z obecenstva v úhde chová, je naše byrokracie velmi
pozorná '1 citlivá. r clen Národního shromáždení, kter~'
si s parlamentní tribuny neho v interpelaci dovolí za
hrát samému ministrovi, má se v jeho resortu velmi
napozoru, aby 11ejak narazil na byrokrata, u nehož in
tervenuje v nejaké veci. Ne že by se obával pripome
nutí § 22 ústwní listiny, kde poslancum není dovo
leno intervenovati v osobních vecech stran, ale proste
z toho duvodu, že dobre ví, jak by veci málo prospel,
kdyby to své poslanectví chtel pred byrokratem nejak
zvlášte zdt':traznovat. V našich úradech také nikdo
nic neporídí s úplatkárstvím; tento nešvar, zdá se, že
již nadobro vymizel, a tam, kde se ješte vyskytne, je
prísne trestán; ,'lle jedno v nich ješte zllsta]o : poklon
kování. Je až trapné se dívat na nekterého obcana
republiky, když prichází do úradu, aby se zde domáhal
nejakého práva. I lidé v obcanském povolání velmi
bystrí a energictí ztrácejí za dvermi našich úradll
všechnu nutnou dt':tstojnost svobodného obcan'l a na
obrátku se pretvárejí v bytosti ponížené, jakoby si byli
jisti, že jen t a k o v )' m z p u s o b e m tu neco porídí.
To by se však nemusilo díti, kdyby sama byrokracie
predcházela takovéto zjevy príkladem, který by se dal
shrnouti v havlíckovsky strucné heslo: já pán, ty pán!

PSY C HOL O· G I E

Duše pri práci.
Prekládáme z Menckenova casop. "American Mercury«

tento clánek, který vhodne doplnuje clánky našeho spolu
pracovníka dr. J. Hulky z N. Yorku o šarlatánství v ame
rické medicine. Pripomínáme, že psychoanalytického
šarlatánství zacíná býti také ve strední Evrope dosti.

1.

Každý ví, .že byla doba, kdy studium lidské duše, její tajemstvi a procesy byly svereny filosofum, a všechno, co bylo
tehdy známo o tom predmete, se dalo vyjádrit nekolika tajem-
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nými formulemi. To bylo, než se dostala psychologie na verej
nost. Ale dnes díky jednak takovým znalcum s olovnicemi a

mírami jako jsou páni Simon a Binet a jednak takovým mistrum
smelosti a duchaplnosti jako jsou páni freud, Jung a Adler, se

stala verejnou vedou, a každý, kdo má nekolik dolaru na-I
vzdelávání a nekolik hodin na studium, se mÍ1že stát jejím pro-
fesorem. Výsledkem je ohromný zájem o tento obor a velké
ústavy na jeho ucení. A protože tím nabývá popularity, nabývá
stále vetších a vetších rOZmerll. Kdysi v základe tak jedno

duchá veda jako Cerný Petr stává se nyní složitou jako bridge.
Tady je na príklad seznam rýzných psychologií, kterým vy
ucuje slavný profesor Wil1iam Marcus Tai1lor, A. B., Ph. a.,
BP. D., riditel Taylorovy biopsychologické školy Y Chattano
oga, T ennessee:

fysiologická psychologie. Histologická psychologie. Mravní
psychologie. Nervová psychologie. Mozková psychologie. Zvy
ková psychologie. Pudová psychologie. Pojmová psychologie.
Postrehová psychologie. VjCll10vá psychologie. Dojmová psy

chologie. Psychologie vule. Psychologie ideálú. Psychologie
rozulllu. Podvedomá psydlOlogie. Nevedomá psychologie. Psy
chologie osobnosti. Pa,tologická ópsychologie. Therapcutická
psychologie. Sociální psychologie. Da vová psychologie. Peda
gogická psychologie. Profesionální psychologie. Detská psycho
logie. Obchodní psychologie. Psychologie zamestnáni. Nábo
ženská psychologie. Psychologie úspechu. Psychologie zdaru.

Psychologie štestí. PrÍ1myslová psychologie. Psychologie po
volání. Zlocinecká psychologie. Lidová psychologie. Symho

lická psychologie. Psychologie snu. fantastická psycho
logie. Psychologie pameti. Citová psycholog' e. Psychologie

víry. Analytická psychologip. Sympatetická psychologie.
Psychologie temperamentu. Pracovní psychologie. Ekonomická
psychologie. Epistemologická psychologie. Synthetická psycho
logie. Hypnotická psychologie. Hypoanalytická psychologie.
Psychologie rozkladu. Psychologie dedicnosti. Spisovatelská
psychologie. filmová psychologie. Dramatická psychologie.
Psychologie fenomenu. Ethická psychologie. Hudební psycho
logie. Umelecká psychologie. Psychologie reklamy. Psycho
logie zdatnosti.

Ale rozsáhlost a organisace nejsou jedinými cnostmi nové

psychologie. Je také, jak jsem rekl, demokratická, praktická
a populární. Jak praví dr. Henry Knight Miller, proslulý vy
davatel »Psychologie«. propagacního casopisu nového hnutí:

»Psychologie je populární heslo dne. Tisíce se uzdravily z ne

moci pomocí této nové nauky. Pres milion lidí bylo obráceno
na víru od doby, kdy zacala populární propaganda asi pred.
patnácti lety. Psychologické kluhy vznikají po celé naší vlasti.
První stránky novin jsou venovány diskussím, Spousta knih

byla napsána. Sta vyzna vaCÍ1 ro~širuje poselství široko da
leko.«

I v normálních školách je nová veda ve vysoké úcte, a
vedle vedeckého obchodnictví a výchovy je nejlépe odbýva

ným artiklem v celém školním behu. A ruku v ruce s vysokým
ucením a sty vyznavacu pracuje neúnavné radio, spousta ca
sopisu, tisíce psychoanalytiku a psychopraktikli. a celá rada
odborných škol, jako Americký ústav pro psychologii v Jack

sonville, Psychologická pokusná škola v Los Anl!:eles, Psycho
logický ústav v Chicagu, Metafysická kolej v St. Louis, Tay
lorova škola biopsychologie v Chattanooga a Letní psycholo
gická škola v Sea Cliff na Long Islandu.

Všechna tato semenište nového vyznání jsou uznávána stát
ním školstvím a všechna horlive pracují. Na príklad Pelmanuv

ústav získal »pres 650.000 úspechú ve vš~ch cástech sveta«,
a mnohé tyto semináre mají tolik studentu jako sama univer
sita v Kolumbii. K' takovému ucení je zapotrebí velké armády
vysoce vzdelaných pedagogu: Pelmanuv ústav na príklad má
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fakultu, složenou z profesora z Iieidelbergu, trí doktorú filo·
sofie z Kolumbie, jednoho doktora z Mc Gillu a celé rady dok
toru, vetšinou z Kolumbie. Ovšem že nejsou všechna strediska
nové psychologie tak dobre vybavena. Nekterá z nich jsou
dosud v zárodku a hlavní akcionár je nejen presidentem, ale

také dekanem, vedoucím profesorem a správcem. Ale postrá·
dají-li takové ústavy profesorú, poskytují tím vetší bohatství
prednášek. Tady je na príklad seznam profesora Junia G,

Harrisona z Winston-Salemu, N. C.:

Prednášky: Sugestivní psychologie, Eugenika, Výchova detí,
Chemie, Recnictví, Korespondence, Chirografie, Masáže, Pe·
steni krásy, Astrologická analysa charakteru, Hádání z ruky
:1 frenologie, Psaní na stroji a tesnopis za 60 dní, Nauka o elek·

t:-ine, Rýsování, Zednictví, Iiolicství, Psaní povídek, Korespon·
dence všech oboru, Informace o všech oborech.

II.

Taková mnohostrannost jako u profesora Harrisona je ovšem
vzácná. Vetšina odborníku nové psychologie se zabývá jen

jedním tématem ze seznamu školy v Chattanoo~a. Ale tell
ovládají dokonale.

Nejvetší ze všecn tech nových semináru je nepochybne Tay
lorova škola biopsychologie, stánek príležitosti, chránený ini·
losti vými zákony vznešeného státu Tennessee. Tato škola, jak
praví její krásne ilustrovaný prospekt, »nestrpí neodbornosk

»Je vedecká, ví, jak dojít k výsledkum a dochází k nim.

Dochází k nim stále a stále. Ucí ostatní, jak se to delá. Do
vede studenta sebezpytováním a vlastní disciplinou k pravi.
dlum a zákonum života a duše, které mu až dosud byly ne·
známy. Tím se z neho stane pravý biopsychologický inženýr..

Nemáte-li predstavu o podstate biopsychologie, poslyšte dra
Taylora, jejího objevitele:

»Je tu mnoho oboru psychologie a biologie, a každý obor
je na svém míste, ale každý z nich je oddelen od velkého
celku a korene stromu biopsychologické vedy, omezen ve svém
cíli a schopnosti pomoci. - Ovládání Taylorovy biopsycho
logie objasní všechny obory psychologie, usnadní je, uciní prí·
stupnými a používatelnými, a umožnUje tomu, kdo je pozná,

ovládnout všechny staré a poznat všechny nové obory vedy .•
Samozrejme tvurce takové zázracné vedy není nevzdelanec:
»Dr. Taylor stlldoval na lékarských školách a universitách;

pcodelal studia v nejvetších svetových knihovnách; sebral a
skoupil tisíce cenných knih o tom predmetu; precetl, prozkou
mal, zaškrtal a poznámkami opatril tyto knihy v dobe více než
tricet let peclivého studia. --- Studoval také orientální víry a
mel zvláštní výsadu prodelat beh prednášek biskupa budhi·
s tické církve, který dostal od siamského krále rytírský rád za
svou ucenost.«

K tomu všemu »spojil všechno toto vedení do syntetického
systému praktické filosofie, kterou chce poskytnout veškerému
lidstvu.« V ocenení služebdra Taylora lidstvu sešli se nedávno

obcané z Chattanooga na verejné schilzi, zorganisovali Taylo·
rovu školu, zvolili radu duverníkú a sverili zasloužilé pred
sednictví zakladateli biopsychologie.

Ovšem že má Taylorúv chrám radu horlivých navštevo·
vatelu:

.Má žáky z celého sveta, mezi jeho dopisovateli jsou lékari,

osteopati, chirurgové, chemikové, dietetikové, kneží, právníci,
profesori, vedci, sociální pracovníci, psychoanalytikové, ob
chodníci a ženy a ctižádostiví studenti nejruznejších oboru.«

Mezi cetnými kandidáty na doktorát v biopsychologii (BP.

D.) jsou mnozí, jejichž predbežné vzdelání nepresahuje první
rok obecné školy, stejne jako mnoho universitních studentu,
Doktorský diplom muže být obycejne dosažen asi za dvacet
mesíci!. Nejstarším studentem doposud je paní S. G. Steiu, žena



tIletá. Na otázku, »nejsem-li snad príliš mlád«, ujištuje
• Taylor, že »nikdo není dosti mlád, aby zacal správný

III.
dále se jede k jihu, tím zázracneji vypadá nová psycho
dyž prijdete do Jacksonvillu, rla., shledáte ji tam jako
terá odlévá »prímo do vašeho svedomí proud jasných,

nových nadejí do budoucnosti«. Tento artikl se pro

americkém psychologickém ústavu, vedeckém ústavu
m státem rloridou a nyní vedeném soudcem Danielem
onsem, »slavným psychologem, vedcem a právníkem«,

fdwinem C. Coffee, »mistrem psychologie a zkuše
choanalytikem«. Ku podivu nemá odborný název jako
ologie, nýbrž je proste znám pod jménem »Uvedo
systém«. Také jeho cíle jsou docela prosté:

out prehrady mezi vámi a vaším podvedomým já,
proniknout slunecním paprskum a uvést v cinnost ve

've tuto nove nalezeno'u zázracnou duši, která pro vás
hno to skvelé, po cem vaše srdce dlouho touží.«

americký ústav ve Floride zarucuje jen hodnost Pr.
tický psycholo~), je pres to naprosto vedecký a do-

to dlouhým dotazníkem, který posílá svým bttdoucím
Tady je nekolik otázek z neho:

nat?

te stár?
literaturu ctete?

te mnoho o psychologii?

o ní nejak poucen?
lte, že nikdy vedome neužijete faktu, která vám byla
k urážce nekoho jiného?
te, že podrobne popíšete úspešný výsledek ruzného

vedomovacího systému?

vaci 'ystém je také mnohem oblíbenejší než bio

e tím, že mnohem více používá freudismu, alespon
ologie:

ustavicne sídlí duše, která je velmi moudrá, a která

ela odlišného od duše, které vedome PQužíváte
vote. - Víte patrne, že jsem psycholog (1. j. soudce
immons.) V psychologické reci se ríká této duši,

, udržuje, spravuje a rídí telo, Podvedomé já.«

posláním Floridské Sorbony je pomoci každému zá·
pojit se s podvedomým já a získat z neho veci, po

ulic. To je duležité, protože nemužete »neznat své
j á« a také proto, že »neznalost existence podve

, je odpovcdna za všechny nezdary a neúspechy
Tady je zpusob, jakým ústav pomáhá studentum
sebe uvedomením si své vnitrní moudrosti a mocl«:

Idete vecer spat, udelejte sí pohodlí a lehnete si do
sice k spánku. Myslete nekolik minut na podivu

v sobe, jak vytvorila vaše telo od zacátku a jak

ržuje a spravuje. Myslete na všechny ty zázraky,
- a uvedomte si, že taková moudrost musí být
t všechny vaše záležitosti. Pak zašeptejte neko
slova: Mo hub ý t s p o k o jen ý, ú s p e š n Ý a
Zašeptejte je pomalu, zastavte se chvíli za každým

te plne pochopil jejich význam. Když jste již tak
Je nemužete šeptat, což bude za chvíli, myslete na

40stává také denní úkol na ráno pred snídaní:

ž se probudíte a než vstanete, ríkejte sí nekoli
ode dne, hod í n u o d hod i nyj sem z d r a

es t nej š í a m I a d Š í.«

jak opakování nauky zemrelého pana Coué, ale

je duležito pro studenta, aby dodržoval presne predpisy
ústavu .

Hlavne se musí dát pozor na "zvrácené úsilí«. To se zjeví,

když student rekne »Jsem spokojený, úspešný a štastný« místo
"Mohu být spokojený, úspešný a štastný«. Výsledek je podle
.soudce Simmonse vždycky zoufalý:

»Každá nemoc, kterou snad v sobe máte, se zhorší. Vaš~
starosti se pritíží, a vaše duše se naplní pochybami do bu
doucnosti.«

Ale je-li nekdo pozorný a také když zaplatí žádaný poplatek
25 dolaru hned nebo 30 dolaru, po peti mesícne, všechno dobre
dopadne.

IV.

Velké ústavy nejsou ovšem jedinými rozsévaci nové du

ševní vedy. Mimo ne jsou tu tisíce jednotlivých vedcu, kterí
došli ve svých vedomostech tak daleko, že jsou sami o sob~
celými universitami. Tady se mužeme ovšem zmínit jen o nej
vyšších autoritách. Všichni napsali knihy. Vetšina z nich má
dopisovatelské kursy. Tak na príklad profesor C. rranklin
Leavitt, M. D., z Chicaia, úspešný autor a pilný inserent

v "Psychologii«. Vydal mnoho vedeckých del, z nichž jedno,
"Zákony sebevýchovy«, má sedm cástí a shrnuje nejúplnejší
dílo o tom,

»jak psychoanalysovat sám sebe,
jak užívat vedecky autosuiesce,
jak se predelat,
jak dosáhnout pravého úspechu.«

Protože je lékarem stejne jako psycholo2'em, vyaná se
doktor Leavitt také v takových vecech jako je

»Tajemství lécby
Tajemství uzdravení

Duševní prícíny nemoci
Duševní vztah k pohlaví
Vliv podvedomí
Telepatická lécba
Racionální lécba.«

Pravý genius doktora Leavitta se však neprojevuje v jeho

knihách. nýbrž v jeho mesícní rubrice v »Psychologii«, nazvané
"Co mužeme pro vás udelat?« Tady se zabývá dr. Leavitt, jak
praví, »nerozumnými str ach y, jako je sebeuvedomení,
úzkost, komplexy inferiority, starosti a nedostatek sebevedomí

ve vztahu k spolecenské~u, domácímu a obchodnímu životu;
neštestí, domácí starosti, zvyky, koktání. »Doktor provozuje
tuto specielní praksi již jednadvacet le1.«

Pravým mistrem je dr. John Stewart Connet, biopsycholog
z Filadelfie .. Tento doktor také inseruje v »Psychologii«. Ví
všechno o Freudovi, Jungoví a Adleroví. Praví:

"Ano, vaše osobnost je plastická! Je podrízena fysiologi
ckým funkcím a žlázovým sekrecím. Ty opet jsou podrízeny
okolním chemickým a duševním vlivum, a vymykají se vgší
vláde! Biopsychologická analysa vám dodá nadeje, odvahy a
smyslu pro odpovednost - a prekonáte jí prekážky, které vám
brání získat zdraví, úspech a štestí.

Jste nemocen? Neštastný pro neco? Vypadají vaše záleži
tosti beznadejne? Nic na tomto svete není beznadejné! Sverte
mi diagnosu svého prípadu -«

Obvyklý poplatek je 25 dolaru, ale »užijete-li této príleži

tosti«, prijme dr. Connet 5 dolaru. Za to musíte vyplnit do
tazník Connetovy biopsychologické analysy. Jsou to ctyri
stránky asi s osmdesáti otázkami pro muže a ženy, a dvema
tucty ješte zvlášt pro ženy. Tyto jsou nejduležitejši:

»Jaké máte císlo?

Máte Ílspechy?
Máte cistou plet?
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slyšet mimo pokoj". Ale kdyby i to bylo nebezpecné, m
spác užít »sluchátek, a bude docela jist diskretnosti«. Psycb
fon je clánek, který nás spojuje s velkou tvurcí inteligen
vesmíru«.

Nemužete-li si poprát psychofonu, udeláte nejlépe, když si
koupíte císlo "Psychologie«, které stojí jen ctvrfák a dostane
se na každém rohu. Ten casopis je prímým vodítkem všelDl
nejnovejšími cestami nové psychologie. Jsou v nem clánky od'
Watsona, Prince, Brilla, Sterna a dra franka Grane, ale také
z pera dra tIenryho Knighta lv1i11era,který praví svým klien
tum/ že "svet je váš; život je krásný, plný, svobodný«, ale
který jim ,tak nekde jinde pripomíná, "pro spásu své duše od
mítejte verit všemu, co se vyhýbá svetlu nejdukladnejší ana
lysy.«

Poslední novinkou casopisu "Psychologie« je zarízení Rec
nické kanceláre. Tímto zarízením doufá "Psychologie« roz
šírit poselství tím, že bude vysílat "zkušené a vedecké. rec
níky 00 "obchodních organisací, klubu, spolecností, ucitelských
spolku a jiných korporací, vyžadujících tu pravou kulturu, kte.
rou je sebepoznání.«

Jsem jist, že nakonec i Rotary a Kiwanis
vaci této nové duševní vedy.

Další práve vyšlé 4 svazky knihovnicky Pan d o r Y: S c ho
penhauer, O ženách; Gogol, Nos; Balzac, Teorie po
stele; tI a šek, Má prítelkyne Julca. Svazecek za Kc 5'-. Na
kladatelství Adolf Synek, Praha VII. 985.

Bol)umll Prikryl: Sibirské drama. Vydal "Cin« tis. a naklal!.
družstvo cs. legionáru v Praze. Tato knížka je ohlasem dIS
kuse, kterou vyvolalo Medkovo drama "Plukovník Švec«. Pri.
nášejíc strucnou historii ruských legií, vysvetluje príciny a pru'
beh jejích boju na Sibiri a v tomto rámci mluví také o prícinách
Švecovy tragické smrti. Rozborem Medkova "Plukovníka Šve
ce« dochází autor k záveru, že obraz, jaký si odnáší divík
o ruských legiích z tohoto dramatu, neodpovídá obrazu. Jaký
tyto legie poskytují ve skutecnosti. .

Jaroslav Papoušek: Osvobozenská paveda. 18 Kc. Vydal
"Cin« tisk. a nakl. družstvo cs. legionáru v Praze. Tato knížka
je odpovedí na boje o ideovou podstatu našeho zápasu za sa.
mostatnost, který byl veden v poslední dobe novinársky a tak.é
knihami. Z knih se nejvíce uplatnovaly Zumanova "Osvobo
zenská legenda«, Lazarevského "Rusko a ceskoslovenské
znovuzrození« a Borského "Znovudobytí samostatnosti«. Boj
sám pak byl spojován s bojem proti presidentu Masarykovi a
ministru Benešovi. tIistorik Jaroslav· Papoušek podává v své
"Osvobozenské pavede« kritický rozbor všech pokusu o zkres
lení obrazu, jak vznikal náš stát. Rozebíraje jmenované knihy
jednu za druhou, dokazuje autor, že jediným správným názvem
pro knihu Zumanovu je Pamílet, pro knihu Lazarevského Pla.
giát a pro knihu Borského Paveda.

Dr. l(are( Kizlink, docent Masarykovy university: BlIancní
právo akciových spolecností. 300 stran, Kc 50'-. Nákladem fy
Barvic &. Novotný - Brno. Autor zabývá se bilancními pro.
blémy akciových spolecností s hlediska právního teoretika.
který zjišfuje povinnosti stanovené bilancními predpisy ob
chodního zákoníka. Vycházeje z predpokladu, že obchodní zá.
koník pojímá bilanci jako prehled majetkového stavu podllikti
k danému okamžiku, redukuje si jednotlivé problémy na zá
kladní otázky, jejichž rešením vyplývají zajímavé závery pro
bilancní teorii i pro bilancní praksi, zejménQ v rozporu mezi
zákonnými predpisy a mezi moderním nazíráním na bilanci a
na její úkoly.

V.

Chce-li se student psychologie skutecne stát vedcem, udelá
nejlépe, když si koupí psychofon - poslední triumf vedy. Je
to stroj, který vám umožnuje rídit a kontrolovat - "tvurcí
sílu podvedomého já". Psychofon je vlastne jen gramofon s ho
dinovým strojem. Má dva modely, oba prenosné a každý za
cenu 190 dolaru. Než jde zákazník spat, vloží tam desku a stroj
udelá ostatní.

"Mluví k vám nekolik minut každou hodinu, když spíte. Vaše
podvedomé já prijímá každý návrh, který z neho vychází,
když je takto vaše vedomé já odstraneno, a prijímá tyto ná
vrhy jako údaje, podle kterých pak rídí váš život. forma a
obsah techto návrhu a jejich správné rytmické opakování je
duležité, aby se dosáhlo žádoucích výsledku."

Tady je nekolik psychofonických desek, které lze koupit:
úspešnost (k získání penez, úspechu, majetku a moci).
Zdráví, štestí a klid (k dosažení techto vecí).
Inspirace (pro rozvoj genia a zrucnost v práci).
Zdraví (pro všechny choroby).
Normální váha (pro zhubnutO.
Pohlavní spojení (pro poutání a udržení ideálního druha).
Normálnost (pro zvýšení vitality a nápravu všech pohlav-

ních zvráceností).
Koktání (pro naucení plynné reci).
tivotní rozpetí (pro rozpetí života v biologických hranicích).
Existuje zvláštní model pro prípady, "kde jde o tajné nebo

soukromé veci«. Ten opakuje všechno tiše, "aby to nebylo

Máte ploché nohy nebo vysoký nárt?
Máte prsty dlouhé, krátké, štíhlé nebo tlusté?
Máte nos dlouhý, krátký, rovný nebo zahnutý?
Máte rty tenké, tlusté, bledé, cervené?
Máte chlupy na rukou a nohou?
Máte chlupy na zádech a prsou?
Máte pleš?
Máte falešné zuby?
Byli vaši rodice nervosní?
Máte pohlavní problémy? Podejte podrobnosti.
Jaké máte zvyky pri koupání?
Jakou máte náboženskou víru?
Koho máte na svete nejradši?
Bolívá vás hlava? Kde?«
A tady je nekolik mírnejších zvláštních otázek pro ženy:
"Máte leucorrheu?
Jsou vaše pohlavní orgány normální?
Mela jste velké porodní bolesti?
Bála jste se nekdy porodu?
Ošklivíte si muže?«
Jiným velkým mistrem nové duševní vedy je Edmund

Shaftesbury, prukopník, který "ctyricet let studuje lidskou
duši«. Dlouhým a bedlivým studiem docílil toho, cemu ríká
"Okamžitý osobní magnetismus«. Pred ctyriceti lety poprvé
"užil svých objevu«, ale jen tajne v kroužku prátel. Jeho vý
sledky byly prekvapující. Skutecne se zdá, že "jeho metoda
má moc prenést skoro okamžite lidi do docela nových by
tostÍ«, "Velcí lidé k nemu pricházeli. Mezi jeho studenty a
práteli. byla taková jména jako Gladstone, královna Viktorie,
Edwin Booth, tIenry Ward Beecher, kardinál Gibbons.«

Zdá se, že je jen málo vecí, které by profesor Shaftesbury
a jeho duševní veda nedokázala. Tech se zaplat pánbuh ujal
profesor Charles f. Winbigler, Ph. M., také inserent v "Psy
chologii«. Jako autor "Sebelécby autosugescí" je snad první
v republice, který užil vedecké psychologie v lécbe "nespa
vosti, netrpelivosti, hnevivosti, vášnivosti, nerozhodnosti a
zácpy".
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