Prítomno~
Co jest a co bude.
Milý pane redaktore,
~ mne, jaké jsou nyní pomery v justici. Nedám na tuto otázku prímo, ale abych Vás
, povlm Vám nekolik historických
dat, z ktebudete moci utvoriti spolehlivý
úsudek sám.
bych své vypráveni na tri cásti: 'co hývávalo,
a co jest. Odpoved na otázku: co bude? - muáti sám.
I. Co bývávalo?
.válkou meli právníci, kterí se odhodlali vstouslutby, pomerne malý výber. U zemského výdráhy a u pošty obsazovala se místa zacátecníku
za nekolik let. Pražský magistrát
byl vyhrazen
a bllzkým príbuzným mladoceských
obecních
, a mlsta ve venkovské samospráve
byla zprabsazována domorodci. Tech nekolik míst u bank
romyslu nepadalo vubec na váhu a obzvlášte ve
tu byla tato místa hlavne vyhrazena
právní.neJ!1eckým. Zbývala tudíž služba justicní,
polifmancní. Z tech lákala právníky
nejvíce služba
I. Prlcin bylo nekolik. Po peti- až šestileté službe
valo se deváté hodnostní trídy, kdežto u správy
lužbe financní ve stejné dobe dosáhlo se sotva
ni trídy desáté. Místa soudcovská
byla samo, byla zde nepresaditelnost
a co hlavního, soudy
ersonálem z dob reorganisace
Kleinovy tak ao, že p.ráce nebylo mnoho. Okresní soudy o ctypeti referentech
nebyly žádnou zvláštností,
okresní hejtmanství o více než trech referentech
vzácností.
Pri berních správách
byl zpravidla
t jediný s praktikantem,
nejvýše referenti
dva.
elnl pomery byly }cela uspokojivé.
Je pravda,
ce za Rakouska nezIl v blahobytu. Ale do"sahoval,
receno, pomerne záhy IX. hodnost ní trídy a'koncil
lužbu vždy jako rada zemského soudu, at sedel na
ci byl pridelen soudu krajskému,
a casovým podosáhl do pense vždycky základu šesté hod·
tffdy a mnohdy i titulu vrchního rady. Veškeré
ateriel.ní i cestné výhody lákaly právnický
dorost
e velmi casto bylo prijímání do prípravné
služby
vsk~ na nekolik let vubec uzavreno. K tomu priala Ješte ta okolnost, že u soudu byla mezi vyššlm.~r~dnictvem vzác~á ko!egialit~ a práte}ský
OŽ v JInych oborech
spravy, Jmenovite ve službe
é, nebylo.
.
prinesla jako všude i v soudcovství
mnohé roz-'
nI. Mnoho soudcu muselo nastoupiti
vojenskou
cl,:"ž se pracovní úkol jed.notli:rcu znacne zvýšil.
ahta utrpela mnohé trhlinY, Ježto mnozí vyšší
venl, aby se zavdecili nahore, dávali zproštené
houfne i na úkor služby vojenské správe k disV techto pomerech zastihl justici státní prevrat
samostatného státu ..
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II. Co bylo.
tlm dobu po prevratu.
Naše ministerstvo
ln osU bylo utvoreno pomerne velmi rychle, a

mnozi z tech, kterí vedli organisace soudcovské
byli po:,oláni do jeho. sl~žeb: S0.udcovstvo
v krátké dobe pocal o P?zOrOVa~l, ~e tito jeho bývali vudcové
ocitli se
podv,vhve~. ~ekohka yyšších úredníku
justicní správy,
kten n~ pnhs laskavym
okem pohliželi na soudcovský
personal.
Ceskoslovenský
stát, zdediv po Rakousku
Jeho vúre?nictvo i služební pragmatiku,
zdedil také slib
obsazeny v uvozovacím zákone k této pragmatice
že pro
s,o~?ce bude sdelána zvláštní služebni pragmatik~.
První
u~lh sou,dcovských organisací po prevratu bylo venováno
teto otazce .. Do~a nebyla nepríznivá,
a první ministr
sprav~d!~osvtl,
socialista,
byl myšlence
té naklonen .
Nebyh JI vsak zcela nakloneni vysocí úredníci justicní
správy, kterí jednak se domnívali,
že jakožto nesoudco~~ b~ ne~yli úcastn~ .výh.od touto pragmatikou
zamyslenych,
Jednak chteh vladnouti
a chteli míti soud·
c~yský s.bor prosící a nikoliv zplna uspokojený.
K tomu
pnstoupIla
nutnost
organisovati
soudcovskou
službu
na Sloven~ku a vs ní .ruku v ruce krácející potreba su·
spendovatl
nepresadltelnost
soudcovskou
ústavou
za·
rucenou. Novými platovými
úpravami
byl sice otevren
s?,udcovské~u
úre.dnictvu
automatický
postup až do
tn~y ~e~me, yrotl
to~~ ~šak byla smazána
výhoda
pocatecnI
sluzby devate,
Ježto cekatelé
všech oboru
státní služby ko~ceptní byli si postaveni
na roven. výhody soudcovskeho
st.avu z doby predválecné
zmizely,
~ ~usledek ~oh~ byl zjev, který se v této dobe nazýval
ut~ke,m od, justice. Soudcové odcházeli do jiných oboru
~tatnI ~p[avy ~ do. služeb soukromých,
nechtejíce
se
J~enovlte
vydavatl
nebezpecí
preložení,
kterého, jak
v~me, nebxlo, vžd'y u~i~~no jenom k úc~l~m organisacnim. JUStlCnI sprava resIla tehdy tuto knsl velmi prímocar~. Vymohla si v ministerské
rade zákaz prestupu ze
sl~zby soudcovské
do oboru jiných, a systemisovaná
~TIlsta.u so~du, která .nemohla obsaditi, proste pocala zr.usovatl. Vhvem toho I vlivem nových zákonu, které urcov~IY,vsou,dum noyé ob?ry pusobnosti,
vzniklo tak zvané
pret!z~~1 s~udcu.
Lec tato samotná
okolnost
nebyla
by, Jeste mela, na soudce vliv tak demoralisující,
jako
prave onen zakaz vystoupení
ze státní služby a stále
hrozíc~ nebe~pecí preložení,
které ovšem pri panující
bytove
nouzI znemožnovalo
soudci prestehování
rodi~y va vrhalo Jej. ta~ i d? materielní. bídy, která pomerne nepatrnyml
dietami
nemohla býti odstranena.
Z nejsvobodnejšího
úrednického
stavu stávali se nev?l~íci. vO? této materielní
a morální bídy zapadl jedlnY svetly paprsek: lex Dolanský,
který zabezpecoval
soudcum jakési' neuprílišnené
materielní
výhody.
Úcinek tohoto zákona nebyl ani tak hmotný, jako morální.
Soudcovstvo
pocalo doufati,
že se prece vláda snaží
mu .. nejak pomoci.
III.

Co

jest.

A nyní prišel dlouho slibovaný
a dlouho ocekávaný
nový platoyÝ zákon a s ním i systemisace.
Všechny výh?dy, kt~re získal soudc?vský
stav z propoctení služebnich let I z lex Dol<\nsky, byly ,rázem smazány a soudcovstvo bylo vrženo do dob pred služební pragmatikou.
Místa bývalé páté hodnostní trídy byla omezena jen na
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Prftomnost,
Nejvyšší soud a na nekolik krajských presidentu. Místa
vrchních radu omezena jenom na vrchní zemské soudy,
místa radu jen na soudy krajské. A do tohoto systému
byli nyní všichni soudcovští úredníci bez milosti zaradeni. Jako cena pro útechu byly jim ponechány pouze
staré tituly. Tak vidíme, že na okresních soudech sedí
okresní soudcové s titulem vrchních radtt a u krajských
soudu radové s titulem vrchních radu nebo i radu Nejvyššího soudu. Soudce, který byl zavát na okresní soud,
ví nyní, že se nemuže nikdy státi radou, a soudcové,
kterí sedí u soudu krajských, pocítají s nepravdepodobnou možností, že by se mohli státi nekdy vrchními rady.
A pri tom jest známo, že touto novou systemisací
jest soudcovský stav postižen proti všem ostatním
oborum státní správy nejtíže a nejhure. Jest psychologicky oduvodneným zjevem, že zamestnanec, s nímž
se krute nakládá, nemiluje svého zamestnavatele,
obzvlášte pamatuje-li doby lepší. Že za tohoto stavu
soudcové pres opetné ujištování svých vedoucích organisací nelnou obzvláštní príchylností k justicní správe a
k vláde vubec, není nic divného.
IV. Co bude?
Na pocátku svého listu rekl jsem Vám, milý pane
redaktore, že ponechám Vašemu úsudku zodpovedení
otázky "Co bude". Nyní, když jsem si celou tu mizerii
znovu privedl pred oci, svádí mne to, abych rekl alespon toto: Co bude, težko predvídati. Ale nedivil bych
se, kdyby pod mnohým soudcovským talárem byla
cerná košile, anebo peticípá hvezda. Myslím, milý príteli, že jste toto dramatické zakoncení neocekával. Ale
nemohl jsem jinak.
S prátelským

pozdravem
Váš zcela oddaný
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Agitátor proti agitátorovi.
Ten, kdo zná smer citu p. dra Kramáre, mohl ocekávat bezpecne,
že tento politik pri nejmenším napiše proti rozhodnuti volebního
soudu ve veci Perglerova mandátu velmi rozhorcený clánek, jaký by
nenapsal s takovou vehemencí, kdyby náhodou nešlo o slovutného
nepri tele Hradu a všeho, co s nim zblízka nebo zdaleka souvisi. Nebot
o nikom neplati tak práve jako o p. dru Kramárovi: neprátelé mých
neprátel jsou moji prátelé. je to tedy jen obvyklý už ceského sveta
beh, jestliže národne demokratický vudce se bouri. V tomto bourení
jež je rozdmychováno smyšlením stranickým, rekl však nekolík slov
o volebním soudu, jež by nebylo nutno pokládati za projev stranický, kdyby je nebyl p. dr. Kramár rekl práve pri této priležitosti,
nýbrž kdyby je byl býval rekl také už nekdy jindy, když k tomu
nebyla práve stranická priležitost. Ríká tedy nyní, v záchvatu nespravedlivé spravedlnosti, v podstate toto:
"Nemáme soud (volebni), nýbrž parlamentní výbor, složený
podle klíce stran, s dvema soudci, predsedou a referentem ...
Soudci jsou zde exponenty politických stran se všemi jejich
stranickými sympatiemi
a antipatiemi,
úzkými stranickými
zájmy, a ne predstaviteli nestranné spravedlnosti, jak to vyžaduje pojem soudu. I nejlepši lidé, kteri by chteli být nestrannými,
nemohou jimi být, ponevadž by nesplnili úkol, být obhájcí stranických zájmu tech, kterí je do toho soudu vyslali ... Nekompromítujme se aspon ješte takovou tragikomedíí volebního soudu,
nestydme se jasne a verejne doznati faktum, že je majitelem man-
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dátu strana a ne poslanec, a vyrkneme zákonné toho dusled
že ztrácí mandát, kdo opouští stranu, na jejíž Iistíne byl kan
dován!. .. Bylo by to prece jen daleko lepší než to, k cemu n
. tíme cleny volebního soudu."
Tento muž, slyšte, mluví pravdu. Kdybychom toho našlí vy
neznámým mužem do kamene, mohli bychom rící, že je to doko
a nezdolná pravda, která nedbá toho, jde-Ii o Petra ci o Pavla. P
nevadž to však nevyryl neznámý muž do kamene, nýbrž napsal
dr. Kramár do "Národnich listu" o prípadu Perglerovu, má ta
pravda tu estetickou a morálni vadu, že není povznesena nad po
tickou priležitost, a že jeji autor má pásku spravedlnosti, jež má,
jak známo, krýti obe oci, tak posunutu, aby dobre mohl rozeznávati,
že tentokráte
jde o Petra, ne o Pavla. Dovoláváme se pameti verejnosti: volební soud zbavíl už celou radu poslancu mandátu, a
vetšinou pro to nemel ani tolik formálních a právnických duvodl1,
jako tentokráte; bylo však kdy vidáno, aby dr. Kramár vystoupil
proti této instituci s takovou vehemencí? Toto je toliko recnická
otázka: nebylo to vidáno. je tedy sítuace taková, že p. dr. Kramár
sice riká pravdu, ale ríká ji ze stranických duvodu. Nechal nevyužity
všechny hojné drivejší príležítosti, kdy by byl mohlo volebním soudu
mluviti ve stejném tónu; strana, jím vedená, ac je ted ve vláde ul
zase celých deset let, nikdy nic vážného nepodníkla pro zmenu praxe
tohoto soudu, nýbrž si v ni nekolikráte i libovala; nebylo nám dáno
císti podobné úvahy z pera p. dr. Kramáre, když byl mandátu zbavován Vrbenský a po nem jiní muži. Teprve nyní, když tolík jinýcb
priležítostí
uplynulo, p. Kramár promluvil
tak, jako by si byl
vyhradil místo v bývalé národní strane práce, která boj protí praxi
volebního soudu mela mezi hlavnímí body svého programu. Tot
práve následek toho, že duch spravedlnosti nelomcuje jím do té miry,
aby nevídel, kdy jde jen o Vrbenského a kdy dokonce o Perglera.
je to ochocený duch spravedlnosti: dovolí si zalomcovatí tím, jen!
je mu sveren, jen v takových prípadech, kdy se to hodi.
O projevu p. dr. Kramáre napsal do "Národního osvobození"
clánek národne sociální poslanec p. dr. Patejdl a bystre odhalív stranický ráz Kramárovy spravedlnosti, požádal jej, aby políti k tak
vážný se ve svých projevech lišil od tuctového agitátora. Pan dr. Kramár tedy již dostal, co mu patrilo. Ted je treba, aby trochu dostal
také p. poslanec Patejdl. Nenechal-Ii prvý politik ze stranických dQ.
vodu na volebním soudu ani vlas dobrý, byl by zase druhý politik
schopen ze stranických duvodu nakaderiti pleš volebního soudu.
jeden ješte nevidel instituci tak nemravnou, a druhý ješte nemel
cest setkati se s instítucí tak mravnou. Pan dr. Patejdl obhájil volební soud s tak dukladnou proníkavosti, že to také páchne stra·
nickosti. I on vidi, že jde o Perglera, ale ponevadž je to nejhorši ne·
prítel jeho strany, vzbuzuje v nem volebni soud tentokráte city
práve opacné, zaujetí prímo mílostné. Vycistil pred zraky verejnosti
obraz voleb ni ho soudu tak, že tento starý hríšnik se leskne v ne·
poskvrnené cistote, a vložíl všem clenum volebniho soudu na hlavu
nežný venecek nevinnosti. Nikoliv, tak, jak nám to maluje p. dr. Pa·
tejdl, to také neni. Dr. Kramár má pravdu, at už ji riká z jakýchkoli
duvodu, pravi-Ii, že clenové volebního soudu jsou ve vetšine exponenty politických stran a ne predstaviteli nestranné spravedlnosti.
To je v politíckém svete pravda tak známá, že jí muže popírati
jen ten, koho volební soud na okamžik ohromne potešil tím, že zbavil
mandátu p. Perglera. Pan dr. Patejdl se ptá s údivem, kde prý je
opora pro smelé tvrzeni, že prísedící volebního soudu jsou exponenty
politických stran; prý je podle § 2. volí poslanecká snemovna. Opravdu
se musíme divit autorovi tohoto údívu. Mimo p. dra Patejdla v jeho
nynejším stavu každý ví, že volení prísedících poslaneckou sne·
movnou podle paragrafu druhého v praxi vypadá tak, že si polítícké
strany podle klíce do volebního soudu jmenují své zástupce a že
každá by si radeji dala koleno vrtat, než by pripustila, aby klíc byl
porušen. Tento truchlivý a nepopiratelný fakt je treba drive ígnorovat, než se muže zapet chvalozpev na volební soud. Ponevadž
však z prebytku libých cítu je nutno chvalozpev zapeti, tedy se fakt
klidne ignoruje. Pan národne sociální poslanec promluvíl o volebním
soudu také jen jako agítátor. Rozdil je v tom, že prvnímu panu agi.

Pr{tomnost~
situace nehodila, kdežto druhému panu agitátorovi
jeden agitátor druhého agitátora nazývá agitátorem,
I agitátorství.
1IA tyto dva proudy agitace snažme se zachovati si na
mor vecný a spravedlivý a nechtejme jej prizpuové situaci. Nedáme se podplatiti tim, že volební
te odstranil nekoho, kdo nám nemuže býti milý a na
d4vodných stížností. Politikové vždy na to maji pamase tocí, že kdo je nahore, muže býti zase dole, a že
nyni ke své prijemnosti využivají, jsouce ve vláde,
využito proti nim, až budou v oposicí. Nikdy nemlUem
budeme potrebovat správného názoru na volebni soud;
ery zmenily, mohl by odstranit nekoho nám blizkého
nerozpakoval. je tedy lépe zachovati si své názory
je oportunisticky prizpusobovat. A správný, na faktech
r na volební soud muže zniti jen tak, že je to jeden
které maji všechny paragrafy v jedné patrontaši, a že
jsou exponenty politických stran, jak je prokázáno
bem Jejich delegováni, jednak jejich dosavadni cin-
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touto poznámkou, kterou mužete pokládati za tak
, je-Ii vám Iibo: bolestne chybi lidé, kteri by byli ochotni
(mezi nimi také o volebním soude) bez agitacních
má vetšina verejne pusobících lidi posuzuje všechny
toho, jdou-li jejich stoupencum a jejich strane po srsti
• Presne receno, chybí lidé spravedliví. A v tomto prose ozývá samým" to neni naše vec" a "pamatujte, komu
prospela", musí si ten clovek, který se snaží o spravedlvost,
padati jako Don Quichote. Snaží se o vec, o kterou, jak
nestoji. Co uctívá, uctívá sám.
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C. S. D.
k drahám má verejnost, jak se domniváme, dvojí vinu.
la Um, že jejich nemoc dlouhou dobu prehližela, vepozornost a lásku bytostem zdravým a majicím se k svetu;
dopouštl se tím, že k lužku pacíentovu vysilá príliš mnoho
tváflcích lékaru. je pak už jen prirozený vývoj vecí,
vi se darí cim dále tim hure.
a rozmanitost receptu, jež jsou predpisovány se všech
opravdu úmerný rozpacitosti a zmatku, s jakým se posustav vecí. Abychom obrátili pozornost aspon na jeden
le j.l<olaríka (Lidové Noviny z 15. I I. t. r.) možno všechny
veci, které se vytýkaji státnim drahám, uvésti na jednu
pffcinu, kterou je špatná organisace. Vadí to, že vcele
leký ministr, chyba je v nynejším složeni správniho
správniho sboru melo býti pribráno nekolik mimoúredlat CIm nahradít nebo paralysovat politického ministra,
chu nepovedel. Domniváme se, že krisi cs. st. drah nelze
ti jen za následek špatné organisace a že autor podal po
dlagnosu ponekud jednostrannou a že doporucil lék ne
nálni. Zdá se ostatne, že ani on sám nemíni na svou
ti jed, nebot na konci úvahy se zminuje také o velkém
ravnl dani. I když rádi pripustíme témer všecko, co Koorganisaci drah, pokládáme za potrebné upozorniti
momenty, jež pri odstranování organisacních vad nelze
a uciniti pokus o rozvinutí
problému
cs. st.
lé jeho šírí.
aakomandovánim mimoželeznicních odborníku do správby 8e podniku mnoho nepomohlo. Pri doporucováni tohoto
obycejne uvádi, že železnicní správa by tim ziskala konjnosU, že by do nynejší cínské zdi byl ucinen prulom,
duch opravdového obchodního podnikání, že by správa
podporu v obrane proti politickému stranictvi, která
autná. Zdá se nám, že z techto vesmes duležitých výhod
pro železníce nejvýznamnejši ta poslední. je mimo pojetopredevšim otázka osob. Kdo muže pri nynejším
ch vecí zaruciti, že do správního sboru budou vysláni
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z kruhu mimoželeznicních lidé nejlepší? Není oduvodnena obava,
že by se i zde uplatnila zásada známého politického klice? Železnicní
správa má i pri dnešní organisaci urcitou možnost poznávati míneni,
rady a prání mimoželeznicních kruhu, a to v železnicních radách
a v ústredni železnicní rade. Avšak zkušenosti zde nabyté nelze,
pokud vime, nazvati ani uspokojivými.
Clen rady - až na nekolik
cestných výjimek - prosazuje v rade požadavky své skupiny zájmové, svého kraje a mesta (slevy, dopravni spoje ap.). Neni oduvodnené pripustiti aspon možnost, že by mimoželeznícni odborníci
ve správnim sboru podniku - pri dnešnim stavu veci byli by to
dojista exponenti politických stran nejvetších mocenských skupinmeli na ocích napred zájem strany nebo skupiny a potom teprve zájem
podniku? Takové opatrení by ovšem železnice nepostavilo na zdravé
nohy! - Eventuální reorganisaci správního sboru sluší ostatne, jak
se domníváme, pojmouti o neco šire. Bylo by snad na pr. popráti
sluchu i hlasum, které chtejí míti zde zástupce zamestnaneckého
živlu.
Vtom, že je žádouci správu železnícního podniku odpolitisovat,
shodujeme se, bohudík, skoro všichni. "Rozcházíme se v míneni, cím
vypuditi nebo svázati politické stranictví, a také ovšem vopravdovosti hledáni cest nápravy. je nasnade, že to nepujde jinak, než zaciti u politického ministra. Nestací nadiktovati
podniku správu
podle zásad obchodního vedení; treba nejak stvoriti predpoklady
pro to, aby správa
mohla míti
vlastní
vuli a aby mohla
tuto vuli v prijatelné
míre prosazovati.
S tím souvisí požadavek znacné samostatnosti
vedeni a nezávislosti. Rešení naráží na
tolik prekážek rázu ústavního, politického, hospodárského a psychologického, že je témer nemožné urciti s konecnou platností formu
tohoto vyvazení z politického stranictví. Snad se k tomu hodí forma
spolecnosti
státních
drah, snad zdokonalená
forma
státního podniku.
Tak i onak musely by hranice volného rozhodováni býti vytyceny zákonem hodne široko. Otázka politického ministra a hlavniho správního orgánu (správniho sboru) by musela
patrne býti rešena najednou. Ostatni organisacní úkoly nejsou už
tak nesnadné; jejich obtížnost záleži spíše v rozsahu než v choulostivostí. Nebeželo by podle našeho mínení ani tak o výkonnou službu,
kde se již leccos vykonalo, jako spíše o ústrední službu, jíž se rádio
poprevratových
reforem dotklo nejméne.
II. Avšak krise drah je, jak jsme presvedceni, príliš veliká, aby
mohla býti odstranena pouhou reformou organisace správy. jsou
cetné prípady, že je rozvrácena
celá hospodárská
základna
podniku
cs. st. drah. Konkretne beží o tyhle veci: Naše železníce
se hospodársky opíraly - stejne jako v jiných státech - o faktický
monopol prepravy; príslušná právní úprava je vybudována rovnež
na tomto predpokladu. Rozvoj automobilismu zpusobil trvalou ztrátu
monopolu. Vzniká konkurencní boj mezi železnici a automobilismem.
Tento boj je pro železnice neobycejne obtížný, ponevadž konkurent,
byt i prodelával nekteré detské nemoci, má hospodárskou posici
v leckterém smeru príznivejší a last not least teží také vydatne
z príznivého naladení verejnosti.
Nerovnost
hospodárské
posice vyplývá zejména z techto okolností: Železnice je odkázána na
kolejnice, automobil zajede do stredu mesta nebo až k domu. Z povahy hromadného dopravního prostredku vyplývá, že železnice vypravuje vlaky v delších casových prestávkách, stanovených pevne
jízdnímí rády pro urcitá casová období, automobil se prizpusobuje
indíviduální potrebe zákazníkove. Železnice udržuje vlastními náklady jízdní dráhu, automobilismus
byl ve svých zacátcich zatížen
pOdobnými výdaji celkem nepatrne; i když nastala po vydání zákona o silnicním fonde v této veci zmena, nebeží prece o zatížení
takové jako u železnic. Železnice se musí starati o nákladná signalisacní a bezpecnostní opatrení, nese další znacná bremena, o níchž
bude hned podrobnejši zmínka, ceho všeho není u automobilismu.
Drívejši monopol pripouštel, že na železnice mohla býti uvalena
bremena, jichž nyní unésti nemohou. Situace je u nás po této stránce
taková: Co se týká daní a dávek, odvádejí železnice 20% jízdného
jako dan z jízdnich lístku, lO%ní dávku z jízdného (pro úpravu platú
pensistu), 20% prepravného za zavazadla a 15% prepravného za
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zboží. jest známo, že je to danové zatižení nejvyšší ze všech okolních
státu. Menší cást techto daní byla sice v posledních letech ponechána st. drahám k investicním úcelum, ale pres to bylo odvedeno
v letech 1917, 1928, 1929 financní správe Kc 1.931,412.769 ryzích
daní, aníž mela recená správa s vybíráním daní nejmenší námahu
a admínistrativní
výdaj. Danové zatížení má nemilý pro železnice
reflex v souteží s automobily, nebot podníkatel automobilové prepravy platí toliko z jízdného za osobní dopravu autobusy (krome
autobusu sloužících výhradne doprave v hraní cích obce) obdobnou
dávku jako železníce, prí cemž však sluší míti ješte na zreteli, že
tato dávka muže býtí paušalována, anebo zcela cí zcástí prominuta.
a že není po ruce aparátu, jenž by zajístil správné odvádení dávky,
na kteroužto vec recená preprava, jak známo, hreší. je zajísté
spravedlivé,
aby konkurující
dopravní
podníkání
byla
postavena
na stejnou
hospodárskou
základnu.
S temito vecmi je v urcíté souvislostí okolnost, že dráhy se nemohou
dobre
prizpusobovatí
jednotlivým
konjunkturálním výkyvum
nebo aspon nikoli v dostatecné míre a rychlosti.
Intensíta prepravy klesá, ale režie drah je témer stejná. Prícina je zcásti
v povaze samotného podníkání, jež musí vždy udržovati urcítá zarízení a jístý stupen pohotovosti, zcástí v prekážkách povahy právní
a politické. Na tyhle prekážky naráží každý pokus o vydatnejší
snížení osobních výdajú (propouštení zamestnancu, snižování požitku). Mocenské vlivy znemoži'lují drahám, jak ucí zkušenost, vytežití také z daného stavu tržních cen, co by se z nich jinak vytežíti
dalo (pri sjednávání smluv o do.dávkách nedociluje se ústupku úmerných poklesu cen dríví, uhlí, železa, maziva a pod.). Princip
hospodarení
nepodarilo se doposud raziti pro st. dráhy uspokojive tím
zpusobem, aby byl solidne preklenut
rozdíl zájmu verejného
a zájmu dobrého
obchodníka
a aby užítek
ze svedomitého uplatnení
principu
drahám
skutecne
prišel k dobru.
Nekteré z bremen, uvedených v predcházejícím
odstavci, patrí
vlastne už do stínu tohoto druhu. jinak sem sluší zaraditi hojné postátnování
pasivnich
místních
drah, k nimž dráhy byly donucovány politíckým tlakem. Náleží sem také palcívá otázka
investic. jako dobrý obchodník mely by st. dráhy podnikati jen
rentabilitní investice. Tomu však tak není a býti nemuže. Naše železnicní sít je rozeklaná, protože vznikla z dílcích úseku dvou území
s odlišnou sítuací hospodárskou, kulturní a politíckou. Územní útvar
nového státu zpusobil vedle toho, že osa hlavního smeru dopravy
(smer polední ku), obrátila se témer o 900 (smer rovnobežky). Hlavní
dopravní úkol cs. státu ukázal se tedy hned po prevratu v té podobe,
že je potrebí podle nových dopravních požadavku doplnítí a rekonstruovati železnicní sít. Zájem strategícký
byl zde totožný se
zájmem národohospodárským.
K nutnosti techto ohromných ínvestic nevedl normální vývoj železnícního podnikání.
Tento stav vede k financní
krísí st. drah, která má všecky
príznaky krise trvalé.
Výrazem této kríse je provozní schodek
Kc 550 míl. za rok 1930 (rozpoctový schodek je daleko vyšší). V letech normální konjunktury nebyl by sice schodek zajísté tak vysoký,
rozhodujicí místa se však netají presvedcením, že k sporádanému
hospodárství drah se dojde jen radíkální sanací. Byl už ucinen pokus.
S platností od 1. ledna 1931 byl zvýšen osobní taríf o 20%. Stalo se
to ve chvíli nanejvýše nevhoqné a pres varovné hlasy odborníku jak
železnicních, tak mímoželeznitních.
Ošidnost tohoto opatrení asi
prokáže nejbližší budoucnost. - Vedle toho má býti drahám prikázáno z investicni pujcky Kc 400 míl. na úhradu investic z r. 1930,
Kc 200 mil. pro r. 1931. Nemúžeme ani toto opatrení zaraditi do
vlastni sanacní akce, nebot úrok a úmor celých oznacených cástek
má podle zpráv postihnouti st. dráhy, trebaže rentabilitu velké cásti
provádených investic dlužno z dúvodu, které byly už ponekud naznaceny, pokládati za velmi problematickou. Kríse se tedy zažehnává
jenom potud, aby za chvíli propukla ješte v ostrejších formách.
Netroufáme si ríci, že predcházejícímí poznámkami jsme vycerpali všecky momenty, které souvísí s úkolem sanace cs., st. drah,
myslíme však, že tyto výklady ozrejmily aspoi'l jedno, že sanace
drah je nutná a že se tohoto
úkolu nelze zhostíti
pouhou
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reorganisací
správy.
Reorganisaci správy nemuže arcl pustiti
se zretele žádný vážný pokus o sanaci, ale musí ji pojmouti jako
soucást širokého plánu. Sanaci drah by se darilo arci lépe pri urcíté
zmene verejného
mínení, o nemž nelze ríci, že by dráhy nejak
hýckalo. Predpoklady na naznacenou zmenu tady jsou. Železnicím
patrí ješte místo pod sluncem. jak vecí stojí, zustanou železnice
páterí hromadné dopravy (nejekonomíctejší
dopravní prostredek),
zvlášte na velké vzdálenosti, a mají v rukou též nekteré silné trumfy
ve smeru spolehlivostí,
rychlostí na velké vzdálenosti a pohodlí.
S hlediska našeho státu má pak zcela zvláštní význam okolnost, že
železnice jsou schopny
alimentovati
všecky
své potreby
z národních
zdroju
státu, zatím co automobílismus dováži vet·
šinu pohonných látek z ciziny. Muže tedy podle našeho soudu jiti
o vnesení
porádku
do našeho
dopravního
systému, o vymezení
rozumných
hranic
mezí hlavními
složkamí dopravy,
nikdy
však o úplné opuštení
železnícního
podNeklan.
nikání.

Kdy zacínají osobní boje?
"Venkov" nás zase jednou pohostil úvodníkem, plným morálních
maxim. jmenuje se to "je treba klidného ovzduší pro práci" a rozvádi to toto thema:
.
"jestliže osob ni boj, tehdy zahájený, nebyl prerušen, ba stupnovane pokracoval, nemužeme než vysloviti poutování, že našeho
volání, aby se všechny síly našeho verejného života spojily a byly
venovány jen a jen snaze zmírniti bidu lidu, nebylo dbáno...
Apelujeme na všechny cinitele, aby v zájmu lidu se postarali,
aby bylo odsunuto vše, co nesouvisí s rešenim hospodárské krise,
na vedlejší kolej."
Opravdu, co slovo, to zlato. Když se to takto abstraktne rekne,
nemtlžeme než souhlasit. Dovolte nám však býti trochu opatrnými.
Protože slova jsou zadarmo, pojí se v našem politíckém živote casto
výtecné mravní zásady s hanebnou praxí. jako príklad dovolujeme
si uvésti treba p. V. Dyka, který nikdy nevypadá tak svate, jako
když delá práve neco špatného. Musime tedy i jinak správné volání
"Venkova" (také správná slova jsou zadarmo a je možno se jim naucit a osvojít si je ctením) bliže prozkoumati. Tu pak fakta jeví se
nám takto: ctyri roky už p. Stribrný usporádává jednu aféru za druhou; po ctyri roky jeho orgán ráno í vecer osobne útocí, a od dvou
let bylo nerozumnými volici p. Stríbrnému umožneno, aby tyto
zpusoby prenesl i do parlamentu. Za celou tu dobu "Venkov" ani
jednou neshledal vhodným a užitecným p. Stríbrného napomenout;
dokonce si tu a tam neco z osobních útoku p. Stribrného s chuti
otískl. Na osobní boje zacal si "Venkov" stežovati teprve tehdy.
když p. Stríbrnému odpovedel dr. Stránský. Podle zrejmého, ackoliv
nevysloveného názoru "Venkova" níkolív osobní útoky p. Stríbrného
vytvárejí atmosféru osobních boju, které brání soustrediti pozornost
na hospodárskou krisi, nýbrž to, že se nekdo tem útokum bráni.
Není vinen ten, kdo hodí! kámen do vody, je vinna voda, jež se
cerí. Prípad s dr. Stránským je klasícký pro posouzení metody "Venkova": p. Stríbrný podnikl ve snemovne prudký útok na mínistra
spravedlností
Meissnera. Tehdy "Venkov" ješte niceho nepravil
o atmosfére osobních útoku; snad na to zapomnel. Když však dr.
Stránský odpovedel na výpad p. Stríbrného jaksi jménem koalice
a vzal mínistra v ochranu proti muži, jenž si stežoval na to, že jeho
pornografické tiskové podniky jsou konfiskovány, tu teprve nastal
pro agrární orgán okamžík, kdy byl nu tkán promluviti o ovzduši
osobních afér, které by mely prestatí, a o tom, že snemovna ztrácl
úroven dustojnosti. Dokud sí p. Stríbrný stežoval, že jeho pomografie jsou konfískovány, rty "Venkova" byly sevreny v mlceni,
protože ministr spravedlností je sociální demokrat. Když však dr.
Stránský precetl nekteré ukázky toho, co vlastne p. Stríbrnému bylo
zkonfiskováno, rozhorcil se "Venkov" do té míry, že si spletl vinníka
a vynadal dru Stránskému za to, že na doklad správností postupu
censury citoval ukázky se zkonfiskovaných texttl, nevynadal však
p. Stríbrnému za to, že takové svinstvo otiskuje. Morálka "Venkova"
pohoršuje se vždy tedy teprve tehdy, když se nekdo proti útokum
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bráni. Není to prvotrídní morálka; nezlobí se na
djen na ozvenu, ponevadž náhodou ten, kdo strílí,
orgánu v mnohých aférách príjemným spolecníkem
Morálku "Venkova" budeme moci tedy uznati
II bude porádne videtí na všechny strany.
p. Sttlbmému nalezli jsme ostatne v techto dnech
listech" pronikave humoristickou poznámku. "jsme
u," psaly "Lidové listy", "tak jako jsme odpurci kojeme sí však bojovati proti "fašismu" nebo i proti
Perglerove Lize svým zpusobem." Toto, zdá se, si
, opravdu dukladne vyhradily, nebot opravdu bojuji
a proti Stríbrnému svým vlastním zpilsobem. Bohužel
nepodarilo tento zpusob rozluštit a prijit na to, cím
J zpt'lsob" boje liši od podporování.
"Lidové listy"
fdlsmu tlm sobe vlastním zpusobem, že podporuji svými
kde kterou fašistickou osobnost a vubec už i slovo fanjl do uvozovek, chtejice tak vyjádriti,~e
pojednávají
jim bylo vnuceno lidmi ne dosti objektivními; Stríbrpotlrajl tlm originálním zpilsobem, že kde co p. Stribrný a
napili nebo promluvi, "Lidové listy" si to bez poznámky
e neviditelným zpusobem bojuje proti fašismu i "Venbne neslyšitelným zpusobem kárá p. Stríbrného za jeho
lIIofenou na samých osobnich útocich. Mivají "svuj zpuIsy.

bychom mohli souhlasiti s "Venkovem", praví-li: "je naprocistiti toto ovzduši." jedním ze znamenitých proprostredkl1 mMe býti práve vyšetrovací výbor, pred kter1e p. Stribrného, doufejme, dostane v celém rozsahu.
velmi nemýlime, bude pak ovzduši znacne procišteno,
mohlo býti splneno horoucí prání "Venkova". Osobní záp. Sttlbmého obtežuji naši politiku už pres ctyrí roky;
.ue uvésti prípad, kdy by se byl p. Stribrný za tu dobu
o neco jiného než o své sympatie a antipatie.
On jest
De~ožvyverá ono ovzduši osobních afér a putek, na než si
,Venkov". Podivno jest jen, že agrárnímu orgánu nedari se
pravého puvodce. Ponevadž p. Stribrný je takový mistr
aférách a protože v té veci hraje roli prenosného bacila,
dobre, dostane-li se jeho osobnost pred vyšetrujicí výbor,
prozkoumávána tak rikajic od podlahy. Z události, které
vedly, by se mel "Venkov" radovati, ne si na ne stežovati.
bude-Ii prípad p. Stribrného, jenž neustává znepokojovati
tiku, vyrizen tim nebo oním zpusobem, budeme o hezký
k tomu stavu, jehož si tolik preje "Venkov", ke klidu, kdy
ch afér budeme se moci zabývati hospodárskou krisí. Nejto vlak musime vyríditi s mistrem všech osobnich afér a odtuto prekážku.
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Jak
se to hodí.
,
soud u mnohých upadl v nemilost proto, že neuznai mandát
• Zlobl se "Polední list", mraci se "Národní Listy", škaredi
Kramár, vyletel jako bodnut Víktor Dyk. Procež jest vhodná
rse do nedávné historie. Do roku 1923. Volebni soud tehdy
IDIndátu Dr. Vrbenského, Dr. Bartoška, Draxla a Landovou
• Tehdy napsalo "Vecerní Ceské Slovo", které bylo tripost. Sttlbmého:
.,Pflvcerejším lícení vynaložil proto Dr. Bartošek všechen svuj
ický um na to, aby revers a prevzaté závazky z neho vyplýci mohl odbývati jako pouhou formalitu, která k nicemu neje. Proto také hlásal naprostou volnost hlasování a nevánl jakékolív discipliny klubovní. Volební soud byl ovšem
jiného a v oduvodneni rozsudku pripomenul bývalým
jejich závazek, obsažený v reversu, jimž prohlásílí,
dou v íntencích výkonného výboru i poslaneckého klubu
ti i hlasovatí a v prípade porušení závazku tohoto že složí
dáty."
I Slovo", na kterém uveden jest jako odpovedný redaktor
SChwarz, list, který tehdy mluvil za pos!. Stríbrného, sí

pochvaloval prísnost, s jakou dokrocil volebni soud na rozkolniky.
- A nejen to. "Národni Listy" psaly:
"Pro naše pomery je rozhodnuti volebního soudu pozdravným prostredkem a poucením, aby si nekterí politikové nemyslili, že strany jsou holubníky, do kterých možno vletet a
zase vyletet, kdykoli se zlibí."
Dnes pos!. Stribrný težce nariká, že volebni soud udelal z pos!.
Perglera "muže bez vlasti". Také národní demokracie zle se zlobi
na volebni soud, ac to byly v roce 1923 "Národní listy", které si
pochvalovaly, že volební soud poucoval poslance, že politické strany
nejsou holubník. R. 1923 byl volební soud pochvalován, protože
zbavil mandátu rozkolniky. V r. 1931 jest volební soud u týchž lidi
V. G.
v nemilosti.

S cím souhlasíme.
Rigor iuris a volební
soud. "Snad ,tvrdost práva' jest nejvhodnejšim vystižením ceského významu slov v nadpise uvedených.
Ve slovniku nalézáme v této souvislosti i poukaz na dalši smysl ,mrazivost'. Skutecne cosi mrazivého citíme nekdy, pozorujíce neúprosnou
logiku právních norem. Znovu a znovu nutno neprávnické verejnosti pripomínati, že vedle práva existuje vyšší spravedlnost, nemenný mravni princip, jenž velí prihližeti k tomu, co nemuže vždy
nalézti ohlasu vuci schematické norme právní. Právo jest etickým
minimem. Život svuj naproti tomu máme vésti tak, abychom se
približovali etickému maximu. jevi se na tomto poli snahy, poskytnouti urcitou volnost pri aplikaci,práva existujiciho, at již výslovným
zmocnením. zákona nebo pribráním živlu laického v urcitém významném úseku. Plodem této myšlenky nejsou snad u nás jen poroty a kmetské soudy, nýbrž i soud volebni, o nemž v techto dnech
opet mnoho se diskutuje v souvislosti s odeprenim verifikace mandátu
Perglerova. Povaze a složení tohoto soudu tedy zásadne odpovidá
takový zpusob tvorení jeho výroku, že referujici soudce bude tu
zástupcem neúprosné formálnosti zákona, clenové nesoudcovšti pak
zastánci onech požadavku spravedlnosti. Do verejnosti pronikly již
zprávy, že referent skutecne držel se rešeni striktne právnického.
je tedy zcela nemístné, stává-li se tento soudce predmetem útoku
tisku Perglerova. Po stránce meritorni možno jíž dnes, kdy neni ješte
známo oduvodnení výroku, jen upozorniti, že k podobným záverum
dospela již v analogických pripadech striktní aplikací zákonných
norem i judikatura nejv. spr. soudu. V prapodivném svetle se jeví
za této situace i útok Pražského vecerní ku na presidenta dra Háchu,
jenž prý mel dbáti, aby se postupovalo podle judikatury správního
soudu. jinak ovšem právníckou kritiku prípadu nutno si vyhraditi
až po ukonceni veci. Pokud tedy mužeme veriti zprávám, které
o prubehu porad na verejnost se dostaly, konal soudcovský referent
svou povinnost, navrhoval-li snad prísne formalistický ·postup zákonný. jinak jest však tomu u prisedicích nesoudcovských. jim
povaha jejich úradu nejen dovolovala, ale prímo intendovala zretel
na lidskou stránku prípadu. A tu domnívá se písatel techto rádek,
že strohý formalismus zákona stal se tu skutecnou tvrdostí, o níž
jest zminka na pocátku. Nespokojuje-li se železná logika norem tím,
že revolucní pracovnik stal se státním obcanem již jmenovánim na
vysoké úrední misto, provedeným presidentem republiky k návrhu
celé vlády, jiste spokojí se tím cit vyšší spravedlnosti. Vše to neuznává dnes Ceské Slovo, posuzující i cinnost prísedících volebniho
soudu merítkem striktního zákona. V tom jest ovšem omyl nebo
tendence. Souhlasime plne, že rozvinutá dnešní právní soustava
skutecne požaduje na jednotlivci stále vzrustajicí vlastni péci a bdelost nad všim, co jakkoli s jeho životem souvisí, a že malé opominuti
muže mítí veliké následky. Ale s tím sou hlasití nelze, že by í spravedlnost musila tu vždy kapítulovat.
Rozhodnutí
volebního
soudu ve veci Perglerove,
i když muže býti právnicky
správné,
jest
nespravedlivé.
Zameziti této nespravedlivosti
bylo v rukách nikoli soudcu z povoláni, nýbrž soudcu laikit, zástupcu
to parlamentních stran."
(Doc. dr. j. Kliment v "Demokratickém stredu".)
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Uhlí a politika.
"Doba, kdy odjela ceskoslovenská
delegace do Nemecka, aby jednala o nové úprave uhelného styku ceskoslovensko-nemeckého, není práve nejvhodnejší, abychom dnes rozvírili v plné šíri otázku tak ožehavou, jakou je pomer politických
stran k uhelnému obchodu, resp. rozbor všech tech složítých vztahll
ruzných uhelných spolecností, za nimiž stoji politické strany a jež
svými výnosy prispívají k úhrade fínancního hospodárství stran,
Presto je nutno jíž nyni durazne upozorniti na to, že je nejvyšší cas,
aby hospodárství bylo chráneno pred nenasytnosti nekterých cínitelu, kterí se patrne domnívají, že jakmile nejaký stranický podnik
je v nesnázích, lze beztrestne jej sanovati na útraty výroby, konsumentu i rádného legálního obchodu. Kdyby tomuto zpusobu myšleni
a tomuto postupu nebyly položeny urcité neprekrocitelné meze, pak
bychom se dostali do težké situace, že by brzy nebylo oboru, který
vedle daní odvádených státu a jiným verejným svazkum, by nebyl
poplatný mnohem nebezpecnejším zpusobem politice, která se již
škodlive uplatnuje v lihu i v uhli, v silnicních pracích a jinde.
("Hospodárská politika".)

*

Snížení mezd na odstranení hospodárské kríse prohlásil za nutno
prof. Brdlik. V této veci není možno souhlasít. Mluví protí ní nejeden
duvod. Pokud jde na pr. o soutež na zahranicním trhu prumyslovém,
nelze u nás bežné mzdy považovat za prekážku v souteži, protože
v prumyslu státu konkurujících jsou mzdy vyšší než u nás. Technické podmínky pak nejsou, respektive nemusí býti v naši prumyslové
výrobe težší než jinde, a totéž platí o podmínkách kapitálových,
zejména o drahote úveru. Ale mluví proti snížení mezd i sám požadavek primereného - jak í my uznáváme - zvýšeni cen zemedelských výrobku. Mají-Ii býti tyto ceny zvýšeny, nesmí se prece ubírati na príjmech tem, kteri j~ musí kupovat, aby nenastalo snižení
nebo dokonce stagnace odbytu, i když bychom ani nemyslili na zdraví
a fysickou zdatnost národa. Snižení mezd pak by bylo así osudné
pro vnitrní hospodárskou
konjunkturu
vubec. Již pri dnešních
mzdách nemuže si valná cást národa kupovat ani tolik, kolik je
treba k životu ne snad blahobytnému,
ale ani skromnému bez nuzáctví. Snížené mzdy nesly by v zápetí sníženi odbytu a tedy stísnení
výroby. Mzdy, cím jsou slušnejši, tim zdraveji rozdelují výnosy práce
i kapitálu a tím vetši umožnuji všude obraty. Snižovat mzdy za nynejšich pomeru a pri nynejší tendenci hospodárské vubec a státne
hospodárské zvlášte, bylo by tedy asi takové zlepšení situace, takový
prostredek proti krisi, jako podrezání vetve, na níž se clovek ješte
("Fronta.")
chrání pred útokem zvere."
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Vratte dtlstojnost slovu!
Zrízení
výboru
ve sporu
Stríbrný-Stránský jevyšetrujícího
potud zajímavé
novum
v našem
parlamentarismu, že je to ponejprv, že neco se stalo ihned po reci
v plenu pronesené, prímo pod dojmem promluveného
slova. Až dosud byly reci v parlamentním plenu spíše projevem kontroly než prímé legislativy. Legislativní práce
byla pripravena ve výborech a také veškero parlamentní
jednání. Zde vzniklo neco, ceho dosah sice ješte neznáme, ale co nebylo predem pripraveno za kulisami.
Parlamentní plenum bylo na chvíli vráceno svému puvodnímu úkolu. Nedelám si ovšem o tom ilusí, že na
chvíli.
"Prítomnost"
nedávno zaznamenala doklad o tom,
jak se poslanci dívají na dosah mluveného slova: jsou-Ii
komunistictí poslanci žalováni pro poburování, omlouvá
je imunitní výbor tím, že jde o "obvyklý agitacní
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šlágr", což znamená, že ze slova verejne promluvené
se nestrílí. jak známo, tvrdí vášnivý služebník slo
Karl Kraus, že všecka korupce na svete pochází z k
rupce reci. Kde pozbude vážnosti slovo a pojem, ta
brzo nastává rozklad všech spolecenských složek. N
dostatek smyslu pro dosah slova se ostatne neje
jenom v politice, jeví se i v' literature. I tu se dlou
cenilo nakaderené slovo bez obsahu, literatura stá
mimo život. Mluvené a psané slovo stávalo se orn
mentem. V tom jest veškera prícina nedostatecné aut
rity inteligence a zvlášte inteligence tvurcí, intelekt
álu. Slovo zevšednelo. At je to slovo mluvené s parl
mentní tribuny, at je to slovo pronášené na schuz'
at je to nauková prednáška, at je to slovo zaznlv
jící s kathedry universitní..
Tak jsme si zvykli, že za peknými slovícky nenl
vota, že pomalu jsm~ tím neduverivejší, cím peknejšl
slova cteme a slyšíme. Zapomneli jsme, že služba slov
je prísnou reholí, že není zábavou ani požitkem abstraktního rozkošnidví.
Ve Werflove "Barbare" na
lézám vetu, že tam, kde hnije duch, je jeho hnilobný
zápach hruzou andelum. Corruptio optimi pessima, a
nic nemá clovek tak dobrého jako slovo. Ze žurnalistiky
se stala výroba rádek, z recí se staly šlágry, z literatur
se stala paráda, mluvená rec pustne. Nemluvím nijak
pro slovní ornament, pro pulérované periody, v jakých
psával jiráskuv aktuár Roubínek ružové dopisy pan
listovnímu, trebaže i naše forma dopisu jest ve znac
ném úpadku. Nejde o to, aby slovo bylo pulérováno,
ale jde o to, aby bylo ocišteno, aby ten, kdo bere pero
do ruky, kdo strká do psacího stroje kus bílého papiru,
si byl vedom toho, že delá neco, co starí národové pokládali právem za úkon hieratický. Všimneme si jenom,
s jakou obradností ješte nyní lid pristupuje ku psanl
a jak daleko radeji ješte dnes vzkazuje, než píšezcela tak, jak je tomu v "Babicce" Boženy Nemcové.
Všimneme si, s jakým ostychem berou prostí lidé do úst
veliká slova - pokud ovšem tato velká slova nebyla
v jejich ocích zvulgarisována cetbou vecerníku! Rec se
mluví a pivo se pije. Taková je obecná devisa. Pred·
válecná dialektika filosofických škol pokantovských za·
vinila velmi mnoho na tomto znehodnocení slova tím,
že v tolika vecech se spokojila pouhým slovním rešenim.
Pravda, dobro, krása, svoboda byly uskutecnovány ve
svete "intelligibilním", v nemž bylo ovšem vše v porádku, zatím co vnejší svet byl ponechán Kruppum, Luden·
dorffum a Vilémum. Po hotových slovních orgiích dostavilo se nutné znehodnocení slova. jsou jiste hlubšl
myslitelé a duslednejší budovatelé systému, než je Masaryk, ale v jednom by mohl být príkladem: jak se
instinktivne prímo vyhýbá pri svém myšlení všemu,
co by bylo rešením pouze slovním, jež by bylo pouhou
formulkou. Práve proto dovedl tolik bystrých formulek
razit, že nechtel nikdy jako myslitel ztrácet kontakt
se životem.
je treba opet navázat kontakt mezi slovem a životem.
Protože materiál, s nímž služebník slova pracuje, je
zdánlive nejlacinejší na svete, upadá casto do omylu,
že na tom nezáleží, jak jím plýtvá. Ale falešne užité
slovo muže mít následky práve tak katastrofální jako
špatne udelaná novostavba. A kdož ví, zda špatne zho
tovený beton není dusledkem nejaké špatne pochopené
filosofie silného jedince nebo jiné pošetilosti? I falešn
záver filosofuv muže mít katastrofální následky. J
leckterý mladý clovek se zastrelil pro falešný záver fil
sofa, jehož dílo cetl, nebo proto, že chtel napodobova
osud románového hrdiny, jenž mu caroval. Mylná neb
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áva v novinách muže zpusobit milionové škody,
lidské životy.
vi vuci reci je lajdáctvím
vuci duchu, nebot
lovy vyjádrený soud. Cílem výchovy
klasické
ských zemích je zhodnocení
slova psaného
ého: je otázka, zda odvrat našeho školství od
domnele slovíckárské
k vecem reálným
nedaleko težší kulturní škody, než se dnes dají
ut. Správne napsal techto dnu J. L. Fišer, že
, jsou na omylu, chtejí-li dát školám ráz jednopraktický, ježto tím pripravují jenom cestu ameu, to jest kapitalismu
v jeho nejbrutálnejší
Oymnasista, který poznal, jak je težký rozbor
ových vet a jak nesnadná je recká syntaxe, se
ro celý život respektu k vecem, které jsou težko
é, pres to, že je nelze kupo-vat a prodávat.
i se dr. Stránský ve své reci nad tím, že jest
být ministrem a neznati Shakespeara,
nebyl to
literárního snoba: kdo nezná nejzákladnejší
díla
é kultury, tomu musí nutne neco chybet i jako
vi: smysl pro dosah idejí, jež jsou konec koncu
ejšfm cinitelem na svete,
treba
nepusobily
Dr. Stránský není jediný, jejž pojímá hrllza,
yšf, jak se nekdy aktivní a odpovední politikové
orf v prlležitostných
anketách
o kulturních
• Politika prece musí hospodarit
i s hodnotami
Imi, i se slovem psaným, mluveným, v umelecké
eleným. Když Thomas Mann dostal Nobelovu
stalo se, že soucasne obdržel závratný
honorár
slavný zápasník. Thomas Mann byl tehdy tázán
~msi interviewu, zda se necítí dÓtcen tím, že jeho
I dllo je odmenováno stejne jako dílo pestního
Ika. Thomas Mann odpovedel ku podivu strízlive,
e a neIiterátsky.
Rekl v podstate,
že sport je
a literatura je mocí. Svet nemá jiných prostredku,
nal moc, než prostredky penežní. Redukuje
vše,
zájem, na financní hodnotu. jakou mocí je u nás
slovo, literatura?
Takovou, že státní cena Iiterovná jednomesícním
dietám poslance, o nemž
koli ochoten prohlásit imunitní výbor, že se z jeho

tffll.

jsme
cetli semanifest
spisovatelu
kých, techto
kterí sednu
chtejízasesblížit
svými kolegy
franmi a vybudovati tak novou intelektuální
Evrodo si vzpomfná na válecné manifesty intelektuálu
né doktoráty generálu, je již zmacne skeptický
m podobným manifestum. Pres to však muže nás
espon ta vule, k aktivismu, vedomí, že literatura
d životem, že obsažné slovo je víc než pouhé
Je alespon to pekné, že nemecká literatura
se rácí
at ze sveta inteligibilního v hodinu opravdu dva, v dobe, kdy Hitler pripravuje
velmi horkou
emu, co má v Nemecku ducha. jsou slova, která
sahujf, a jsou slova, která jsou pouhou vágní
f. Právem napsal techto dnu v "Dnešku"
Kole boj proti temto vágním associacím je v podj o rehabilitaci intelektu.
Nejde o slovo ledade o slovo, jež je logos. Až bude slovo rehabilitoliterature, bude rehabiIitováno
i v lidu a nakonec
habilitováno také i v parlamente.
je zajímavo,
race našich dedu stavela mluvené slovo hned
Ílrc(ho slova literárního.
Malý zbytek
z té
me v názvu nejstaršího pražského
nemeckého
udentského: "Rede- und LesehaIIe der deuttudenten" .
a poctivé a verné služby slovu. Bude-li slovo
o ve své ryzosti, bude i úcinné, bude opet po-

jímáno vážne. Nedávno
si predložila
jedna z našich
revuí otázku, zda literatura
žije. Odpovedel bych na to,
že žije, ale pridal bych k tomu známou židovskou anekdotu o ženichovi, kterému namluví, že jeho nastávající
tchán je mrtev, zatím co je v kriminále.
Když se o tom
ženich doví a protestuje,
že tchán je živ, brání se zprostredkovatel
slovy: "A prosím vás, je to nejaký život?"

NÁRODNí

HOSPODÁR

Anketa o Batovi.
I I I.
Vážený pane redaktore,
osobnost
Tomáše Bati, jakožto
prumyslového
podnikatele, jest beze sporu zjevem tak mimorádným,
že zaslouží si verejné diskuse. Ani jeho nejvetší odpurci nemohou dnes popríti jeho zcela výjimecný
úspech, který
nutí zamysliti se nad jeho prícinami.
jsem dalek toho
hodnotiti
ve smyslu melké americké
filosofie úspechu
cloveka podle toho, kolika nulami lze vyjádriti
penežní
ekvivalent
jeho životní
práce.
Neplatí-Ii
však veta
v této formulaci, nelze prece jen popírati, že i za daného
sociálního rádu existuje jistá souvislost mezi hmotným
úspechem a osobními kvalitami
toho, kdo jej dosáhl,
souvislost,
která bývá casto v intelektuálních
kruzích
podcenována.
Velké podnikatelské
dílo práve tak jako
kterékoli
dílo umelecké nebo vedecké není možné bez
velké tvurcí osobnosti,
a Tomáš Bata takovou
osobností je.
Analysovat
vlastnosti,
které pod mínily jeho úspech,
není ovšem úkolem snadným.
Kríží se tu tolik vlivu
rázu intelektuálního,
mravního,
volního, že je obtížno
vymerit podíl jednotlivých
z nich na úhrnném výsledku.
V každém prípade
psychologický
profil Batuv vykazuje tyto silné rysy: mimorádnou
sílu vule a energie,
neobycejne
rychlou
reakci, výjimecnou
pracovní
vytrvalost,
pozoruhodnou
výši inteligence
a ovšem též
nesmírnou ctižádost.
Krome toho jest Bata neobycejne
štastnou syntesou trí podnikatelských
typu, které málokdy bývají slouceny v jedné osobe. jest soucasne výborným technikem,
skvelým
organisátorem,
znamenitým obchodníkem.
jeho osobní pusobení na okolí jest
fascinující.
Nikdo, kdo mel nebo má príležitost se s ním
stýkati,
nevymkne
se jeho sugestivnímu
vlivu. jest
clovekem
veskrze
kladným,
nepodléhá
žádné lidské
slabosti,
ani sentimentalitu
nevyjímajíc.
Tato strucná
charakteristika
osvetlí
nám mnohé
z toho, proc na nej bývá casto útoceno, totiž domnelý
nedostatek
sociálního citu, vykoristování
zamestnaných
a pod. Není pochyby o tom, že výkonnost
v jeho továrnách
jest mnohem
vyšší než ve všech ostatních
v tomto
svetadílu.
je to proto, že merí výkonnost
každého svou vlastní (ríká se o nem, že dovede každou
práci ve svých továrnách
a že ji dovede lépe než nejzrucnejší
delník).
Vedle toho ovšem
nejmodernejší
strojní zarízení a dokonalá
dílenská organisace pusobí
také svým nikoli nepatrným
vlivem, takže lze težko
ríci, jakým podílem úcastní se na mimorádném
pracovním výsledku
stupnované
osobní úsilí zamestnaných a ony dve posledne jmenované
složky .. Myslím,
že by bylo v zájmu jak Batove, tak i jednostranne
mnohdy
informované
verejnosti,
kdyby tato otázka
bYla podrobena
objektivnímu
a nestrannému
výzkumu.
Ze pri tom sociální péce Batových
závodu stojí na
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výši málokde jinde dosažené
(ideální delnické byty,
levné zásobování,
skvelá nemocnice a pod.), jest príliš
dobre známo, než aby bylo potrebí se o tom šíriti. A konec koncu, nezapomenme,
laciné boty jsou také sociální
cin.
Vidím, vážený
pane redaktore,
že jsem takto již
odpovedel na Vaši první otázku.
Odpoved
na otázku
druhou, zda mel Bata vliv na vývoj cenové hladiny
u nás, jest pomerne snadnejší.
Všichni pamatujeme
na
jeho odvážnou
iniciativu
v roce 1922, kdy radikálne
snížil ceny vlastní obuvi a donutil tak i konkurenci
k následování.
To by bylo jeho kladné pusobení v jeho
vlastním výrobním
oboru. Bata jest však také velkým
konsumentern
rady surovin a výrobku,
kde mu jeho.
takrka
monopolní
postavení
umožnuje
uplatnovati
jeho zlevnovaci
tendenci
(kuže, ruzné ,druhy textilii
a pod.). jinde aspon vykonává
jeho príklad vliv, rekl
bych, spíše morálního
rázu na odvetví, kde ingerence
jeho není prímá; mám zde na mysli nedávný prípad,
kdy objednal
nekolik vagonu
železa z Belgie, když
zdejší železárský
prumysl nemohl se odhodlati
ke snížení cen.
Dovolte, abych si Vaši tretí otázku, zda pokládám
jeho podnik v dnešní jeho podobe za jeho individuální
dilo, ci soudím, že by tento podnik mohl býti veden
i osobami jinými
stejne
prospešne,
rozložil na dve.
Z nich ona, vyjádrená
první vetou, nepusobí žádných
obtíží. Batuv
podnik
jest individuálním
dilem jeho
osobnosti tak, jako snad žádný jiný. Hure jest však
s odpovedí na druhou cást otázky, a to tím spíše, že
není jednoznacná.
Muže se jí rozumeti
dvojí.
je totiž
rozdíl budovati
stále a stále podnik, zvetšovati
a zdokonalovati
jej, anebo vésti podnik
jednou
vybudovaný a udržovati jej na dosaženém
stupni. V této forme
by se pravdepodobne
Batuv podnik udržel i bez jeho
osobního pusobení, nebot Bata dovedl kolem sebe soustrediti a vychovati
si štáb vel~i
schopných
spolupracovníku,
kterí by za normálních
pomeru
dovedli
asi udržeti závod v jeho dosavadním
rozsahu a v denním
chodu. jest ovšem težko býti prorokem,
co by se stalo
v prípade nejakých
velkých
mimorádných
hospodárských krisí, jimž závod rozsahu
Batova,
jehož obchodní težište presunuje
se cím dále tím více do sféry
vývozní, jest více vystaven
než kterýkoli
jiný. Pres
to není treba obávati se nejaké katastrofy.
Dílo Batovo pres jeho nepopiratelne
osobní ráz není improvisací. Spocívá dnes krome osobní iniciativy
zakladatelovy na dlouholeté tradici organisacních
zásad a výrobních a obchodních
zJ(ušeností,
dobre fundovaných,
než aby bylo potrebí
míti obavu o jeho budoucnost
za jakýchkoli okolností. Sotva ovšem bez osobní úcasti
Batovy
vyvíjel
by se závod
dále oním závratným
tempem, jako tomu bylo doposud.
O doporucitelnosti
Batových
výrobních
i obchodních
metod pro jiné podnikatele
téhož i ostatních
oboru nemuže být v zásade sporu.
Batuv príklad bije príliš
do ocí než aby mohl nezdáti se následování
hodným.
jiná ovšem jest otázka, zda možno v kterémkoli oboru
výroby Batu tak lehce napodobiti.
Batuv výrobek vyznacuje se tím, že jest: 1. predmetem
potreby nejširších vrstev; 2. že užíváním
znehodnocuje
se pomerne
rychle a že 3. jsa soucasne
do jisté míry produktem
módním, jest s to dosáhnouti
konsumu vetšího než jaký
plyne z nutné potreby.
Cím více nekterý predmet výroby splnuje tyto tri uvedené znaky, tím lépe lze užíti
u neho Batových metod výrobních i prodejních. V každém prípade prinesl Bata svými metodami
mnoho no152

vého a zajímavého
a nepochybuji
studium
velmi prospelo
vetšine

o tom, že by jejich
našich podnikatelu.
Dr. Dimitrij pšenéík.
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Škoda divadla z abonentu?

III.
K dotazu ze dne 13. února 1931 sdeluji:
1. Abonentní
systém divadelní,
jak se u nás praktikuje, má své výhody i nevýhody.
Široké obecenstvo
nenavštevuje
již divadel. Mám ovšem na mysli divadla
s vážnými
umeleckými
cíli. Tento odklon obecenstva
od divadla má mnohé príciny, z nichž vetšinu nelze odstraniti.
je to predevším nový zpusob a forma života.
Biograf, radio a sport zatlacily
divadlo, které prestalo
býti místem pro zábavu širokých vrstev. Kdo vyhledávají v divadle umení a poucení, ti mu zustali dosud
verni, ale je jich málo.
Predplatné
v divadle pokládá se však dosud za spolecenskou
povinnost,
která patrí k dobrému
vkusu.
Odstraníme-li
nynejší predplatné
a nenahradíme-Ii
je
necím lepším, zustanou
divadla prázdná.
Správa divadla muže pomoci predplatného
predvádeti
díla literární, majíc zajišteno, že je bude dávati po nekolik veceru, jinak by se k mnohým kusum nemohla odhodlati
vedouc již predem, že se návšteva
nedostaví.
Platí to
zejména i o mnohých kusech puvodních.
2. Umeleckému
výberu
a nastudování
kusu predplatné neprospívá a je mu v mnohém na újmu. Pri dnešní
tísni hospodárské
musí divadlo alespon cástecne hoveti
vkusu svého abonentního
obecenstva,
které jinak hrozí
výpovedí
predplatného.
Opakovati
hru, byt i dobrou
a nákladnou,
abonent si nepreje, a protože mimo predplatné pro malou návštevu
jí dávati nelze, je rychle
vyhrána
a musí se studovati
nová. To vede k prekotnému vypravování
her, které nemohou býti pripraveny
a nastudovány
tak, jak by si divadelní správa prála. Herec
se pri rychlém strídání
rolí nemuže vyvarovati
jisté
stereotypnosti
a nemuže úlohu plne zvládnout. Také
hospodársky
není mnoho premiér výhodno, ponevadž
jejich výprava pohltí veliké náklady, anebo se musí pri
výprave šetriti, což k dokonalému
provedení neprispívá.
Namítne se, že jsou divadla, která mají hojnou návštevu a nepestují
systém predplatného.
Pripouštím,
avšak to nejsou divadla,
jichž úcelem jest pestování
umení. Obycejne jsou to divadla zvláštností,
okamžité
módy anebo pouhé zábavy.
.
3. Nahraditi
abonentní
systém v nynejší krisi divadelní pokládám
za nemožné. Byl bych štasten, kdyby
se tento systém alespon pro divadla zlepšil tím, že by se
abonent spokojil videti jeden kus dvakrát - vždyt se
mohou pri nem vystrídati
príslušníci rodiny - aneb že
by se abonenti strídali ve dvou smenách. Tento pokus
však ve Vinohradském
divadle selhal, protože si abonent preje, aby mel své divadlo jednou týdne.
Proti systému
predplatného
na urcité dny zavádí
se také systém predplatného
na blokové lístky. Abonent
jde do divadla, kdy se mu líbí a na který kus chce. Ale
i tento systém má své nevýhody.
Líbivá, treba úplne
bezcenná hra dociluje plných domu, dílo vážné, veliké
literární a umelecké ceny hraje se pred prázdnými aneb
darovanými
sedadly. je pak ovšem prirozeno, že správa,
jsouc k tomu hospodársky
nucena, sahá radeji po kusech
líbivých.

Pr(tomnos~
dno je jisto: správy divadel budou štastny,
bu·Ii moci pocet premiér omeziti a budou-Ii tak s to
vozovati v dokonalém provedení
hry hodnotnejší.
dyt stálé chrlení premiér vycerpává
duševne i fyky veškerý personál nejen herecký,
ale i adminiatlvnl a pomocný, a v divadle je stále horecný a
rvosnl chvat bez chvilky oddechu a klidu.
Nápravu lze zjednati jen novou výchovou
obecena. Pokleslý vkus nutno zvednouti;
ciniti tak mohou
k jen divadla hospodársky
a financne
zajištená,
hmotný neúspech dobrého kusu neotrásá základy
·stence.
S projevem veškeré úcty

*

Dr. F. Fuksa.

Abonentní systém, jak jest u nás zaveden, znamená
ro divadla asi tak neco, jako pevná mesícní gáže pro
ednotlivce: je to vždy menší príjem, ale jest zarucený.
pro nás divadelní autory? Není o tom pochyby, že
dspešné hry jím trpí, ale to se nyní napravuje
tím, že
plsovatel, když vycerpal pocet abonentních
veceru a
ekolik tech mimo, prechází z Národního
do Stav ovkého (na Vinohradech mají také dve divadla), kde hee·1i správa - bývá pak vyhrán.
(Ovšem zrídka
zcela. protože prekotnost našich premiér, premíra pevne
ngažovaných hercu, které nutno zamestnat,
ctižádost
dramaturgu atd. bére nám obvykle pudu pod nohama
dffv, než jsme se vyžili.)
U nás není v nejaké hrozivé míre nedostatecné
nastudováni her, ba naopak: jsou vecery prímo elitní (viz
jen u mne letos Pest, Druhý breh a jejich štestí). Všecky
hry nemohou mít stejnou výši už pro svou kvalitu a pak
te herec není jako herec a režisér jako režisér. V polednlch letech videli jsme v Praze mnohou svetovou
celebritu a mnohý slavený soubor, lec - mírne receno 0!'1ráceni jsme nebyli. Prejme tedy všem, kdož na ceské
dIvadelní kulture pracují, v práci klid a mejme v ne
dtlveru, nebot oni snad taky mají v sobe snahu a neco
umejl i chtejí.
Nemyslím tedy, že by v nynejší hospodárské
depresi
bylo vhodno na starém systému co menit, a neverím,
že by se o to divadla dnes pokusila.
Jaroslav HUbert.

*

Vážený pane redaktore!
I. Abonentní systém ve své dnešní podobe jest nepochybným nebezpecím
našeho divadelního
vývoje.
Hodnotná tvorba divadelní jako každá tvorba
umelecká muže se díti jen v ovzduší svobody. Ale abonentní
soustava tyranisuje
divadlo hned dvojím
zpusobem
zároven. Predevším je nutí k mechanickému
a rychlému strídání repertoiru:
vede to nezbytne
jednak
~ predcasnému vzetí nejedné úspešné hry s repertoiru,
Jednak k zbežnému studování novinek a tím k úpadku
feprodukcní úrovne o premierách
a ješte horšímu o rep~isách. Zároven však vytvárí
abonentnl
systém privtlegovaný okruh publika, vetšinou konservativne
orientovaného, jež neváhá terorisovat
divadlo svými konvencnlmi zálibami, zhusta primo reakcními.
2. Škodlivost abonentní soustavy se však dnes proJevuje více než kdykoli dríve, což patrne zavdalo také
podnet k Vaší ankete. Umelecky ctižádostivé
divadlo
oarážl dnes na dve nové, velké prekážky,
jež se vzáemne doplnují: je to jednak hospodárská
krise, jednak
fedivadelnenl Prahy, zhoršené ješte vzrustajícím
poem kin. Hospodárská krise pochopitelne
snižuje kádr
divadelního publika, ale ten se ješte tríští nesmyslným

rozmnožováním
divadelních
podniku.
Nedostatek
obecenstva zpusobuje
pak chrlení premiér a chrlení kýcu
a šlágru. Lhuty abonentních
predstavení
se zkracují,
takže na pr. predplatné
Mestských divadel zavii'íuje, že
musejí mít každý týden premiéru, ale ješte casteji dokonce dve! Kam to vede, je nasnade.
Lec v této situaci
upadají divadla i jinak do stále vetší závislosti na abonentním obecenstvu:
znervosnelé
správy vycházejí
mu
daleko vstríc také volbou repertoiru,
jehož úroven jeví
dnes sestupnou
tendenci
i ve státní cinohre, financne
nejvíc zabezpecené.
3. Abonentní
systém je tudíž zlo, jehož odstranení
však po mém soudu predpokládá
radikální zmenu v našich divadelních
pomerech vubec. jsem presvedcen,
že
jakýkoliv
pokus o reformu musí ztroskotat,
dokud potrvá dnešní nadbytek
divadel v Praze. To je nejvlastnejší prícina naší dnešní divadelní
krise. Loni na podzim, na pocátku nynejší sezóny, upozornil jsem v Právu
lidu, že vzhledem k blížící se hospodárské
krisi ceká naše
divadla težká doba, a varoval jsem pred lehkomyslným
zakládáním
nových scén. A zatím? K nadmernému
poctu dosavadních
divadel pribyla za tu krátkou dobu dve nová! Takovému
"vývoji"
musí být již jednou
ucinen konec; regulují-Ii se dnes úcelne jiná podnikání,
nelze se ani v divadelním
oddávati
blaženému
laisser
faire. Dnešní praktikování
abonentního
systému, jehož
škodlivost jest mimo diskusi, není po mém soudu prícinou krise, nýbrž jejím dusledkem a znakem; jeho zrušení závisí na celkovém ozdravení
našich divadelních
pomeru, jež se však od mesíce k mesíci spíše zhoršují.
Pri konkretním
rešení není pochyby,
že od~tranení
abonentního
systému
mohlo a musilo by se odvážit
predevším
státní divadlo. Ale je otázka, zda by se ho
mohla dnes odvážit i Mestská divadla a zda by to pro
ne, necht už by se rozhodla kladne nebo záporne, neznamenalo jen další ztížení jejich situace.
V úcte

A.

ŽiVOT

M. Píša.

A INSTITUCE

Gel:

Zákon proti neviditelnému nepríteli.

u,

vobycejne
ahy o prostituci
o to zdea jde
- zacínávají
zmínkou - o aMilitine
Astartine
kultu,
o hetérách a vubec o událostech
dávno promlcených
ci
detronisovaných.
Pro moderní
spolecnost
zacíná se
problém
spíš objevením
gonokokku
Neisseri a spirochaety pallidy. To je jedna stránka veci. Moderní názor
o lidské svobode a absolutní
hodnote každého cloveka
brání státu, dnes v tomto ohledu skutecne všemohoucímu, aby od zjištené skutecnosti
vedl prímku drakonického zákona k ideálnímu
cíli: isolaci nákazy, která
se rovná nucenému vymrení nemocí.
Tento rozpor mezi vedeckým
poznáním a mezi thesí
o nedotknutelnosti
lidské dustojnosti
je v podstate zdrojem všech dnešních svízelu (nehledíme-li
k stálému nedostatku
verejných
penez), a nejhlubší
prícinou boje
mezi privrženci reglementace
prostituce a abolicionismu.
V ceskoslovenském
zákonodárství
zvítezil smer abolicionistický. je proto treba zacít s ním a zacít s duvody,
které mluvily a které byly uvádeny proti reglementacním opatrením.
Výpocet techto duvodu je reprodukcí,
pouhou reprodukcí a nechce obsahovat kritik ci námitek.
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Pr(tomnost,
V prvé rade uvádeno proti reglementaci
- charakterisované institucí bordelu - že se tímto zrízením vylu~
covala urcitá vrstva lidí z lidské spolecnosti. Žena, která
byla zapsána
do seznamu
nevestek
z povolání
(žlutá
knížka) byla navždy vyrazena
a byla nikoliv podmetem,
ale predmetem
práv. Odpurci techto ustanovení
považovali toto zarízení za zbytek
otrokárství
a uvádeli
jako nejmarkantnejší
doklad
pro to dve okolnosti:
za prvé, že žena v bordelu držená (nemecký policejní
termín pro to je: kasserniert)
dostala se za krátko a nezbytne do takového
civilne-obligacního
vztahu k majiteli bordelu, že pozbyla nadobro možnosti vt'ibec kdy
zase nabýt svobody. Za šaty, toaletní prípravky
a za
stravu což bylo nevestce
dáváno
majitelem
podniku na úver - požadovány
a pripisovány
k tíži tak
premrštené,
neslýchané
cástky, že nevestka. proste nikdy nemohla zaplatit. Zaplacení dluhu majiteli pak bylo
prvým predpokladem
pro- odchod a prípadný
návrat
do svobody, když už ne do sporádaného
života. jako
druhá kardinální
námitka
uplatnováno,
že nevestky
byly vlastne proti ústave odejmuty
rádnému soudu a že
byly úplne podrobeny
soudní pravomoci
administrativní. V této souvislosti ukazováno
také na to, že koncese k zrízení bordelu byly dávány toliko lidem, stojícím ve službách policie. Z toho že plyne, že úrady stojí
bezpodmínecne
na strane zamestnavatelove,
a že se
tím bezprávnost
nevestek
prakticky
ješte stupnuje
a
dovršuje.
jeden z argumentu,
uplatnovaných
privrženci
reglementacních
opatrení, byl potírán odkazem na lékarský
poznatek o tak zvaných nositelích bakterií.
Bylo ukazováno na to, že ani pravidelné
a casto se opakující lékarské prohlídky
nevestek
nebrání šírení veneríckých
chl)rob. Nebot nákazu mohou šírit i lidé, kterí sami nemocní nejsou, nebo presneji receno, v dobe, kdy povrchní prohlídkou
nelze nemoc ješte zjistit.
Konecne bylo ukazováno
na statistiku:
že sotva patnáct procent
prostitutek
je· pod kontrolou
at už
v bordelech nebo v kartotéce
mravnostního
oddelení pri
policejním reditelství. Že i reglementace j e bezmocná proti
nejvetšímu
nebezpecí,
proti tak zvané prostituci tajné.
. Rozhodující
cinitelé právnického
a lékarského
sveta
ceskoslovenského
nabyli presvedcení,
že lze uvést verejný zájem, to jest snížení poctu nemocných,
ochranu
mladistvých
a postulát
lidské dustojnosti
v soulad se
.skutecností
snáze tak, že se zmenší pocet predpisu tvorících reglementaci,
a že se na místo donucovacích
prostredkt'i postaví do prvé rady apel na cest, rozum a pud sebezachování
u oh r ož e n Ý c h. A teprve v druhé
rade že prijdou sankce.
Z techto úvah vznikl zákon Ze dne 11. cervence 1922,
nazvaný
"zákon o potírání
pohlavních
nemocí".
Už
zPísma.
titulu Ze
je zrejmo,
že tendencí
slovo
jest hledati
nejprve zákona
zdraví, jea obmenené
všechno ostatní
že bude pridáno. Zákon sám je skutecne extraktem
nauky o psychofysickém
korrelátu
a vychází - jsa prevážne dílem lékaru - z názoru: vecí státu je brániti
v prvé rade ty, kdož bráneni býti chtejí. A že osobní
svoboda obcana stává se nesvobodou,
kde stát brání
lidské vuli, i když je obrácena
proti vlastnímu
prospechu. Tato druhá these je koncem reglementacních
opatrení. Nebot podle této renovované
zásady: volenti
non fit iniuria nebrání stát žádné žene provozovat
prostituci, pokud tím neohrožuje
ty, kdož nechtejí být
ohroženi (hygienicky nebo mravne). Novum zákona je, že
se vztahuje
nestranne
nejen na prostitutky,
ale i na
jejich klienty.
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Zákon ze dne 11. cervence
1922, "zákon o potírání
pohlavních
nemocí", definuje nejdríve nemoci, na které
se vztahuje.
je to lues, gonorrhoe a ulcus mole. Zásada
zákona pak je vyslovena v druhém a tretím paragrafu.
Praví: "Každý, kdo je stižen pohlavní nemocí takového
stupne, že muže pusobit
nákazu, je povinen dáti se
lécit lékarem, oprávneným
vykonávati
lékarskou praksi."
(S tím SQuvisí § § 10. a 11. zmíneného
zákona, které
praví: "je zakázáno
léciti pohlavní
nemoci bez osobního vyšetrení
pouze dopisováním
nebo zasíláním návodu k lécení. - je zakázáno
nabízeti se k lécení nemocí pohlavních
zpusobem
vtíravým
nebo lékarského
stavu nedustojným".
A k tomu poznámka:
Policie a politické úrady skutecne
dbají, aby tento zákaz
byl dodržován.
Administrace
listu, které otiskují inserty fušerských
firem (syfilis vylecitelná
bylinným cajem a pod.), dostávají
písemné zákazy prijímat a tisknout tyto inserty a pod.
§ 3.: Pokud nestací predpisy o bezplatném
lécení nemajetných,
budou
narízením
ucinena
opatrení, aby
každý nemajetný,
stižený pohlavní
nemocí, mohl býti
lécen
na st á tní
útraty.
K tomu poznámka: Tomuto slibu úrady dostály.
Nehledíc k bezplatným lékarským
poradám
a prohlídkám,
bylo v Praze jen za
rok 1930 vydáno
za léky
zdarma
poskytované
160.000·- (stošedesát
tisíc~
Kc.
Zákon, o nemž je zde rec, chce chránit. Každé obeti
nákazy poskytuje
ochranu a pomoc za podmínky, že
se podvolí lékarovým
narízením.
Teprve tehdy, neuciní-Ii tak, stává se predmetem
trestního
nebo donucovacího
rízení.
Dokud
se nemocný
rídí predpisy,
chrání jej zvláštní ustanovení
- stejné ostatne pro cloveka, jenž prišel do neštestí, jako pro nevestku. Je to
§ 9., jenž praví: "Každý
lékar ....
a všichni, kdož se
úcastní jakéhokoliv
jednání pri provádení
tohoto zákona ... , jsou povinni zachovati
nejprísnejší
mlcení a
šetriti
dobrého
jména
nemocného
... ". Tomuto
postulátu
podrobuje
se, jak vidno z dalšího paragrafu,
i ministerstvo
zdravotnictvÍ.
jest oprávneno,
žádati
od lékaru a lécebných
ústavu pocet nemocí, nesmí se
však nikdy dotazovati
po jménech nemocných .
jiná situace nastává, když nemocný šírí nákazu nebo
když podle jeho zpusobu života je nebezpecí, že bude
nákazu
šírit. Zde dává zákon dvojí možnost: jde-li
o nemocného, jenž bud' predcasne prerušil lékarské ošetrování nebo jenž se vubec nedává lécit, muže být z moci
úrední odevzdán
nemocnici.
Stejné opatrení lze provésti tam, kde je situace taková,
že nemocný, obycejne z nouze, nutne nákazu
šírit musí. Tato eventualita nastává na príklad u prostitutek.
Pro tyto prípady bylo by ustanovení
zákona o "nuceném lécení
v ústavech"
dobrodiním
a záchranou.
A štestím pro
tudy lidí. (Nedávno se za prelícení pred krajským trestním soudem v Praze priznala prostitutka,
že - ac nemocná syfilidou a gonorrhoeí - prijala za deset dní asi
30 mužu. - Verohodný
motiv: bída a hlad.)
Než zde naráží zákon už na tvrdou skutecnost: ne·
dostatek verejných penez. jen dve skupiny císlic:
V evidenci V. (protivenerického)
oddelení pražského
fysikátu vede se v patrnosti
3618 venericky nemocných
žen a 3622 venericky nemocných mužu. Celkem tedy
7240 lidí.*)
V tom nejsou ovšem lidé lécící se sou·
krome.
K nucenému lécení v ústavech jsou k disposici vene·
*) Po vylécení mohlo být z evídence škrtnuto
mužu. Tí v tomto poctu zahrnuti nejsou.

toliko 450 žen a 205

Pr(tomnost,
ká oddelení trí nemocnic:
ceské kliniky,
nemecké
lniky a státní nemocnice na Královských
Vinohraech. Všechny tyto ústavy dohromady
mají 150
topadesát)
postelí!
Úrední
péce
muže
podit jen nepatrný zlomek (pocítá se 10%) nebezných zdroju nákazy. A pro tech deset procent bylo
treba nejméne 800 postelí. Ovšem nemocnic,
kam
y nechodili i nemocní dobrovolne.
Klinik, vyhrazeých výslovne úrední péci.
U nás je vysoký prumer
inteligence
a vedomost
zhoube venerických nemocí je rozšírena. Svedcí o tom
slice, zaznamenávající pocet lidí, kterí docházejí dorovolne k bezplatnému lécení na V. oddelení fysikátu.
Dobrovolné
Rok
Rok
Rok
Rok

lécen í.
Zeny
751
1426
1390
1830

1926
1927
1928
1929
Nucené

Rok
Rok
Rok
Rok
t-I

Muži
1004
1996
2267
2789

lécení.

1926
1927
1928
1929

.
.
.
.

Ženy
358 (230)
843 (506)
795 (518)
872 (764)

Muži
177 (128)
387 (139)
473 (332)
607 (493)

závorce: dodání do léc. ústavu. Dodáni policií ze šfár a trestních
oznámení.)

A ústavy? Ústavy je musejí propouštet
nedolécené,
nebezpecné. A casto bedné a vydané na pospas nejhoršl bíde.
Bylo už receno, že zákon stíhá donucovacím
9patrenim sabotáž, provozovanou
tím, že nemocný
preruší
lécení (bud' soukromé nebo bezplatné,
v ambulancích
nebo klinikách).
Povinností
lékare nebo prednosty
kliniky je, oznámit tohoto desert éra fysikátu.
Fysikát
pak jej predvolá a primeje k lécení. Statistika takovýchto
oznámení je:
Rok
Rok
Rok
Rok

1926
1927
1928
1929

.
.
.
.

Ženy
. 16 (78)
217 (29)
310 (280)
375 (263)

Muži
30 (32)
53 (61)
413 (52)
669 (81)

(V závorce: udání o osobe, od níž nákaza pochá'lí.)

Snad jenom proto, že vetšina osvetových
brožur je
neštastne sestavená, nebo že dospelý clovek nerad cte
zbytecné už dementi nekdejších zprávo cápovi a vráne,
neuvedomuje si vetšina lidí, jaký pocetní rozsah mají
venerické nemoci. V ambulatoriu
pražského
fysikátu
majl ohromný plakát: invalida v rozbitém
stejnokroji
stoji nad zákopem. A vedle neho, o dve hlavy vetší,
stojí muž v elegantním civilu, ale opírá se težce o dve
hole a je na nem videt ataktický
krok tech, kdož mají
vysychání míchy. Text k tomuto obrazu je strucný.
Zni:
Každého roku nakazí
padlo za svetové války.

se venericky

víc lidí, než jich

*

Neocekávaná data obsahuje statistika
V. (protivenerického) oddelení fysikátu o sociálním rozvrstvení
tech,
dož sem chodí do ošetrování
ci na dobrovolné
proIfdky. Nekolik císel z roku 1929. To prišlo:
Žáku . . .
Studentu .
Úredníku.

6
27
54

Žacek.

17

Úrednic.

37 _

Umelcu, spis., príslušníku t. zv. intel. povoláni
. .
. 120
Cestujicích
..
. 82
Remeslníku ..
. 511
Autoridicu
..
. 131
Bez zamestnání
1192

Film. herecka

1

Modelky ..
Prodavacek .
Remeslníc.

2

Delníc .
Pomocnic
Tanecnic
Cíšnic .
Prostitutek
Provdaných

. 258

. 102

.

. 372
domácn. 667
. .
62
. . ..
. 196
. ..
. 81
v

žen.

. 258

Snahou zákona a v praksi fysikátu
je, potírat rozmach techto nemocí i neprímo. Odstranováním
sociálního zla. Oddelovat hlavne deti z prostredí, kde je nekdo
nemocen, celit nezamestnanosti,
která je nejvetším náhoncím zkázy. Ale není penez. Není penez, ani dostatek
personálu
kancelárského,
jenž by vedl v evidenci prípady zvláštního
zretele hodných.
Není, jak už receno,
nemocnic. Není penez.
*
Než i humánní
zákon ze dne 11. cervence 1922 má
ustanovení
trestní. Vztahují se na prípady,
kdy nekdo
šírí nákazu - vlastní ci cizí - ac si je vedom nemoci.
Kdo z nedbalosti
uvede jiného cloveka do nebezpecí
nákazy, trestá se pro prestupek
vezením
od jednoho
dne do jednoho mesíce, nebo penežitým
trestem
od 50
do 10.000 Kc. Nastane-li
nákaza, jde o precin, trestný
tuhým vezením od 14 dnu do osmi mesícu. Na prímý
návrh postiženého
trestá se i chot provinivší
se takto
na choti. Úmyslná nákaza trestá se jako zlocin težkého
ublížení na tele, to jest težkým žalárem od jednoho až
prípadne
do desíti let. Podle stejného
klíce trestá ·se
žena, která, ac si je vedoma nemoci, prijme místo kojné
u zdravého
dítete, a stejne se trestá - podle stupne
provinení
ten, kdo k dedicne nemocnému
díteti
prijme zdravou kojnou, zatajiv jí nemoc dítete.

*

Toto je strucný
obsah zákona,
jenž kodifikuje
boj
státu proti mikroskopickému
nepríteli. Zvláštním
jeho
úsekem je smysl paragrafu
13. a 14. Zní:
"Všechna
dosavadní
policejní i jinaká správní opatrení, smerující k dozoru nad prostitucí,
se zrušují. Nevestince se zrušují. Zrizování
a udržování
nevestincu
se zakazuje
a trestá
podle ustanovení
trestního
zákona o kuplírství."
Toto jest vlastní prelom v názoru státu na tuto odvekou záležitost. Co k tomu ríká druhá strana, zastánci
reglementace,
bude reprodukováno
príšte.

OTAZKY

o

A

ODPOVEDI

mandát Pergleruv.

Vážený pane redaktore,
ciníte v posledním císle "Prítomnosti"
opatrné narážky na to, že
rozhodnutí volebního soudu o Perglerove mandátu bylo pochybné,
címž si myslíte, že bylo nespravedlivé. Mimo to citujete clánek "Demokratického stredu", který se proti onomu rozhodnutí staví, z cehož
by zase vyplývalo, že s výrokem volebního soudu nesouhlasite.
Proc však jen citujete a ciníte narážky, místo~byste
sám rovnou
rekl, co si myslíte? Mrzelo by mne, kdybych si to musel vykládat
jako nedostatek odvahy.
S úctou
dr. F. K.

*
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Vážený pane doktore,
smím-Ii Vás prosit, jako nedostatek odvahy si to nevykládejte.
Nežádám Vás o to proto, že bych kladl duraz na to, abych se mohl
honosítí odvahou, ale je to vec, ve které nejde o to, je-Ii nekdo z nás
odvážný nebo ne. Nerad bych se dal strhnouti touhou po jakési odvaze k falešnému posuzování podstaty sporu. Touha po odvaze bývá
také špatný rádce. Nezapírám, že pocituji urcitou nerozhodnost, ale
to proto, že vec sama v sobe jest nerozhodná a že jest velmi nesnadno dospeti v ní k jednotnému, rozhodnému stanovísku. Nemohu nevídeti stanoviska dve, z nichž každé má pro sebe kus pravdy.
Vec není aní tak jednoduchá, jak d predstavují tí, kdo mají pana
Perglera rádí, aní tak, jak si zase mysli tí, kdo ho mají v nelásce. (Sám
patrím k tem, jímž se celá cínnost p. Perglerova po návratu do vlasti,
která podle výroku volebniho soudu prý tedy není jeho vlastí, ze
srdce protivíla.) Kolísám tedy mezí dvema stanovísky, jež obe pokusím se objasnít, aby ctenárí podle svého vlastního rozumu mohlí
se prídat k tomu neb onomu z nich. Sám pak cítím, že musím pockatí
s definitivnim úsudkem, až volební soud oznámí duvody svého rozhodnutí.
Cítují v tomto císle opet úryvek z "Demokratického
stredu", a
cituji jej ovšem proto, že s myšlenkami v nem obsaženými se shoduji.
Podle clánku onoho casopisu jest nám pohlížeti na zbavení p. Perglera mandátu jako na akt právnícky správný, pres to však nespravedlivý. jestliže neco jest právnicky správné, pres to však nespravedlivé, tedy se ovšem nad tím rebusem myslící clovek ocítá v trapných nesnázich a hrozne rád by nejak vyvázl z této bryndy. Neni
zajisté jeho vinou, že otázka není tak jednoduchá, jak' si predstavují
krícící pravice i kricící levice, každá z jiného konce. Racte zaraditi
tento prípad mezi ty události, o nichž platí Masarykuv výrok, že
myšlení bolí. Nelitujte ovšem pri té príležitosti ani p. Dyka, ani
p. Stríbrného, ani konecne "Ceského slova": ac toho o tomto pripadu
velmi mnoho napsali a namluvilí a vubec mnoho ze sebe vychrlíli,
nepocítili žádný záchvev bolesti z myšlení. Zastupovali proste svou
stranickou linii a zastupovali ji s tou nezlomnou energii, která se
žádá od agitátoru.
Obírejme se nejdríve právnickou stránkou. Zde pravicová verejnost, p. dra Kramáre v to pocítajíc a o p. Dykovi ovšem ani nemluvíc, velmi rozhodne a energicky pojednává o materii, o níž zrejme
nic neví. Krící se k nebesum, že intrikami a zneužíváním moci bylo
rozhodnuto proti právu, a následkem toho zvucí zase tóny, o nichž
jsme se domnívali, že už r. 1927 doznely. Tedy hned tato první vec
není pravdivá: nebylo rozhodnuto proti právu, nikdo nemusíl právní
predpisy ohýbati, aby bylo dosaŽeno takového rozhodnutí volebního
soudu, nýbrž stacílo nechati je v jejich tuhosti; bylo naopak rozhodnuto podle striktniho práva. Nad hlavou útocící pravice houpá se
dogma: státního obcanství nabývá se v Ceskoslovenské republice
státním úradem. Toto krásné dogma je nepravdivé.
Nikdo z tech,
kdož se jím jednou nebo i dvakrát denne ohánejí, nepocítil potrebu
presvedciti se o jeho pravdivostí. Stací jim oháneti se jen tak. Slovní
boje mají tu výhodu, že mec muže býti ukován z niceho, a že ctoucí
verejnost, ohlušena halasem, jen nesnadno prijde na tuto mizernou
podstatu mece. Kolikrát nyní a jak pateticky dovolávala se polemisující pravice vety: státního obcanství nabývá se státním úradem.
Tato veta je bluff. Této vety v našem právu není. jak se dostala tedy
do polemik, a jak se stalo, že muži pro ni horlíve rozhorcují svá srdce?
Takto: tato zásada ovšem byla obsažena ve starém rakouském zákone, ale tí, kdož se jí dnes dovolávají, zapomneli nebo zanedbalí
poohlédnouti se po dalšich jejích osudech. Bylí by videli, že zemrela
a byla pohrbena. jest pravda, že § 29. obcanského zákona z r. 1811
mezi jíným stanovíl, že "cízinci nabývají rakouského státního obcanství tím, když se jim dostane místa ve službe verejné". Kdyby
toto bylo zustalo v platnosti, nikdo by ovšem nemohl tomu odporovati, a p. Pergler by mel svuj mandát vším právem psaným í myslitelným. Na neštestí pro príležitostné dogmatiky této zásady bylo
toto ustanovení už dávno za Rakouska zmeneno, a ponevadž v právu
zákon pozdejší ruší zákon puvodní, platí pro právníky níkoliv zákon
z r. 1811, nýbrž c. 3. odst. 2. státního základního zákona z 21. pro156

sínce r. 1867, kde se praví: "Cizinci mohou býti prijati do služby verejné jen, když bylí dríve nabyli státního obcanství ra!<ouského."
Tato nová úprava tedy puvodni zásadu .obrátila. Která úprava jest
lepší, to rozhodovati není vec naše: nám jest treba hledati, která
úprava platí. Není právníka, který by, pokud právnicky a ne jinak
usuzuje, mohl se držeti zákona z r. 1811, když r. 1867 tento zákon
byl zrušen. Ze zákona z r. 1867 nikterak tedy nevyplývá, že p. Pergler státním úradem obdržel také státní obcanství. jestliže pro náš
prípad z neho vubec neco vyplývá, tedy jen to, že vyslanectví p.
Perglera bylo vadné po stránce právní, ponevadž pred tím nenabyl
státního obcanství. jest to trochu prekvapující výsledek, a nemohu
rící, že se mi libí: takové však jest striktní právo. Pragmatika státního úrednictva z r. 1919 má pak také ustanovení o státním obcanství a verejné službe: nikde v té pragmatice nelze pozorovatí návrat
k zásade z r. 1811; naopak je založena na ustanoveních státniho základního zákona z r. 1867. To byl druhý prípad, kdy puvodní zásada
byla zrušena. jestliže my tedy r. 1918 jsme prejímali rakouské zákony, neprejímali jsme s nímí ustanovení, že státního obcanstvi se
nabývá státním úradem, proste proto, že toto ustanoveni rakouské
zákonodárství jíž samo bylo zrušílo. Ceskoslovenské zákonodárství
pak samo pri nekterých príležitostech zabývalo se predpísy o státním právu. Není však možno citovatí ani písmenu, z níž by vyplývalo, že ceskoslovenský zákon oživuje starý rakouský zákon z pocátku
minulého století. Z toho všeho vyplývá tento nezvratný fakt: zásada, jíž se nekterí muži r. 1931 dovolávají s takovým nadšenim,
s jakým se francouzšti revolucíonári dovolá valí základních práv
prirozených, prestala existovat už r. 1867.
jen za cenu nepravdy lze tedy mluvíti v pripade Perglerove o postupu protí právu. Naopak na právo samo by si melí stežovat stoupenci Perglerovi. je-Ií tu nejaká intrika a nejaký úskok, o nichž se
mluví, tedy jen v tom, že se plne využivá práva. Proti tomu útlaku,
který presne postupuje podle práva, je ovšem težko bojovat, a zejména je težko proti tomu bojovat predstiráním, že se nepostupuje
podle práva, kteréžto predstíráni
každý právník lehce rozptýlí.
Držel-li se volebni soud presne práva (mohou býti nejvýše nejaké pochybnosti o tom, proc vlastne se najednou tak houževnate a presne
držel práva), nemohl jinak rozhodnouti. V oboru positivniho práva
se p. Perglerovi žádná krivda nestala, a všechno volání o protiprávním postupu v té veci je falešné a proti pravde. Tento prípad nemuže
býti dokladem, že v republice se láme dnes právo, nebot p. Perglerovi byla zpusobena bolest práve tim, že právo bylo dodrženo. Tím
ovšem agítacní morální rozho~cení Perglerových prátel ztrácí dno.
Pan Pergler stal se obeti vlastniho zanedbáni, jehož, pripustme, bylo
politicky využito.
To tedy jest právnická stránka veci, a sice stránka bezvadná,
Nyni se obratme k jiné stránce, kterou bychom mohlí nazvati stránkou morální nebo právem polítickým nebo, jak to "Demokratický
stred" nazývá, etikou. Zde, jak musíme uznati, veci se obracejí
znacne v Pergleruv prospech. jeho obhájcí chybují, dovolávají-lí
se v jeho prospech predpisu právnich:
pokud tcch se týká, byl
p. Pergler bezvadne položen na lopatky a podle všech pravidel právnického umení. Cítí se ovšem správne, že stal se obetí formality, která
v tomto pripade je zcela bezduchá.
jako jsme uznali, že podle právnické litery p. Pergler nebyl státním obcanem Ceskoslovenské republiky,
tak zase musíme uznati,
že podle všech morálních faktu jím byl. A v tom je práve ten konflikt
dvou stanovisek: mužeme žádatí, aby kterýkoliv soud nedržel se
výslovného znení zákona, i když pro opuštení litery zákona by mluvila ta nebo ona nepopiratelná fakta? Tuto vec, jak jsme už na zacátku rekli, necht si každý ctenár zatím sám vyreší podle svého rozumu. Nemuže býti pro mne pochybnosti, že p. Pergler má všechno
morální právo na ceskoslovenské obcanství, a v tomto presvedcení
mi nebrání ani ta nesvedomitá a nehezká politíka, v niž sí libuje,
ani jeho bamumské zpusoby a málo vysvetlitelné sebevedomí, aní
ta špatná spolecnost, do níž se dostal a v níž se pohybuje jako ryba
ve vode, ani zrejme osobní základy jeho politické cinnosti. Toto
všechno je mi dtlVodem, abych jeho politickou cinnost zcela zatraco-
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• srdecne ji prál porážku, nikoliv však, abych pochybovalo jeho
lm právu na státni obcanstvÍ. Nikde není psáno, že podmínstátnlho obcanství je nechybovat a nebloudít a vystríhat se neItosti. je to po prvé, co se mi událo skoro sympatisovati s velmi
patickým p. Perglerem, nebot obetí bezduché formality, at
k jsou jakékoliv, vzbuzují urcité sympatie. Pan Pergler, at se
tom dnes povídá cokoliv a at pozdeji sám k té minulosti nenašel
dobré a dustojné pokracováni, byl význacným revolucním .zahraIIlcnlm pracovníkem; byl potom vyslancem republiky; byl zcela
demokratickým zpusobem, byt i lidmi desorientovanými a politicky
máJecennými, zvolen za poslance: jestliže toto vše dukladne nezakládá
orAlnlnárok na státní obcanství, pak veru nevím, co by jej mohlo
zakládatI. Velmi mnoho z tech, kterí mají faktickou státní príumost, nemají na ni tolik morálních nároku.
Obhájci Perglerovi dovolávají se, jak jsme videli, právních predplst'l, které neexístují. Proc tak ciní? To je práve ta zajímavá a nepriznaná stránka vccÍ. Títo muži dovolávají se falešne práva, ponevadž ostych a hladová touha po sympatiích verejnosti zabranují
jim dovolávatí se toho, co jediné by mohlo p. Perglerovi pomoci:
obvyklého politického nedbání práva. Nemohou všechno ricí tak,
Jak sl to mysli, ponevadž by nesmirne oslabili svuj morální pathos.
tydi se pred verejnosti ricí otevrene: zde, jako v jiných prípadech,
meli jste psané právo ohnouti! Nebot zde náhodou jde moc s práem, a ti, kdo bojuji za Pergleruv mandát, musili by, kdyby byli
upffmni, vlastne žádat, aby moc tentokráte šla nad právem. jako
dt'lvod své žádosti mohli by ovšem uvésti, že se tak jindy také deje.
Ackoliv ze všech sil snaží se podobati slavným spravedlivým mužum
z historie, prece jen hrají pred verejností komedií: nikoliv práva ve
skutecnosti se dovolávají, nýbrž žádaji si porušováni práva, jež pokládají za obvyklé. Panu Perglerovi nestala se krivda tím, že se s ním
zacházelo protiprávne, nýbrž tím, že volební soud nebyl ochoten
pro nej právo tak ohnout a uzpúsobit, jak by byl pravdepodobne
ochoten ucinít pro každého poslance vetšiny; ne tim, že pred ním
byl umlcen zákon, nýbrž práve tim, že mu byla ukázána tvár zákona
v chladné a neoblomné prisnosti; ne tím, že byly zdefraudovány zákonné predpisy, nýbrž tím, že bylo odepreno vyvinouti v Perglerúv
prospech onu dávku blahosklonné protiprávnosti,
která by se asi
usmála na jiné, kdyby se ocitli v podobné situacÍ. Prátelé Perglerovi
vÍlbec tedy nemají pravdu v tom, co nám vykládaji o právu; tento
výklad nestoji za nic; ale mají pravdu v tom, že cítí, že nekomu jínému by se to nestalo. To ostatne trochu neopatrne pripoušti také
"Ceské slovo", které napsalo:
"Radi-li (docent Dr. Kliment) k tomu, aby mandát p. Perglera
byl posuzován se stanoviska lidskosti, znamená to, že pro neho
žádá jistou benevolenci
a ohledy,
které nejsou podloženy právem
zákona.
Žádá-li
však nekdo
takovou
benevolenci
a takové ohledy, musel by se podle toho
také chovat. Ale co p. Pergler léta delal, ... vylucuje
rozhodnc jakoukoliv
benevolenci
a ohledy.
Zde mohl promluviti jedíné zákon republiky. A ten také promluvil."
Zde tedy jest jasne receno, že stanovisko právní bylo podstatne
doplneno posudkem o chováni, a že "Ceskému slovu" není neznáma
ona atmosféra "benevolence a ohledú", pod jejímž nežným vlivem
by se v jiném podobném prípade mohlo rozhodnoutí jinak. Tohoto
práva politického, jež u nás bylo potichu vybudováno, této benevolence a ohledu, které jíndy dovedou uhladit hrany zákona, se dovolávaji obhájcí Perglerovi, ac se varují to rící, nebot je daleko heroictejši a sympatictejši role, jestliže se clovek zoufale dovolává
spravedlnosti. Naši Catonové z tábora pravice nemohou to rící tak,
jak si to myslí; nemohou rící: nenamlouvejte nám, prosíme vás, že
volební soud se vždy striktne rídil právem; nejsme dnešní; podívejte
se, my sami prece jsme pomáhali pri tom, aby tato instituce nekolikráte nedbala predpisu ústavy, že poslanec nesmí od níkoho bráti
pffkazu; my samí jsme spolupracovali na vytvoreni jakéhosí politického práva, pred nímž už v rade výroku volebního soudu musilo
ustoupit právo psané; my, hehe, prece víme, jak se to má s tím volebním soudem; známe útroby této instituce, která mnohé podivne

svazuje i rozvazuje; tohle nám-tedy nedelejte, aby volebnl soud se
najednou prísne rídil právem, zrovna v prípade, na kterém nám
tolik záleží.
Podle všeho, "'co bylo uvedeno, neni tedy nám v naší mysli rozhodovati mezi právem a neprávem (tohle je povídka pro neinformované), nýbrž mezí tím stanoviskem, které se s náhlou svedomitostí
drží presne práva, ac jindy by se ho tak nedrželo, a oním stanoviskem, které v podstate z tech a tech dúvodú žádá porušení psaného práva. Doufám, že se mi podarilo uciniti zrejmým, že 1. p. Pergler
podle presného znení zákona není obcanem Ceskoslovenské republiky,
2. že má však všechno morální právo býti jím. jestliže koncím timto
rozporem, není to má vina: rozpor jest ve vecí samé. Mám-li rící
SVllj osobní úsudek, reknu tolik, že bych p. Perglerovi státního obcanství neupíral, ponevadž smysl jest mi sympatictejši než Iitera.
Na konec ješte politickou poznámku: zbavenim p. Perglera mandátu prokázalo se Národní lize, tomuto nejnižšímu politickému útvaru,
jaký u nás kdy byl, velké politické dobrodiní. Znamená to tolik jako
Lize úredne pridelit bednu výtecného agitacního materíálu. Této
injekce Liga už velmi potrebovala. Zejména p. poslancí Stríbrnému
nemohlo se nic lepšího príhodit. Kdyby nebylo prípadu s Perglerovým mandátem, stál by v techto dnech pred verejnosti jedíné jako
nekdo, kdo byl obvinen ze zneužívání svého bývalého vládního postavení k prospechu soukromému, a jako první politik, k vuli nemuž
parlament byl nucen zrídit zvláštní vyšetrovací výbor. Toto je originalita, která za nic nestojí, a kdyby nic jiného zatim se nebylo událo,
stál by pred námi p. Stríbrný jako holý strom v prosinci a truchlive
by se v mlcelivosti musil prípravovat na jednání pred vyšetrovacím
výborem.
Když však na štestí byl p. Pergler zbaven mandátu, byla tim panu
Stríbrnému darována možnost zmásti a rozptýliti pozornost verejnosti, která do té doby byla nepríjemne upiata na jeho osobu; byla
mu dána príležitost púsobit zmatek a nadelat mnoho slov. Byl mu
dodán pláštík, jímž se chvatne prikryl. Chopil se této priležitosti se
známou obratnosti: mitže ted vykládat o Perglerovi, místo aby byl
nucen vydávat pocet ze svých vecí. Vystupuje nyní na schúzích nikoliv jako obvinený, jak by se slušelo, nýbrž jako útocnik, jako nekdo, kdo mohutne žaluje na intriky. S nadšením toho, kdo se domnivá, že nalezl kost, vykládá o tom, kterak byl p. Pergler odstranen. Nikdo tolik nepotrebuje, jako práve on v techto chvílích, aby
vznikl ve verejnosti dojem, že u nás se lidi nikoliv soudi, nýbrž odstranují. Tento muž, kterému hrozí vyšetrovací výbor, potrebuje,
aby se zdálo, že vzduch je nasycen intrikami a že nikdy nikdo v této
zemi nebyl souzen, nýbrž vždy jen pletichami odstranen. Práve od
odpúrcll p. Stríbrného nebylo politicky obratné, dáti mu v této chvíli
všechny tyto možnosti.
Doufám, vážený pane doktore, že, nezodpovedel-li jsem již Vaši
otázku k úplné Vaší spokojenosti, zodpovedel jsem ji aspon presne
podle toho, jak se veci mají.
V úcte
-fp. -
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Proc nás nemají rádi.
Vážená redakce!
Chceme-li zústat u té kolektivní solidarity a ptát se, proc nás
nemají rádi, jsme si arci vedomi približnosti takového zobecnování.
Ale otázku tu jinak projednávat nelze. Statistiky a matematíky dá
se tu sotva užít.
Tedy proc?
Predevším snad proto, že o nás jejich
tis~ nepíše sympaticky.
Proc nepíše?
Mezi jinými našli bychom u jednotlivých národit príciny zvláštní
a zjistili bychom, že mnohdy priciny ty jsou nedávného data. Dokud
Madari snili svitj pošetilý sen imperia, byli jsme jim - krátkozra-
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Pt(tomnost,
kým! - príliš nepatrní. Tehdá nás snášeli docela dobre, zatím co
Rumunya Srby nenávideli odedávna. jejich zášt proti nám má tedy
co dohánet. je zhuštená. Proto je palcivejší pro nás než pro Rumuny
a Srby.
Znatelnejší ješte je po r. 1918 rozdíl sympatií italských. Pokud
o nás Vlaši vedeli, mívali nás pred válkou rádi. Ale po válce stáli
jsme jím tady znenadání uprostred Evropy jako ošklivá skutecnost,
která kazí - více než cokoli jiného - pohádku o znicení habsburské
monarchie italskými hrdíny a která znemožnuje na vecné casy uskutecnení naivni touhy italské státi se nástupcem moci habsburské
v Evrope.
Proc nás tak málo mají rádi - menši národové Strední Evropy?
Poláci? Ale což muže prestižní politická konkurence naladiti jinak
vlastenecký tisk techto zemí - dnes, kdy v ženevském orchestru
hrajeme tesne u pultu?
U Anglicanu je tu duvod prumyslové konkurence. Anglican konec
koncu pripustí, že francouzský dámský krejcí a vonavkár má jakési
právo konkurovat s anglickým. Ale jak chcete, aby se smiril s tím,
že konkurujeme - nejen za hranicemi, ale v jeho vlastní zemi! se stežejním ("basic") prumyslem britským - kovy a sukna - a že
se jeho nezamestnaní kovodelníci myjí v ceskoslovenských smaltovaných umyvadlech!? Anglicané' o tom vedí teprve tri ctyri roky.
Trvalo dlouho, než na to prišli. Pres to nelze mluviti o nelásce britské
Labour. Snowden je výjimkou, a koreny jeho predpojatosti leží mimo
stranu Labour. Mac Donald, Henderson, Thomas navštívili mnohokráte Ceskoslovensko,
tak jako i desitky jiných vynikajících
labouristu. jejich prátelství prodelává arci zlou krisi - dnes, kdy
pocet britských nezamestnaných
približuje se tretímu milionu a to tak trochu naší vinou.
Poslední dejiny Evropy zpusobi.\y mnoho zmen i v citení. Bylo
by snad zdrávo zamysliti se, proc nás mají radeji v Nemecku, než
mívali. Vedí nepochybne, jak znamenitým a spolehlivým odbytištem
je CSR pro nemecký vývoz, ocenují výhodné a spravedlivé smlouvy
obchodní, které jsme s nímí uzavreli - a váží si (více než kterýkoli
evropský národ!) naší menšinové politiky. Poznali v nás jakési dobré
vlastnosti, o kterých nevedeli.
.
je prospešno delati si prátele. Mnoho jich nemáme. Proto snad
nebude na škodu, pripomeneme-Ii si dva malé národy, kterí nás
opravdu mají rádi a kterí ve svém tisku tradicne sympatii tu pestují.
jsou to Slovinci a jsou to Litevci.
Fysicky ukazujeme se svetu nejcasteji - jako turisté a jako
sportovci. jaci jsme? Opakovat onu celou kapitolu bylo by tu na
míste, ale není mista s dostatek. Proto se dotkneme alespon té telesné veci. Vime, jací jsme fysicky? Vime, jací jsme nehezcí a neladní?
Namlouváme si ošemetné nepravdy. Milovníci oblých tvaru od staleti se zminovali o "heska holka" z Prahy a z Cech. Známy jsou
nemecké ríkánky ze 17. a 18. stol. o tom, jaké má být pekné devce.
Má mít ruce ze zeme vlašské a vlasy ze zeme švábské atd. atd. Ale
ze zeme ceské nemá býti jeji oblicej. Nikoli, naše vlast má dodatijiné anatomické partie. Videl jsem mnohé mezinárodni turnaje a
sjezdy. Pochybuji, že by se dalo vybrati ze sta príslušníku z jiné
evropské zeme tolik nehezkých lidí jako ze sta delegátu z naší vlasti.
jediné snad finské Finsko (nikoli tamni Švédové) a Polsko má šerednejší tváre. Nemecko prišlo by v rade krátce za námi - ale tolik
sedlových nosu, nízkých cel, vysedlých licních kostí a deformovaných
boltcu byste mezi jeho detmi nenašli.
Strojíme se špatne, chodíme špatne a ideologové a církevníci byli
jsme a jsme nesnesitelní. To rekl dobre Dr. Schieszl. Myslim, že
v našem náboženském hnutí bylo mnohem více cirkevnictví než
hloubalství. Chelcický hloubal, ale Táboršti nehloubali. A pramá)o
druhých hloubalo. Nezmenili jsme se od tech casuv! Tak jako tenkráte, chytáme hesla (nebo snobistické módy, nebo -ismy, záliby,
predsudky). Kdo je proti našem u heslu, je hlupec a náš neprítel.
To je velice nehloubalské, velice nefilosofícké, velice nekulturní.
Proc tak neradi posloucháme svého bližního, proc tak zrídka mu
dáme domluvit?
Kletba malého národa je zlá. Pyšni Švédové nesou ji snad nejlépe.
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Oni totiž neveri, že jsou malým národem: jejích zeme je tak velikál
Príliš mnoho toho svetu nedali, ale politicky a spolecensky umejí žít.
Prijdeš-li do jejich zeme, nerozumíš jejich reci, ale slyšiš, jak krásne
zní. Mají starou, slavnou, tvrdohlavou šlechtu - a pri tom se dustojne
representují pred svetem sociálne-demokratickými
ministry, kterí
jim vládnou po desítiletí. Holandané to tak nedovedou. Dali svetu
nepomerne více než Švédové. Dali mu nejvetší malíre, a v jejích
zemi žiji nejlepší architekti. jsou nesmírne bohatí. Mají ohromné
osady, more. Ale jsou skoro tak neoblibeni jako my. jsou hrozní
cirkevníci. jsou šovéni na malém kousku Evropy. jsou skoro tak
nehezcí jako my a hovorí nejohyzdnejším
evropským jazykem.-)
jsou konecne skoro tak nevlidní, nelaskavi a nezdvorilí jako my.
A zde je ten hlavni,
základni
a tak prostý
duvod.
Starý pan hrabe Thun bývával Belzebubem ceského tisku pocátkem stoleti. Natropil našim politikum mnoho nepekných kousku
a topil ceské žluci bez ustání. Pres to jsou doklady, že miloval- po
svém - ceskou zemi a dokonce i ceský lid. Od neho pak pochází ono
ríkadlo, že Cech je bud hulvát nebo lokaj. Nemohu si pomoci.
Zdá se mi, že to myslil dobre. Neni zdrávo ríci obcas lidem pravdu?
Tenkráte jsme jí nesnesli. Velice pochybuji, že ji uneseme dnes.
Dockáme se jednou dne, kdy ji uneseme?
Prodléval jsem mezi mnohými národy, ale níkdy jsem nepoznal
lidu neprívetivejšího, než je ceský. Neumím si predstaviti nelaskavejšího cloveka, než je pražský pruvodcí z elektriky. (Konduktérí
z našich vlaku jsou rozhodne mnohem príjemnejší.) Videl jsem demonstrace v jižních zemích, jejichž civilisace se nikterak nevyrovná
naší - ale strážnici, at napomínali nebo zasahovali moci a zatýkali,
vedli si vždycky uhlazeneji než naši a zachovali úctu k osobe až do
poslední možné vteriny. O unikátní ceské nezdvorilosti psalo se
a mluvilo príliš casto. Málo se zmenílo a málokdo si uvedomil, že
nemáme
horšiho
nepritele
než tuto
národní
vlastnost.
Málokdo také je si vedom, že nezdvorilosti té ucime své deti jako.
cásti národního kréda. Nemyslim ve školách. Ve školách však se
alespon niceho nepodniká, aby se tomu mladí Cechové odnaucili.
V prvních šesti, sedmi letech, než dite prijde do školy, naucí se více
vecem, než v následujících deseti letech školních. Ta první léta jsou
pro povahu nejduležitejší, ponevadž jsou nejvnímavejší. V nich se
malý Cech uci, "co si nedá Iibit" - v sadech, na ulici, v tramwayi,
v rodine. Když pak se naucí cist noviny, ucí se tomu od našich verejných lidi. Nedávno cetl jsem v ceském liste nejapný clánek o "zlozvyku" pozdravení. je to prý pokrytectvi.
My vždycky hned voláme po státním zákroku. Tentokráte však
bylo by to více na míste než jindy. Anglicané si (z vetší cásti nikoli
zcela právem) zakládají na tom, že jejich tradicní školství vychovává
charakter a teprve v druhé rade ucí naukám. je na case, aby výchova
charakteru stala se, i u nás starostí státu. Ministerstvo školství at
jedná! Bude to težký kus práce. jak to totiž navléci; abychom se
zdvorilosti my dospeli, my a ucitelé a prodríve naucili vlidnosti
fesori. jinak sotva budeme dobrými vychovateli mládeže. Bude snad
treba vybirat k tomu s pocátku ty nejméne nezdvorilé. A tak pomalu,
po desítiletích, zjednáme nápravu. Historické to datum vyznaceno
bude dnem, kdy starému panu hrabeti Thunovi odhalíme pomník
na Malé strane.
Jan Klokot (Londýn).
Q.

*

Pane redaktore!**)
já se jen divim, že Vy se tomu divíte. Ba ješte více: že Vy jste
tim do takové míry prekvapen. Nebot práve Vy, jak jsem mel príležitost poznat, stojíte prece v duševní i morálni oposici k nynejšímu
vývoji verejných záležitostí. A zajisté se nezabýváte touto oposici
z nejakého I'art pour I'artismu, -nýbrž ze skutecného promyšleného
odporu proti tomu, co se kolem Vás deje, resp. nedeje. jestliže tedy
Vám není cizí myšlenka, že s nynejšími pomery není možno bezvýhradne souhlasiti a jestliže Vy sám k nim zaujímáte v zájmu svého
*) Chci se pojistiti: Pro mne je ceský jazyk - se dvema jinýminejkrásnejší recí v Evrope. Cizincí smýšlejí ovšem jinak.
**) Dopis cizince, žijícího v Praze.

Prítomnost,
jeho budoucnosti kritické stanovisko, tedy byste se nemel
také v zahranici se ozývaji podobné kritické hlasy. A že
hlasy pak mají ostrejší prizvuk, to se dá oduvodnit tim, že
z onech citu, které ani nejvetši skepse ve vlastnich záleneml1žepotlaciti (miním city nacionální).
cizina, bohužel, nezná tak, jaký je ve skutecností. Pri
ješte vždycky lépe, zllstane-Ii úplne nepoznán, než je-Ii
ve známost Vaší oficie!ní propagandou. Pozdeji se zmíním
, !e to nejsou Vaši sedláci a delnici, kterí zaviní li onu ne• Tim také padá ten ponekud malomestský predsudek, že
ho na dobré "Kinderstube". jste-Ii nepriznive posuzován,
vnejšlch okolností, jako je dobré chování, pak takový ponezaslouží, abyste se tím citm dotcení. Nechci však zapírati
tku to u Vás dopadalo s dobrou "Kinderstube"
blede. Koto jsou okolnosti, které s kulturniho hlediska nikdy nemohou
odujícl.
ml nezdá, že by to byl Váš sklon k messianismu, který
proti Vám tak zaujal. Práve naopak - Rusové jsou dostadokladem, ža ani nejextrémnejší forma messianismu nemusí
ti vtdy jen antipatie. Konecne, pri tak choulostivých vecech,
IOU tak nebezpecne blízko hranic smešnosti, prijde predevším
, v jaké jsou praktikovány. je ješte ve sveží pameti hrozný
kterým pusobilo nemecké: "Svet se obrodí jen nemectvím".
e zbytecné podávati dukazy o tom, jak nebezpecná hra jest
manipulace s takovými frázemí. je jen v porádku, že
Ideologie pllsobí vždy trapne. A zdá se, že práve ve Vašem
byla Ideologie za krátkou dobu státní samostatnosti
úplne
revána. Tragické na tom je, že práve u Vašeho národa,
boj za svobodu by byl bez ideologického rámce nemožný,
Jcontlnulta v jeho ideologíckém založeném vývojí.
U II! býti úplne osvetlena otázka viny, nesmí býti prehlédnuta
kterou hrál Váš hlomozný ilusionísmus hlásaný uvnitr i venku.
by také príznivá konstelace, v niž se republika dík menodzraku až do nedávna nacházela, vzbudila mnoho závistí.
.,beatl possidentes" vyžaduje mnoho taktu, a toho práve
nedostávalo i v tech nejvšednejších vecech. Nezmizi hned
etl poražených vzpomínka na to, jak se i v nejobycejnejších
ech setkávali vždy jen s povýšeností vitezu. Neminím tim
, ntbrž hospodárskou povýšenost, která v premoženém
území pochopitelne vzbudila jen neprátelstvi a touhu po
sám tuto situaci nezavinil. Rekl jsem už na zacátku, že ty
t1e nejsou namíreny proti bezejmenné mase sedláku a delty plati predstavitelum systému. Chyby, kterých jste se dov prvnich dnech rozkvetu, by byly už dávno zapomenuty,
je znovu a znovu neopakovali. Nikdo by nezávidel mlatu jeho sílu, kdyby ji užival slušnou formou. Tu však hreH vždy. At už jde o hospodárské jednáni nebo o sportovni
• Kdo se umel oríentovat v zahranicních casopisech o dojmu,
pOsobiliVaši representanti na cukérní konferenci v Bruselu
footbal1ovém turnaji v Ženeve na neutrálni a nezaujaté
ten musi dosvedCíti, že to nebyla Vaše hospodárská nebo
zdatnost, která Vám byla vytýkána, nýbrž forma, ve které
pro~vovali. Fair play je zákon, který nesmí býti v interI spolecnosti obcházen.
jsme pJlšli dle mého míneni k jádru problému. jsou intevrstvy, z nichž rekrutujete své representanty na mezinátoru, vždy zralé k takovému poslání? Položiti takovou otázku
O sobe znamená zodpovedeti ji negativne.
souvislosti je možno sáhnouti k terminologii psychoanalysy
o komplexech ménecennosti Vaší inteligence, které jsou
pfekompensovány hlavne mladou generaci, že to už musi
odpor. Zatím stará generace je zjevne odstrkována do povne tato stará generace, která se ješte nedovedla zbaviti
O negativismu, nachází
težko cesty k nejakým interfunkclm. Nota bene, evropskému vkusu se nikdy nemuže
ti jejl Intelektuální habitus s bohémským kloboukem, sa-

metovým kabátem a vlajíci kravatou. Presto je ve srovnání s mladou generaci, která se považuje za representatívní, neškodná. At už
jde o verejné nebo soukromé funkce, všude ve Vaší mladé generaci,
zplozené válkou a živené inflací, se tlací do popredí typ parvenua.
A zatím co starším rocníkum Vaší inteligence nemuže býti upírána
morální integrita, u mladé generace jsme k tomu naopak v mnohém
prípade oprávnení. Organisované
kamarádství,
nerozpacité busínessmanství je provádeno tak nepokryte, že nemuže zústati v cízíne
nepovšimnuto. Mohou se pri tom zrodití nejaké sympatie? je však
nespravedlivo prenášetí toto neprátelství na celý národ. Vaši neschopní intelektuálové
Vám zpusobují všechno to neprátelstvi,
a ponevadž národ dovoluje, aby jimi byl representován, tedy za to
pak pyká.
Paul Maruldani.

•

Vážená redakce Prítomnosti!'
Vídel jsem naše hockeyisty hrát na Olympijských hrách v Chamoníx, videl jsem je na mistrovstvich
Evropy v Tatrách, Davosu,
Vidni, vídel jsem je po dvakráte zápolit o Potinuv pohár v Pariží
a nikdy jsem se nedivil, když se k nám naše okoli nechovalo prívetive.
Soudil jsem, že hlavní duvod naši neoblibenosti je v nevybiravém
zpusobu našich sportovcu, jakým obvykle chteli dosáhnouti úspechu.
V Davosu nám velmi škodila povestná "habadura", zdržování pucku
mezí vlastními hráci, sotvaže jsme proti nebezpecnému souperí
ziskali branky. Hráci se, populárne receno, vykašlali na hru a na
obecenstvo, vykašlali se na piskání a všechny projevy nesympatie
a hlede1í si tímto nesportsmanským
zpúsobem udržet úspech. jíným
našim nesympatickým
bojem o vítezství býval vždy protest. jakmile naše prvenstvi v Davosu ohrozili Rakušané, podali naši protest,
že hrác Rakouského mužstva Lederer je Cechoslovák. Kdyby se jim
byl du!<az podaril, bylo by se snad muselo s mistrovstvím
zacit
znova. Potom se nám smáli. Nevidel jsem dosti prípadu, kdy by naši
hráci dovedli snášet porážky. Da1í vždy na sobe prmš znát, že jsou
v úzkých, a hned zacinali bezohlednou hru, kdy všechny fouly prímo
volaly po pozorností. Ti druzí také foulují, ale jen tak "mezi hrou".
Když fouluje náš hrác, jmenovite footbalista, fouluje s takovou zarytostí, že každý cítí, jak si pri foulu rekl: "tu máš!" Když proti
tomu obecenstvo protestuje, odpovidá mu náš hrác svým vzezrením,
že mu muže všechno obecenstvo vlézt na záda.
je to zarážející fakt, ale provází nás všude. Cožpak naše protesty
pri Olympiadách a jinde neríkají príliš zretelne, že kašleme na verejnost?
Ale to neni vinou tech našich hrácú, že jdou tak bezohledne za
úspechem. U'nás totiž každý, kdo jen jen prumerný, nebo jde pod
prumerem, lehce propadá posmechu. Proto máme tak málo výkonných sportovcu v lehké atletice. Kdo tam nemuže závodit s prvními,
je pomery znemožnen.
Také naše žurnalistika, hlas verejnosti, žádá po našich hrácích,
aby byli za každou cenu první. Když se jelo na mistrovstvi Evropy
do Vidne, psaly všechny pražské 1ísty, že nade vší pochybu jsme
mistry Evropy. Bylo prihlášeno dvanáct mužstev, a já jsem sí dovolil tipovatí naše mužstvo v "L'Europe Centrale" a pak ve "Sportu"
na sedmé misto. Ve Vidni mi to kapitán našeho mužstva Sroubek slovy
velmi vlídnými, ale prece oficiálne, vytknul, že nemám takovým zpusobem delat nepravou náladu. Ale mistrovstvi dopadlo ješte hure.
Byli jsme pátí ze šesti mužstev, tedy predposlední.
Naše verejnost uznává jen toho prvního, a proto naši sportovcí
si nesmejí v prostredcích k vítezstvi vybirat. Poslednimi takovými
prostredky, a to práve pred Krynicí, byly soudcovské výroky pri
zápasech s Kanadany a s Videnany v Praze. V zápase s Kanadou neuznal soudce branku proti nám, pres to, že ji brankový soudce hlásil.
V zápase proti Videnanum (brzy na to mistrum Evropy) to bylo ješte
horši. Hned na pocátku vyloucil soudce prvniho Videnana, u kterého Malecek upadl. V trestáni Vídenanu a v prehlíženi našich foulu
- byly velíké a velmi cetné - pak pokracoval podle toho po celý
zápas a vyvrcholil tim svuj výkon, že proti hostum uznal dve naprosto
neplatné branky. Domáci obecenstvo tleskalo našim a spilalo, ano,
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spílalo, Vídenanum, kteri se proti páchanému príkorí chovali až
príliš g-entlemansky.
Zapomínáme, že o tom jiste cetli zprávy Poláci. Zapomínáme, že
pri mistrovství Evropy v Peští jsme zvítezili nad Poláky ve fínale
v tom nejrozhorcenejším boji. Poláci jiste vedeli, že nechceme v Krynici nic vic, nic míi'!, než býti jen a jen první, a když se nám to nebude darit, že si budeme pomáhat prostredky, které už nás ucinily
povestnými. Poláci jiste vedeli, že nás musí odstavit, chtejí-li dopredu. Proto je prirozeno, že meli zájem o to, abychom nevyhrávali.
Ani v Krynici jsme nezapomneli protestovat, a to zrejme znací,
že jsme se ani tam nezmenili. Nemohli jsme tedy primet Poláky k jínému názoru o nás.
.
Nakonec dovolim si tvrdití, že ZPllsob naší hry neni príliš líbívý.
Dobre hrající mužstvo útocí s tremi útocníky až k souperove brance.
U nás se v každém težším zápase hrálo tak, že s pukem vyjiždeli dva
útocníci. jakmile narazíli na soupere, držitel puku podal tomu
volnému, vrátil se a ten poslední hrác pak sám a sám se snažil, jak
mohl, strílet na branku. Hraje se príliš bez risika, které práve každý
boj delá tak krásným, hraje se obranná hra, která nikdy není príliš
elegantni. Také proto naše mužstvo v Krynici mnoho branek nedostalo, ale také nedalo. Tím se ovšem také sympatie nezískávají.
Ondrej

*

Sekora.

Pane redaktore!
jel jsem kdysi z New Yorku do Hamburku, a na parniku byla malá
spolecnost amerických Žídu. Mezi nimi bylo nekolik šachistu, kterí
jeli na svetový turnaj do Karlových Var. jména dvou jsou dobre
známá v kruzích šachístu: Bernstein a Chajes. V jidelne bylo jim vykázáno misto u stolu, kde soucasne sedel Anglican a jakýsí nemecký
pastor. jeden z techto židu zrejme neznal civilisovaný zpusob chováni
u stolu a vzbuzoval pohoršení u ostatnich a ironícký úsmev na tvárí
Anglicana. V domluve, kterou Chajes doprovázel ostrými slovy vucí
svému souverci, pravil: jestliže žid ji neslušne u stolu, rekne se:
Všichní žídé jsou necistí a neslušni; kdyby však stejne se choval
Anglican, tu by se reklo, Mr. X. Y. je neslušný a nikoliv Anglicané
jako národ.
V techto slovech amerického žida jest obsaženo mnohé tajemstvi
antipatie VlICi nám v cizíne. Zrejme problém naší malosti a nedostatecne známé tradice. jsem presvedcen, že všichní velicí nárQdové
a starších dejin budou kritisovati nad chováním jednoho Cecha celý
národ. Zda je to správné, o tom netreba debatovat. Skutecností je,
že tímto zpusobem myšlení tvorí se úsudek o malých a mladých
státech, a že toto patrí k psychologií mezínárodních salonu. Konec
koncu patrí to i k psychologii všedního života. Bohatý továrnický
synek težko pochopuje, že ve státe muže státi v cele clovek, jenž byl
chudým profesorem, z pouhého delnického otce. Proto hlidá každý
jeho krok, aby ukázal, že nehodí se do salonu.
Nepokládám za správné hledati príciny antipatie vuci nám jen
v samých a dokonce v jakésí úzkosti a slabosti. Národové koleni nás
mají nejméne práva nás kritisovat jako národ a projevovat své antípatíe. Byla-Ii Kryníce prícinou techto nových debat, jací jsme, není
to správné. Chování Poláku ukázalo, že stojíme spolecensky daleko
výše, ponevadž u nás by níkdo neporušil primitívní povinnosti pohostínské (alespon ne poradatelstvo
a ofícielní kruhy). Poláci ukázali, že nedovedou se ovládati, nejsol\ ukáznení; tudíž ne naše vina,
ale jejích. Proto dlužno odmítnout naprosto zpytování našeho svedomí v souvislosti s událostmi v Krynici. Dokazujeme tím, že jsme
slabí a málo sebevedomí. A v mezinárodním živote slabost nikterak
neprispívá k príznivému úsudku o druhém národe. Máme právo a
povínnost ciniti z událostí v Krynicí dusledky.
Antípatie vuci nám u nekterých národu jsou dukazem, jak povrchní

Velký
výber
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jest jejich úsudek. Velikost, r9zlehlost územ! a uhlazené chování ma.
gnátských gest imponuje daleko více než mírumilovný národ, hájicí
vítezne svá práva. Zchudlý kníže, rozmarilý hrabe, mezinárodní
prostittttka
jsou sympatickými
representanty
mezínárodního' sa.
Ionu. Nikoliv bývalý profesor, ucitel, delník. Casto prestupek muže
se promínout jen velikým národum, a jediné Snowden mohl se chovat
na mezinárodní konferencí jako nevychovanec. jest Anglican. Hrabe
Bethlen jest prirozene sympatictejší než náš Beneš. Zda však toto
stanovisko je skutecne správné, o tom nikdo neuvažuje.
Každý malý národ (a za takový jsme považováni) bude kritisován,
a to velmi prisne. Nebot národové -tvori své úsudky z predsudku.
Rozbili jsme Rakousko, svrhli Habsburky, zatlacili Madary na malé
území. To všechno provedl ceský delník a sedlák. Žádná šlechta aneb
národni král. Toho nemuže mezinárodní romantika zapomenout.
. Vždy každá revoluce malého národa mela svou mucednickou gloriolu.
Naše žádnou. Rok 1620 jest príliš vzdálen. Nemeli jsme šlechty,
známé svou rozmarilosti, ani krásek exportovaných
do zahranící.
Byli jsme národem kucharek, dráteniku, delníku a malých sedláku.
Penezokazectvi madarské šlechty bylo cizine sympatícké. Kus romantiky. Udelal-Ii by to náš delnik za patronance vlády, jsme od·
souzeni jako sprostí zlocinci.
Proto nemohu dát docela za pravdu Dru Schieszlovi a Dru
Fuchsovi. Jsme národem malým, plným nadšení a rovnež i chyb nezkušeného cloveka. Vina nespocívá v nás, nýbrž hlavne v okolnostech. A v techto jsou práve vinni tí, kteri nás dnes nemaji rádi. Ovce
se nedala sežrat vlkem. Vlk se hnevá, a my se treseme úzkosti, co
jsme mu udelali. je známo, že prumerným masám imponuje daleko více nedávný projev madarských spisovatelu: "Byli jsme národem panským". Naše nová tradice je na prekážku starému, vžitému imperialismu. Proto nedivme se, že vzbourení otroci nejsou
oblibeni, i kdyby byli šlechetnejší než páni.
Nemám duvodu k pessímismu v této otázce. Stojí zde národ, který
dokázal mnoho za hranicemi i uvnitr státu. Nemá snad uhlazeného
chování ani patrícného sebevedomí, které rodí otevrenost a gentlemanství. Nejsme na tom zcela vinni. Mezinárodní salon 'si nás povšímnul teprve, když nás mohl upotrebit. Není to však naši vinou.
Slušný a kritický clovek nevychází z predsudku, ale ze zkoumání.
Mezinárodní svet ve svém celku chápe posud kvantítativne a težko
pochopí kvalitu n~šeho odboje. Stále rozhodují arístokracie, hierarchie a zevní .formy. K tomu máme málo talentu, dísposíc i tradíce. Proto octli jsme se dost isolování na mezínárodním foru; jelikož
nemužeme se vrátít do sveta vnejškovosti a jsme nucení tvoriti
predevším kvalitatívne, t. j. mravními hodnotami. Stanovísko príliš
idealistícké, aby mohlo býtí pochopeno národy velikými aneb pan, skými. Tím více jsme rušívým a nevítaným živlem v dejinách Evropy.
Dovolujeme si konkurovat
na poli hospodárském,
dokonce býti
Mesiáší v otázkách kulturních, my, o kterých ní kdo nevedel a kteri
meli odvahu bránit se vucí svým vykorístovatelum.
Dr. Frant. Slabihoudek.

SPAcí POHOVKA
dle systému' red. Jana Vanka poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
obytné, 'pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tr. 10.
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UHLIM

ŽiVNOSTENSKé

BANKY

PRAHA II.,

lšfovna v praze 1.,

c. 1

JUNGMANNOV A TRíDA
CfSLA TELEFONU

zárukou obce pražské

D.

..

329-51 a 329-52.

FILIÁLKY:

Mor. Ostrava
telefon c. 3602, 3603.

pojišfujé
rot všem škodám
na život

i

Brno

Bratislava

telefon c. 37615, 38470.

i

telefon

c. 1405.

KOlftlslonéfskt prodej uhli a koksu
z revlru ostravsko-karvlnského.

634-17

Export uhlí a koksu do Polska, Jugoslavie, Bulharska, ltalíe atd.

filiálky

Prodej la dreveného uhlí retortního
bukového.

eft, teplice, ceské budejovice,

hradec králové, brno.

Telegrafická

adresa:

Živnocarbo .

..•.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA V TERSTU
Akciový kapitál

a ostatní zárucní prostredky

Založ,
1838

koncem roku 1929 661,800.000 Lir,

llelstvl
pro CSR. v Praze II., roh Nérodnl. a Jungmannovy IP.
e ythodne na život, proti škodám vzniklým z požáru, krupobitl, pti doprave znleenlm nebo poškozenlm zbožl neb jeho
, proti
Ikodám
krádeže
vloupánlm,
rozbiti
skel, proti
škodám rucenl.
vzniklým
prerušen
lm zašle
provozováni
závodu
Item
poláru,
proti vzniklým
škodám zz úrazu
a rozbiti
strojú proti
a proti
následkum
povinného
- Na
požádáni
zdarma feditelstvl prospekty I podrobné výpocty. - Telefonnl clsla: 30751, 24772,31690 a 31691.

BANKOVNÍ

DUM
•

PETSCHEK A SPOL~
PRAHA II., BREDOVSKÁ
dresa

telegramu:

PETSCHEKOMP.

elefony: 27441*, 28551*, 32566-67. Mezimest. 27451*.

UL. 18.
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PREDKLÁDÁME VÁM MALOU UK ÁZKU

°

19.-

29.-39.-

Druh 2651-05
Lakové neb barevné stre~
vícky .pro deti od 1-5 let.
Široký tvar je prizpusoben
rychlému vzrustu mladých'
nožek. Tytéž s ozdobami.

~Cís. 27-34 Drnh 2642-03
Radost zpusobíte své dce·
rušce temito jarními strevícky. Jsou ve 2 odstínech
svetlé barvy pekne zdobené. Pro stárí od 5~13 let.

NAši' JARNí KOUKClt

49.-

59.-

59.-

oz

~Cís. 27-34 Druh 3632-22
Hnedé chlapecké šnerovací
polobotky s jadrnou koženou podešví.
Císlo 35·38
Kc 49.·

59.-

~Drph 2645-80
Dopolední strevícky originelne zdobené. Svršek je z
kombinace laku s matnou
cernou kuží, neb z jemhého
boxu barvy hnedé a beige.

59.-

89.-

89.-

~Druh 1937-22
Vkusné polobotky s trvan~
livou gumovou podešví pro
denní nošení z hnedého
neb cerného boxu. Prochodíte v nich celé jaro.

~Druh 9637-21
Polobotky, které si získaly
nejvíce zákazníku. Jsou ve
dvou šírkách, cerné i hnedé'
pro stálé nošení, lakové do
spolecnosti.

~Druh 3627-22
Hnedé neb cerné boxové
polobotky kulatého tvaru.
Pro pohodlí, které i pri
nejdelší chuzi poskytují,
jsou
velmi
oblíbeny.

°

~Cís. 27-34 Druh 3672·22
Detem pro školní docházky,
boty Z pevné hnedé neb
cerné teletiny s gumovým
podpatkem.
Císlo 35-38
Kc 59.- '

59.-

~Druh 2645-77
Strevícky k anglickému
kostýmu. Hnedý box kombinovanÝ nubuckem téže
barvy. Pohodlná fasonka,
koženÝ podpatek s gumou.

~Druh 2945-11
Cern~ boxové strevícky s
. nízkým podpatkem
pro
všední den i pro svátek.
Lakové na odpolední vycházky za Kc 59.-.

,'o!

°

89.-

°

Do polobotek máme velký
výber ponožek. Ptejte se na·
šich prodavacu. Rádi Vám
vyberou ty nejlepší.

~Druh 9875·38
Jednoduché a vkusné pro.
menádní strevícky, zdobéné imitacf lizardu. Jsou l
jemného boxu béžové barvy, lakové a cerné semiš.

S.-112.

~Druh 9677·22
Šnerovací boty z jemného
boxu, s jadrnou pružnou
podešví. Vyrábíme je i v
pulcíslech a v ruzných šírkách. Praktické i elegantni.
Ke každé barve strevícku
máme vhodnou barvu puncoch. Ceny jsou znacne
sníženy.
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