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ti, kterí meli jen neurcitou
predstavu,
že se v Nemecku neco dej e (zabarvenou
vetšinou
presvedcením, že je to beztoho zase nejaký švindl, který má
Nemcum pomoci od reparací), všimli si zprávo
nouzovém narízení, jež 8. prosince podepsal ríšský president
Hindenburg a o nemž promluvil
do rozhlasu
ríšský
kanclér dr. Briining.
I ze strucných
zpráv bylo videti,
že je to neco neobycejného,
neco, co se nedeje každý
den ani v naší dobe, zvyklé už na leccos, co ješte pred 20
lety by se bylo zdálo neslýchanou
revolucí. Prekvapeni
byli však i ti, kdo sledují podrobneji
a se zájmem nevšední zápas nynejšího nemeckého
kanclére s hospodárskou krisí, zesílenou v Nemecku
množstvím
speciálních prícin hospodárských
a opeprenou
až k nestravitelnosti hlasateli Tretí ríše na jedné strane a moskevské spásy na druhé
strane.
Biilowuv
povzdech
o "unser, ach, so unpolitisches
Deutschland"
dostáv~
volebními výsledky z nemeckých
zemí v poslední dobe
neobycejne výrazné ilustrace, ale pri tom zároven toto
nepolitické Nemecko, dohánené
demagogií
až k zoufalému chiliasmu, má v cele politika,
jehož mužeme
po 8. prosinci klidne nazvat nejodvážnejším
státníkem
naší doby.
Nejodvážnejší neznamená
nejúspešnejší.
Nikdo ješte
- ani sám Briining nemuže ríci, jak ten odvážný
pokus dopadne. Pokus je toho druhu, že na prvn.í pohled se vnucuje srovnání
s Leninem
a MussolImm.
Ale srovnání toto by hodne kulhalo; Lenin i Mussolini
byli napred revolucionári
a pak teprve státníci.
Briining není revolucionár;
nechce predelávat
dnešní pol!:
tickou a hospodárskou
soustavu
naopak
chce JI
udržet. V halasu revolucních
hesel chce svým zásahem
ukázat, že není nutno delat revoluci. Sám se tím dostal
dost blízko k revolucním
myšlenkám;
ale pro posouzení jeho zásahu je nejduležitejší
znát úcel; a ten beze
vší pochyby není revolucní.
To, co delá Briining, je
neco ojedinelého v dosavadních
hospodárských
dejinách; je to do jisté míry plánovitá
politika,
jejímž
cílem je potrení hospodárské
krise nebo aspon urychlení jejího prubehu. Není to ono plánovité hospodárství
v pravém - dnes už mužeme ríci klasickém - slova
smyslu. je to plánovité
hospodárství
svého druhu,
zkrátka Planwirtschaft
Briining.
Nouzová

narízení.

Není vteleno pouze do nouzového narízení z 8. prosince; to je jen jednou etapou, jakýmsi
korunováním
Briiningova dosavadního
díla, korunováním
v dobrém

i špatném,

jak napsal je,den z vý':~acnýc.~ !1emecký~h
deníku. K posouzení celeho nynejslho Brunmgova
dila
nutno si uvedomit, že je to jen nejvýznacnejší
z clánku!
vtelovaných postupne
do nouzových
narízení,
ktera
smí ríšský president
vyhlašovat
podle cI. 48. ríšské
ústavy, když parlament
nefunguj e nebo nemuže fungovat. Takových nouzových narízení vyšla už hezká rada

c ( S L o 50.

19 3 1.

od poloviny lonského roku, když se nepodarilo sjedn~t
dohodu demokratických
stran ríšského snemu o velIkém plánu na ulehcení situace ~~átn! pokladnY,va n~
vyrovnání
zn,acného. ~c~odku v nš~kem v~ospodarst~l:
Byli to zej mena soclalm demokrate,
kten nesouhlasili
s jedním tehdejším
clánkem !inan~ního plán.u, s t. ~v;
Biirgersteuer,
která pres sve burzoasm
pOjm.enov~,m
byla jen obnovou staré dane z hlavy, z duvodu soclalních ve financní vede i praxi už nescetnekrát
odsouzené a odmítnuté.
Tato nesociální,
ale pri tom pra-

!

jednoduchá
dan byla pak v cerv~n~i
930 zav~dvena
narízením
z nouze pres všechny kntlcke
hlasy, jez se
proti tomu ozý.valy. A pak .už pricház,ejí. nová a nová
narízení z nouze, tolerovana
se zatatyml
zuby demokratickými
stranami,
které
zvlášte
po neštastných
volbách ze 14. zárí 1930, ve stínu Hitlerových
a ThalImannových
bojovníku
aspon ve svém nitru uznávaly,
že ten katolický
kanclér sice má podivné lécebné pro. stredky,
ale o lepších nevedely.
..
V celé spouste nouzových
narízení, uvedených
Bruningem, jsou t~ zejména ctyri~ která )sou ja~ousi ;sencí
Briiningova
planu. jsou oznacena vymluvnym
nazvem
Notverordnung
zur Sicherung
von Wirtschaft
und
'Finanzen"
a snaží se rešit
nejzákladnejší
problémy
dnešní vnitrní
politiky
ne'!1ecké.l ~ylo b~ zv~rašlv~váním skutecnosti,
kdyby nekdo chtel tato dyn nanzení, z nichž první vyšlo ješte koncem lon~kého ~o,ku
a poslední (zatím) 8. prosince t. L, nazvat jednolItym
plánem bez vady a kazu. je to pouze potud plán, že
pozorujeme
postupne stálé zesilování zásahu do hospodárství;
v prvním narízení
se doufa,lo, žev se vystac!
s urcitými opatreními,
ale když se ukazalo, ze pro dany
úcel se nevystací,
sáhlo se v druhém narízení k dalším,
radikálnejším
atd. \ri tvo~ každé da!ší narízvení, pOdvl,e
nabytých
zkušenost!
mem. a, upra~~je
opatrem nanzení predchozích.
Tedy nejvyš jak~~1 Etappenpl.~n:
wirtschaft
pri cemž každa z dalslch etap je do jlste
míry prizná~ím,
že predpoklady
predcházející
etapy
se zplna neosvedcily;
podle sklonu a temperamentu
lze
to pak nazvat treba i príštipkárstvím.
První

narízení.

V prvním
z techto
ctyr
nouzových
narízení jde
hlavne o vyrovnání
deficitu
ríŠského hospodárství
a
o pomoc zemím i samostatným
svazkum.
Toto narízení už prináší 6 % snížení platu verejných
zamestnancu (od 1. února 1931), zvýšení dane z tabáku, omezení rozpoctu na jistou mez, zvýšení a "zdokonalení"
zmjnené
již Biirgersteuer,
která v nové úprave se
stává vlastne druhou duchod kovou daní, placenou ve
prospech zemí a obcí; až dosud to není nic tuze originálního. Ale zároven se vláda tímto nouzovým
narízením zmocnuje
k ruzným
zjednodušením
financní
správy a aparátu,
vybírajícího
dane; nelze uprít jistou
velkorysost
gesta, jímž hranice, z níž se ne~latí dan
z majetku (Reichsvermogenssteuer),
se zvyš Uj e z 5000
na 20.000 marek, címž sice predpokládaný
výnos této
dane klesne o 16-18 milionu
marek, ale poklesem
poctu
poplatníku
z 1,700.000 na 854.000 se zase
785
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silne sníží správní náklady, spojené s kontrolou malých
poplatníku. Dále se zjednodušují formality nemocenského pojištení a pod. Není v tom mnoho soustavy,
kritikové mají pravdu, že to není organické, ale autor
nouzového narízení muže jen ukázat na povážlivé
schodky verejných hospodárství,
rostoucí neduveru
ciziny po podzimních volbách, která se projevuje odvoláváním úveru - a tOj vše vyžaduje zákroku rychlého, treba i ponekud neorganického.
Druhé narízení.
V prvním pololetí 1931 se však situace pro Nemecko
nelepší, spíše naopak. Cizina pozoruje s rostoucí nervosou politický neklid v Nemecku a podivné hospodárské
poucky pripravovatele Tretí ríše, Adolfa Hitlera, krise
vídenské Creditky znovu poplaší zahranicní veritele,
zejména americké, kterí se certa starají o to, je-Ii Creditanstalt v Nemecku ci Rakousku. I ti, kterí rozeznávají
Víden od Berlína, mají príliš cerstvý dojem z plánu celní
unie nemecko-rakouské, aby - at už právem ci neprá- .
vem - nehledali i jiné souvislosti mezi Nemeckem a Rakouskem.
5. cervna vydává Brtining druhé narízení k zajištení
hospodárství a financí. Prímým podnetem k nemu bylo
zjištení, že první narízení z 1. prosince 1930 nestacilo
ucpat díry ve verejných pokladnách. Ríši chybí asi 495
milionu marek, zemím a obcím 1040 milionu, na péci
o nezamestnané se nedostává 785 milionu marek. Druhé
narízení krátí zase platy verejných zamestnancu, tentokrát podle místních tríd a podle výše platu. V první tríde
se pohybuje snížení mezi 4-7%, v dalších trídách vždy
o 1% výše. Zavádí se zvláštní dan v kr i s i (Krisensteuer), která je prakticky zvýšením duchodové dane.
Dan z cukru se zvyšuje na dvojnásobnou výši, snižují
se podpory v nezamestnanosti, ale záverem se prohlašuje
nutnost subvencování jistých výrobních oboru a nekterých investic.
Kritikové jsou velmi poboureni; druhé narízení je
zase velmi málo organické a místy prozrazuje v podrobnostech príliš jasne dvojí loket. Zemedelské duchody
jsou daleko méne postiženy než delnické a tak seriosní
kritik, jako dr. S t o Iper (poslanec za Staatspartei), vypocítává, že zemedelec s duchodem 10.000 marek (tedy
žádný chudák) bude platit 40 marek dane v krisi, což je
práve tolik, jako platí zamestnanec se 300 markami mesícního platu, který pri tom ješte je zatížen príspevkem
na nezamestnané. Brtining mohl jen pokrcit rameny;
každá vláda musí nekoho za sebou mít. V jeho vláde sedí
ministr Schiele, bývalý nemecký nacionál, nyní zástupce
zemedelcu. Delá "praktickou zemedelskou politiku" a
nechal Hugenberga. To ovšem neco stojí a i na tom nouzovém narízení je to videt. V oficielním výkladu vyslovuje vláda nadeji, že toto druhé narízení znamená "hranici toho, co lze nemeckému lidu uložit na bremenech a
odríkání" .
Tretí narízení.
Ale rozpocet se zase neosvedcil. Po cervnu pricházl
neklidný cervenec s vyvrcholením krise duvery; cizina
hromadne odvolává peníze a - domácí obyvatelstvo
také. Propuká panika, ríše s nejvetším napetím zachranuje dve veliké banky, vyhlašuje radu výjimecných opatrení hospodárských a úpenlive žádá o poshoveni ciziny.
Po jistém uklidnení vychází 6. ríjna tretí narízení k pojištení hospodárství. Zmirnují se tu jisté tvrdosti cervnového narízení, jež se týkaly pojištení nezamestnaných,
zemím a obcím se zajištují nové prídely, prodlužuje se
platnost nekterých výjimecných daní (zvlášte Biirger786

steuer), zemím se dává rozsáhlá možnost zásahu do hospodárství nižších svazku, ciní se opatrení k jistému
zmírnení jejich zadlužení, zásadne se zakazují na 3 léta
nové stavby správních budov úredních, snižují se ponekud pense, snižuje' se domovní dan, provádí se reforma
sporitelen k zajištení jejich vetší likvidnosti, zasahuje se
do smluv o dlouhodobých platech, zavádejí se zvláštní
soudy k rízení o nekterých teroristických cinech a o odpírání daní,' ciní se nekterá opatrení proti nezákonné politické propagande atd.
Tedy zde už je opatrení mnohem širší, než byla predchozí. Takrka v zápetí do nové boure kritických hlasu
prichází výzva ríšského presidenta k ríšskému kancléri,
aby utvoril zvláštní sbor hospodárských znalcu, kterí by
vláde doporucili další opatrení k zajištení nemeckého
hospodárství. Takový sbor byl skutecne utvoren s názvem Wirtschaftsbeirat
a zahájil hned porady.
Nyní už šlo do tuhého. V nemecké verejnosti obíhala
spousta "receptu" na rozrešení hospodárské krise, at už
šlo o demagogické, politicky zabarvené recepty národních socialistu, ci o dobre mínené recepty skutecne hospodárské. Ankurbelung
oder Inflation
je veliké heslo
posledních týdnu v Nemecku; pokusit se o prizpusobení
celého hospodárství novému stavu vecí, ci provést to
jednoduše inflací? Wirtschaftsbeirat
doporucil cestu
první, pusobení na ceny, mzdy, úroky a jiné složky výrobních nákladu, a zavrhl rozhodne inflaci; zkušenosti
s inflací v Nemecku byly takové, že v tomto smeru ani
príliš mnoho výkladu pro rozumné lidi nebylo treba.
Narízení

z 8. prosince.

V úrade ríšského kanclére se zatím horlive pracuje na
novém, ctvrtém narízení. Jde o "poslední reservy". Jde
skutecne o pokus, aby se zaražená kolecka hospodárství
zase roztocila, jde o Ankurbelung der Wirtschaft. Všelicos se povídá, šušká. Zneklidnená verejnost, která vidí
vzrust hitlerovcu pri volbách v Hessensku i jinde, je dobrou živnou pudou pro nejdivocejší povesti. Zacíná se
mluvit o tom, že vláda násilne sníží všechny úroky. Vláda
to vyvrací. Byl by to zrejme trochu príliš ostrý zásah.
Zatím mluví Hitler. Znovu prichází se svým heslem
o zrušdení úrokového otroctví, "Zinsknechtschaft",
ohlašuje už takrka svou vládu nad Nemeckem. PoJjcie
odhaluje smernice postupu jedné hitlerovské organisace
pro dobu, "až to pn'\skne". Nervosa roste, ríšský kanclér
mlcí. "Proc Briining nemluví?" táží se demokraté. "Ponevadž už je na konci se svým rozumem!" odpovídá
hitlerovský chor.
8. prosince Briining prece promluvil. Promluvil tak,
jak necekali ani prátelé demokracie, ani její neprátelé.
Nevzdal se boje, neustoupil. Naopak: tentokrát jeho nouzové narízení nepostrádá jisté velkorysosti, i když je to
velkorysost zoufalá. Ohlašuje boj s cenami: všechno
musí dolu. Vázané ceny hned, ostatní sníží ríšský komisar pro snižování cen. Pak dojde na mzdy; úroven z pocátku roku 1927 je základnou, na kterou se má sestoupit. Znovu se snižují platy verejných zamestnancu. Zasahuje se neslýchaným zpusobem do úroku, jež se snižují z verejných obligací i ze soukromých dluhu. Ale
ríšská pokladna se nemuže obejít bez nových príjmu.
Zvyšuje se tedy dan z obratu z 0'85 % na 2 %. To je
"Schonheitsfehler"
celého nového narízení. Snižuje se
také nájemné a jiné složky výrobních nákladu. Narízení
prináší také ostré opatrení proti politickým desperadum.

Prijetí je tentokrát ponekud jiné, než bylo u predchozích narízení. Nechybí kritiky - spíše naopak. Je

Prítomnost.,
zrejmé, že kritika se v Nemecku i za tak pohnuté doby
neumlct1je. Ale každý z kritiku
zduraznuje
velikost
Bruningova cinu. Nikdo nesouhlasí
se vším, co bylo
tanoveno; ale nikdo, komu záleží na tom, aby Nemecko nepropadlo
politickému
zoufalství,
neupírá
kancléri Briiningovi neobycejnou
odvahu, s níž se vrhl
do problému tak složitých a ožehavých.
Každý, kdo
sí uvedomuje všechny
hospodárské
souvislosti,
vidí
nezbytne problematicnost
a nebezpecí nekterých z Brilníngových zásahu. Není pochyby o tom, že ve ctvrtém
nouzovém narízení je mnoho,
co by tam neprišlo,
kdyby pod okny úradu
ríšského
kanclére
nemluvil
Hitler. Zejména príliš prímocarý
zásah do úrokových
pomeru je zrejme ústupek
zagitované
ulici, která zásadne sympatisuje
s dlužníky,
neuvedomujíc
si, že
jsou také dlužníci, kterí úpí pod bremenem
úroku
jen proto, že se zadlužili nehospodársky,
a neuvedomujíc si také, že není pravda,
že je víc dlužníku,
než veritelu. Pri citovém základu dnešní politiky nemecké 'ulice ožívá predstava
stredovekého
Shylocka,
jako representanta veritelu, neuvažujíc
ale pri tom, že
veriteli jsou také ti, kdo mají za nekolik set marek
verejných dluhopisu
nebo vkladu
ve sporitelnách.
Ulehcení úrokového bremene
bylo v Nemecku
jiste
naléhavým problémem, ale nemusilo se stát práve tou
násilnou cestou, která byla zvolena, i když je jisté,
že tato cesta, pokud jde o verejné obligace, má své
puvaby pro verejné pokladny,
at už pak jde o ríši ci
o zeme nebo obec.
Kapitál.
Vláda sama nepoplra,
že ]e]1 ctvrté
nanzení
má
veliké vady, rozebírá-Ii se pod lupou seriosního hospodárského zkoumání.
Nemecko
není samo na svete,
Nemecko není ostrovem úplne isolovaným
od ostatních
zemi; snížení úroku se prirozene
netýká zahranicních
dluhu - a v této veci je skryt
pramen nescetných
možných komplikací a nesnází. Také byly vysloveny
velmi vážné pochybnosti
o tom, jaký bude budoucí
vývoj kapitálového trhu po nynejším
násilném zásahu.
Mobilní kapitál se státní správe špatne hlídá; i když
si nemecký stát velmi drakonickými
predpisy
zabezpecil, aby mu neutíkal do ciziny, je otázka, nebude-Ii
se i uvnitr Nemecka pohybovat
po zakázaných
cestách
podloudným obchodem.
Ostatne
ani ty drakonické
predpisy nejsou všechno;
vyplácí-Ii
se pri dnešním
zdanení tabáku vozit do Nemecka doutníky
ze západnlch státu v pancérových
autech, s nimiž celníci nic
nesvedou, kdo ví, nac neprijdou
"vynálezci"
v oboru
1c:apítálovém. Peníze, jak známo,
se vozí nejsnáze.
Takových pochybností
se vynorila
celá rada pri vydáni tohoto narízení a je príznacné
pro svobodu tisku
V Nemecku, že vláda jim nijak nebrání,
ac by na svou
omluvu mohla uvést vážnost situace) kdyby je jakkoli
potlacovala.
Psy c h o log i c k
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Ale Briining jiste sám dobre vedel o ruzných
tech
ebezpecných bodech svého opatrení.
jiste také vedel,
úrad zvláštního komisare pro snižování
cen, který
dil, bude jedním z nejnevdecnejších
úradu,
jaké
dy kdo v tomto svete zastával. Byl si jiste také vedom
ousty nespravedlností,
jež jeho narízení pri prakticém provádení prinese, bude-Ii se nekde príliš lpet
a Iitere. Má však pro to jednu omluvu; muže se proste
t: "Kdo z vás by to udelal lépe na mém míste,
tomto prostredí?" A na tuto otázku je opravdu težká

odpoved.
Šlo o psychologické
zapusobení
na nemecký
lid, šlo o durazné
gesto proti nervosite
a psychose.
Proto také ta ostrá slova na Hitlerovu adresu, po nichž
kde kdo cítil, že Brilning se nebojí hrát i o svuj vlastní
krk.
Šlo o psychologii
a psychologii
podlehla
hlediska
hospodárská.
Nestalo
se to po prvé, ale stalo se to
v takovém
merítku, jako dosud nikde. Proto se bude
s velikým zájmem sledovat, jak tento jedinecný pokus
dopadne.
S hlediska našeho a evropského
vubec patrí
veškeré sympatie
Brilningovi;
bojuje nejen o Nemecko,
ale i o ostatní
Evropu.
Nebot Nemecko je tak duležitým clánkem Evropy, že jeho vyrazení
i na cas by
bylo i pro ostatní velmi bolestné. V zájmu tech ostatních je také, aby tento psychologický
hazard dopadl
co možná dobre.
J. Kolár/k.
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Sejít se a poradit se!
Cím to, že v prvních letech po válce bylo možno odpovedné vudce
státú daleko snadneji pohnout k spolecným poradám než dnes? Snad
byla ješte ve vzduchu psychologie mírové konference, která byla
školou spolupráce a schuzek; snad se tenkráte jasneji cítílo, že se formuje svet a že je treba cinného zasáhnutí a vedení. Duvody, jež vedly
r. 1922 k svolání janovské konference, byly vskutku závažné. Nejsou
dnes na svete stejne veliké duvody, aby se to zkusilo zase se svoláním
nejaké takové konference? Lze chápat, že konference do jisté miry
ztratily dobrou povest. Není dobre možno, aby instituce, od nichž se
mnoho ocekávalo a jež ocekávání nesplnily, které se usnášely a nemely
dosti sil, aby svá usnesení prosadily, uchovaly duveru k sobe neztencenu. janovská konference se mimochodem receno také nezdarila, a
ty vlády, které nyni horlive kouskují svet zvyšováním cel, mají v zásuvkách velmi moudré resoluce mezinárodních konferencí, jestli to
ovšem ješte myši nesežraly. Skoro na každý špatný krok v celní politice prijde jedno dobré doporucení nejaké mezinárodni konference.
Cesta do této kríse je dláždena samými dobrými úmysly a výtecnými
resolucemi. To je pravda. Ale co zbývá jiného než rící: a p rece! a než
ten kámen, který už tolikrát se nám svalil zpct, zase tlaciti do vrchu?
Možná, že konference dosud nemely valného významu, ale práve proto
jsme ted všichni na tom tak špatne. To, co se skepticky uvádi, platí
proti konferencím neúcinným. Ale opravdu neni svet dosti chytrý,
aby dovedl svolati také úcinnou konferenci? Velké vecí se museji
zkoušet nekolikráte. Snad by nejaká velká mezinárodní schuzka uplynula zase bez výsledku: ale svet není v takové situací, aby si mohl
dovolit nezkusit neco. Co se muže stát horšiho než tolik, že se pokus
nezdarí, a že budeme zase tam, kde nyní?
Máme ostatne zkušenosti z mínulostí a mohli bychom jich využít.
Víme už zejména, jak nesmi vypadati konference, která chce míti
nadeje na úspech. Predne nesmí býti složena z dobre smýšlejících lidí,kterí však v otázce mocí jsou zrejme slabí a ménecenní, t. j. kterí
nemají žádné výkonné moci a nemohou více než dátí svému státu
dobrou radu, jíž se muže dbátí nebo nemusí, podle toho, jak se komu
. líbí. Na konferencí necht prijdou muži s mocí. Další podmínkou nepochybne jest, aby sí konference nekladla úkol príliš rozsáhlý. Nedorozumení a ruznobežnosti jest ve svete tolik, že se doporucuje postupovati jen po etapách. Lépe jest položit sí rozumne vymezený cíl,
než se bezvýsledne rozplývati v široku daleku; chytati drive vrabce na
streše než holuba na veži (o obvyklém vrabci v hrstí nemužeme dobre
mluviti, ponevadž zatím nemáme v hrsti vubec nic). Za tretí: není
treba dodávat konferenci polokosmického rázu tím, že do ní nazveme
státy exotické, nebo takové, s nimiž je dohoda predvidatelne težká,
jako jsou na pr. Rusko nebo Amerika. Schuzka státníku by byla dostatecne pocetná í autoritativní, kdyby byly sezvány ty státy, s nimiž
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Prftomnost.,
se pocítá pro vytvorení t. zv. Panevropy. Až by se tyto státy dohodly
mezí sebou, mohly by nabídnouti dohodu i Americe a Rusku.
Pokud se programu týká, nebylo by así nesnází. Velmi bohatý
program nabízí se sám sebou, a každý ctenár novin mohl by približne
nadíktovat hlavni predmety evropského zájmu: je tu otázka, chtejí-li
státy pokracovat v této hospodárské válce, která delá,? Evropy nesouvislejši a roztrhanejší kus území, než jakým kdy byla; to jest
otázka celní. Nemecko-rakouská
celní unie byla sice zavržena, ale
nebyl nastolen žádný lepší plán, nýbrž jen nemecko-francouzskoanglicko - ceskoslovensko - polsko - madarsko - rumunsko - italská
obecná celní nevraživost, ve které žije Evropa proti svému lepšímu
presvedcení. Stalo se to nejhorší, co se mohlo státi: jeden plán byl zavržen z politických duvodu, ale nebyl vyvrácen a nahrazen žádným
lepším hospodárským plánem; o to se ted nikdo nestará, když už máme
nemecko-rakouskou celní unii s krku. Vedle této otázky velmi cekají
na pozornost nejakých mezinárodních porad otázky zlata, mezistátních dluhu, pracovní doby a jiné takové otázky, z kterých tece pot
a mohla by téci i krev. Cím dále tím více lidí je presvedceno, že vetšina z evropských hospodárských problému muže býti rešena jen mezinárodne. jak harmonuje toto rostoucí presvedcení s faktem, že se
neusiluje o nejaké forum této mezinárodní dohody? Deláme ve svých
hranicich co mužeme, abychom zápolili s krisí. Ale tuto krisi zavinuji
i cizí a daleké pomery, na než nemá žádný vliv to, co ve svých hranicich podnikneme nebo nepodnikneme; mužeme svými nápravnými
snahami postíhnouti jen tu cást krise, která má domáci príciny;
v ostatním jsme odkázáni na doufání; špatné penežní pomery tisíc
mil od naších hranic pusobí, že také uvnitr techto hraníc se nevede
dobre; to vám rekne každý exportér a jeho delníci. je-li nejaký neblahý zjev puvodu mezinárodního, zdá se býti jasno, že mezi metodami, jimíž se mu chce celit, nesmi chybeti mezi národnost.
Není známo, platí-li také pro navrhování mezinárodních konferencí
nejaké formality a je-li také tu zachováváno nejaké poradí v dustojnosti, která se obycejne rídí velikostí státu. Ale byla-li by naše
vláda presvedcena o prospešnosti mezínárodních porad (težko si
dovedeme predstavit, že by nebyla, i když se správne v první rade
spoléhá na to, co sami mužeme doma vykonati), proc by tento stát
nemohl preskociti bariéru mlcení a podati návrh? Nebo proc by nemohl pohnouti Malou dohodu, aby tak ucinila? K necti by nám to
v žádném prípade nemohlo být, ani tenkrát, kdyby návrh byl odmítnut nebo kdyby konference zase skoncila bez velkého výsledku.
O dobrou vec, která stojí za to, se má clovek pokoušeti i za tu cenu, že se
potká s nezdarem. Nebot nezdar v dobrém usilování nikoho nepošpiní, ani ho neciní smešným.
My musíme nyní dívati se do své zeme i do Evropy a podniknouti
zde i onde, co mužeme. Kdybychom byli státem s charakterem sobestacnosti, mohli bychom si starostí o Evropu snad odpustit. Ale
nejsme takovým státem. je pravda, že musime se nejdríve starat
o své pomery a tak si pocínat, abychom vydrželi, i kdyby všechny
evropské plány ztroskotaly. Ale jsme do té míry spoutáni s evropským
hospodárstvím, že musíme evropské starosti pridati ke svým starostem domácím. Snad není naše hlava tak malá, aby se do ní obojí
tyto starosti nevešly.

-jp-

Líh a benzin opet v popredí politického zájmu.
Bylo to v polovine listopadu r. 1923, kdy poslanec Remeš pri
projednávání státního rozpoctu podrobil (po prvé od prevratu) naše
lihové hospodárství vecné, ale zdrcující kritice. Vyložil podrobne
a dokumentárne,
o jak nekrestanské miliony byl stát napálen lihovými machry (za tiché asistence politických stran). Bývalý ministr
financí Becka mohl jen povšechne celiti temto oprávneným výtkám,
zvlášte když poslanec Remeš ukázal, že nekterí tehdejší cínitelé
lihovarského prúmyslu zemedelského se opovážili dokonce servírovat vláde kalkulaci výrobních nákladu, v nichž spotreba brambor
na výrobu lihu byla pocítána množstvím až o 60% vetším, nežli
jakého bylo skutecne treba. Rec Remešova zpusobila úžas a rozhorcení ve verejnosti a v interesovaných politických stranách veliký
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poplach. Nastal boj všech proti všem, který privodil pád nekolika
politícky mocných pántl (Práška, Saj dIa etc.), a co hlavni ho - panický
útek
politíckých
stran
od lihu. (Nebereme ovšem
v úvahu okolnost, že "Družstvo hospodárských
lihovaru" se nachází stále v rukou agrárníku.) Rec Remešova prinesla nepochybne
ozdravení do lihového hospodárství, vycistila dusnou atmosféru a
umožnila, že prejímací ceny lihu byly prizpusobeny dosti približne
cenám surovin a výrobním nákladum. Tím byl líh (až na zmínené
"Družstvo") odpolitisován, takže dnes možno konecne otázku lihového hospodárství projednávati již mnohem klidneji, vecneji a bez
postranních úmyslu. To jest vec potešitelná,
smutné
však
je to, ŽE' práve
do doby kampane
Remešovy
spadá
pocátek
zájmu
politických
stran
o uhelné
hospodárství
(zejména o dovoz cizozemského uhlí). Nutí to cloveka mimodek
k poznámce, že politické strany, byvše odehnány od žlabu jednoho,
patrne si vyhledaly v tichu a v zákulísí žlab druhý. jaké dusledky
to melo, vidíme z afér, které se dnes projednávají.

*

Oc nyní jde v hospodárství lihovém a minerálnimi oleji? V léte
zacal parlament projednávati
osnovu zákona o povinném mišení
lihu s benzinem, jehož bude použito k pohonu aut. Nebudu se zde
šireji dotýkati úcelnosti ci neúcelnosti tohoto míšení. Poukazuji jen
na to, že známý nemecký prof. Evžen Mayer již r. 1902 seznal vhodnost lihu pro pohon výbušných motoru. A je dále faktem, že v posledních letech nekteré státy zavedly mišení bezvodého lihu s benzinem pro pohon, a to bud povinné, anebo fakultativní. Smes se
dobre osvedcila na pr. ve Švédsku. Také nekteri naší odborníci,
jako prof. Formánek, který nekolik roktt se zabýval touto otázkou,
doporucili michati bezvodý
lih s benzinem
v pomeru 20: 80
k pohonu výbušných motoru. Tato fakta a pak okolnost, že republika musí celou spotrebu benzinu krýti dovozem z ciziny, musí
dostacití každému rozumnému cloveku, aby zaujal k veci positivní
stanovisko, zvlášte když tím soucasne se má pomoci bramborárství
a reparství, které jsou v krisi. Ale rešeni celého problému podle
plánu, který vypracoval ješte bývalý ministr financí dr. Engliš, se
den ze dne vlece a odkládá, címž se poškozuje celkové hospodárství
republiky. Tak to nepujde v dobe, kdy jinde bez ohledu na levo a
na pravo se proste diktuje to, co se pokládá za všeobecne prospešné.
A že jde o vec, která bude celému našemu hospodárství ku prospechu, ukáži dále.
Zásobování republiky pohonnými látkami je odvislé od nekolika
mezinárodnich kapitalistí't, kterí si s námi zahrávají jako kocka
s myši a odírají nás, jak mohou. Namítne se mi, že nám umožnují
dovoz laciného benzinu. To je pouze zcásti pravdou. Nesmí se
totiž zapomínat, že k nám dovážejí do rafinerií min. oleju t. zv.
surový
benzin,
který nepodléhá clu, nýbrž jen dovoznímu poplatku (20 Kc za 100 kg). Tento olej jest vlastne cistým
benzi·
nem úmyslne
znecišteným
pred importem vstriknutím
težkého oleje. Na rafinaci jeho vydelávají rafinerie, patrící témuž mezinárodnimu kapitálu, težké miliony. Dosti podobne je tomu is ruskou
naftou, která se dováží k nám beze cla, a do níž rovnež se primíchává
benzin až do 30%. (Nafta obvykle obsahuje 15% benzinu.) je to vlastne
všechno pašování benzinu ve velkých rozmerech s vedomim
financní správy, která tvrdí, že primíchání benzinu v nafte do 30% nemuže kontrolovati. (Doporucujeme poslanci Remešovi, který dnes zasedá v lihové osme, jako pred lety zasedal v lihové petce, tento kout
našeho hospodárstvi ke stejne bedlivému studiu, jaké venoval svého
casu lihu.) Tímto zpusobem mají naše petrolejky zabezpecený dovoz
ohromne cenných surovin, jichž zpracování na benzin je velmi
usnadneno. Tim mají však zabezpecený i skvelý zisk, který ovšem
nezustane v republice, nýbrž plyne do kapes zahranicního kapitálu.
(je to snad nejaké konsorcium se sídlem ve Vidni.) Náš petrolejárský
prumysl se v dusledku toho nestará o získání domácích surovin
úcinnou a promyšlenou vrtbou. Muže se tedy nekdo diviti, že v této
otázce jsme nepokrocili ani v nejmenším? A lze se dále diviti, když
nyní prichází lihovarský prumysl a nabízí ke krytí potreby pohonných látek z 20% bezvodý líh? A možno staveti se hluchým a slepým
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k tomu, že bramborári i repari, topíci se ve své produkci, durazne
iádají, aby se použilo lihu z jejich surovin a aby tím peníze, vyhalované za hranice cizim kapitalistum,
zustaly v republice a oživily naše hospodárství?

*

Podle posledních zpráv politické strany by snad souhlasily s mícháním, kdyby se pohonná smes nezdražila. Krome toho financní
správa žádá, aby jí byl nejak vynahrazen úbytek poplatku celních
a danových, který nastane zmenšením dovozu benzinu. To je ovšem
vec velmi težká. Podle ríjnového výkazu zahran. obchodu stojí
rafinovaný benzin na hranici 75 Kc za 100 kg; po zdanení a vyclení
se prodává I litr asi za 2.3 Kc u pumpy. Lihovarníci by snad mohli
dodat 1 litr bezvodého lihu asi za 3.5 Kc. Z této disparity cenové
je zrejmo, že míchání se sotva obejde bez zdraženÍ. Pri tom je zajímavo, že politické strany nevyslovily žádného požadavku ohledne
benzinu, dodávaného z rafinerií, jako by je cena tech 80 dilu benzinu, které budou ve smesi, nezajímala. Tato okolnost ukazuje, že
rešení celé otázky je polovicaté a naprosto nedokonalé. Zasahuje
však také do otázky dopravy, která by se mela rešiti soucasne
s touto otázkou. Doprava automobilová konkuruje železnicím. Až
dosud doprava automobilová byla všemožne fedrována a železnice
byly zle kritisovány. Nikdo si dosud nekladl otázku, bude-li možno
nadále provádeti tuto dopravní politiku. je jisto, že automobilová
doprava si urve z dopravy celkové jen to, co ji prináši zisk; obstarávání dálkové dOpravy ponechává železnicím. Tyto pak nemohou
býti plne využity, cimž ohromné každorocni stamilionové investice,
na které prispívá stát, nemohou býti zúroceny a celý podnik se
stává pasivním. Nezamestnané
železnice,
nezamestnané
stroje továren
a statisíce
nezamestnaných
delniku
který
budeme
nuceni
rešiti
tot jeden a týž problém,
v celku, dukladne
a velmi
rychle.
Delat vše možné, aby prospívala doprava automobilni i za cenu,
že se ohromné miliony nahánejí do kapes zahranicnich petrolej 0vých králu, a strkat psi hlavu na železnice, které museji propouštet
delnictvo a rozmnožovat armádu nezamestnaných,
to asi nepujde.
V hospodarení s minerálními oleji by se tudiž mela hledati cástecná
úhrada bud ke kryti schodku železnic, anebo k dqtaci fondu pro
nezamestnané, který ministr Cech projektuje. Upozornujeme na to
naše politické strany. Brát se muže jen tomu, kde neco je. K tomu
je však treba plánu vecného a národohospodársky
promyšleného.
Codnes vláda delá, to všechno mohlo být již dávno, ješte za ministrování Englišova uskutecneno, nebot všechno to (až na snížení vánocního prídavku státním zamestnancum) bylo již projektováno a také
vypracováno Englišem, jemuž strany pri každém kroku prekážely.
Nyní to musejí všechno hezky spolykat. Od té doby jsme se také
vlastne nehnuli o krok kupredu. Zatím co jinde státnici vypracovávají dalekosáhlé hospodárské programy a rychle je uskutecnují, my,
jak ríká Peroutka, prešlapujeme na míste. je nesporné, že vláde
schází tvurcí a iníciativní osobnost, která by do pOdrobností ovládala hospodárskou a financní konstrukci státu a která by také dovedla rychle a v plném rozsahu zasah.ovati do prekotného vývoje.
S.

Prípad desátníka Horáka vyrízen.
V pondelí 7. prosince jednal Nejvyšší
soud v Brne v neverejném
lícenío zmatecní stížnosti, kterou podal verejný žalobce v Praze proti
osvobozujícímu rozsudku pražské poroty v trestní veci desátnika
Karla Horáka. Nejvyšší soud rozhodl ve prospech obžalovaného
Horáka a - ponevadž neshledal podstatného duvodu ve zmatecní
stížnostistátniho zastupitelství v Praze, naridil, aby desátník Horák
byl ihned propušten na svobodu.

Prípad Horákuv; který hned po prekvapujícím rozsudku pražské
porotyvzbudil ve verejnosti veliký údiv a vyprovokoval nejen znacné
množstvíclánku, ale posléze i projev ministra spravedlnosti dr. Meissnera,byl také v tomto týdeníku dostatecne glosován. Neni tedy potrebívraceti se k vecem, které jsou známy. Dnes, kdy trestní vec de-

sátníka Horáka jest definitivne skoncena, nebot rozsudek nabyl moci
práva, máme možnost ríci o této vecí více.
jest pravda, výrokem Nejvyššího soudu nedostalo se spravedlnosti
matce zabitých ve Velkém Vítezi, po niž tato žena tolik volala. jest
tedy otázka, zda byl Nejvyšši soud povolán nebo zda to bylo v jeho
moci, aby opravil výrok porotního soudu v Praze v tom smyslu, že
by zrušil osvobozujicí rozsudek - i když neuznal za oduvodnenou
zmatecní stížnost - z moci úrednÍ. Dr. Bili v Prager Tagblattu
ve svém útocném clánku naznacil, že Nejvyšši soud mel rozhodnouti
v tomto smyslu. Názor dr. BilIa, který byl angažován ve velké pri
Horákove v Praze jako zástupce soukromých úcastniku, neni správný.
Nejvyššl soud mohl se zabývati pouze zmatecní stižnosti státního
zastupitelství v Praze a zkoumati, byla-li tato provedena podle zákona ci nikoli. Co uplatnovalo státni zastupitelství ve zmatecní stížnosti? Verejným žalobcem byl uváden nikoli materielní, nýbrž toliko
formální zmatek § 344, C. I. tr. r., což znamená, že nebyl soud rádne
obsazen. V Horákove prípade to znamenalo, že porotce Tríska spal pri
lícenÍ. Nejvyšší soud však nebyl povinen zabývati se touto otázkou,
je-li zmatecním, když clen soudu spí - ponevadž nebylo vubec prokázáno, že by to byla pravda. Nebylo-li tomu tak, nebyl tu tedy také
dán duvod zmatecn{stížnosti po stránce formálnÍ. Nedostatecné obséj,zení soudu nebylo. jak se zdá, bylo naopak zjišteno ze spisu a protokolu neco zcela jiného. Mínení advokátu, soudcu a ostatních osob,
které byly slyšeny v záležitosti porotce Trísky, se tak rozcházela, že
nebylo možno nabýti nezvratného presvedcení, že jeden z dvanácti
soudcu z lidu opravdu spal pri soudním lícenÍ. Nejvyšší soud, který
bezpochyby zjistil tuto závažnou okolnost, nebyl již dále povinen zabývati se otázkou, je-lí taková vec zmatecnÍ. Zmatek zmatecní stižnosti verejného žalobce, jak bylo dokázáno, byl bezzákladný, a tudiž
bylo také nutno zmatecní stížnost jako neprovedenou zamítnouti.
jest zajímavé, že cást právnické literatury, jíž si jiste také všiml Nejvyšší soud, obsahuje názor opravdu kuriosnÍ. Tak zemrelý profesor
na právnické fakulte Karlovy university v Praze dr. Storch, který tu
prednášel asi pred padesáti lety, tvrdí ve své knize (komentár k trestnímu rádu) výslovne, že i v prípade, že spí clen soudu pri jednání,
nedá se to považovat za to, že by soud nebyl rádne obsazen. Nelze
ovšem tvrditi, že by se Nejvyšši soud ztotožnoval s tímto názorem.
Pres to jest však tato teorie nanejvýš zajímavá. Pozoruhodné jsou
také dve knihy dr. Mayera a dr. Lohsinga: "Kommentar zum Strafprozessrecht" .
Dr. Bili, který mluvil v listopadu na verejném projevu Ligy pro
lidská práva v Brne o desátníku Horákovi a pražské porote, ríká, že
onen soudce, který byl na schuzi prítomen, mel informovat peticlenný senát, jenž v neverejném lícení o této veci rozhodoval. Nejvyšší soud, který prý vyhovel krajskému soudu v Prešove a odevzdal
Horákuv prípad k projednávání pražské porote z duvodu nacionálních a politických, aby vec byla projednávána
v ryze ceském prostredí, mel prý se o Horákove cinu informovati aspon z tisku. Tyto
argumenty nejsou dosti vážnými a seriosními. Podekovali bychom se
asi brzy za takovou praksi Nejvyššího soudu, který by cerpal materiál
pro svá rozhodnutí teprve z novin. Dr. Bili obvinuje dále Nejvyšší
soud, jemuž vycítá ne právem špatné niveau, také z neduslednosti.
Nejvyšši soudní tribunál prý jednou uzná formální zmatek a rozsudek
zruší, jindy (že) uzná v stejné veci jinak. Dr. Bili táže se prímo: V prípade Horákove platí jiná judikatura? judikatura
Nejvyššího soudu
v Brne ve vecech civilních vyvolala svého casu obecný údiv a pražská
advokátní komora Nejvyšší soud ostre a oprávnene kritisovala. Nyní
prý nutno litovati, že Nejvyšší soud také v trestních vecech drží se
judikatury, která volá po náprave. Prípad Horákuv bude prý v historii justice této zeme temným stínem. Dr. Bili, který v dalších odstavcích ironisuje praksi Nejvyššího soudu, žádá neco, ceho jest se
právem obávati.
Nejvyšší soud v Brne k svému prospechu a k velkému prospechu
csl. soudnictví vubec jest na hony vzdálen prepolitisovanému pražskému prostredí. Nejvyššímu soudu jen prospívá, že není v Praze. Na
každého cloveka, který kdy byl prítomen jednání u kasacního soudu,
musela presvedcive a s jistým zadostiucinením pusobiti naprostá ne789
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odvislost a velký odstup od všech zevních politických proudLt a štvanic, jimiž jest život v CSR prímo precpán. Nedá-Ii Nejvyšší soud púsobiti na sebe projevúm tisku at levého nebo pravého, ani schúzím
Ligy pro lidská práva, lze v tom videti jen plus, nikoli minus. Nejvyššímu soudu nesluší zkoumati, zda pri porotním Iicení byli porotci
presvedceni o vine ci nevine obžalovaného právem ci neprávem, nebot
presvedcení poroty, nebylo-Ii založeno na vadném prúvodním rízení
soudu, Nejvyšší soud korigovati nemúže. Není to také jeho právem.
Zbývá tedy ješte námitka, proc Nejvyšší soud nezrušil osvobozující
rozsudek pražské poroty z moci úrední. Avšak i to jest každému laiku
známo, že Nejvyšší soud muže zrušiti rozsudek porotního soudu z moci
úrední jen tenkrát, je-Ii to ve prospech obžalovaného. Ani tato
výtka není tudiž odúvodnená. Nejvyšší soud jednal toliko o formálním zmatku § 344 C. I. tr. r., ponevadž jiné duvody ve zmatecní
stížnosti nebyly v neverejném lícení. Pro verejné kasacní jednání
nebylo zákonných predpokladu. Napadat pro tuto vec Nejvyšší soud
není oprávneno.
Praha, která soudila desátníka Horáka a která mela dáti spravedlnost matce zabitých ve Velikém Vítezi, opet zklamala. Nyní meli její
kousek napraviti nejvyšší soudci v Brne. Nebylo by však lépe, kdyby
ti, kterí se dnes pohoršují nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, byli
lepšími žalobci a právníky u soudu prvé instance? Nejvyšší soud není
ve státe pro to, aby napravoval chyby, které ucinila obžaloba nebo
obhajoba k neprospechu svých zájmu u soudu nalézacích, nýbrž
k tomu, aby dbal toho, aby zákon nebyl porušen nebo aby nebyla
žaloba nebo obhajoba zkrácena nalézacím soudem na jejích právech.
Tedy: nenaríkejte, že nenapravilo Brno to, co Praha pokazila.

-at-

Kdo je to pan Briining?
Kdybyste se podívali do Brockhausova lexikonu (poslední vydání
roku 1929), nenašli byste tam vubec toho jména. Pred tremi lety
nebyl muž, který dnes predstavuje nemeckou republiku, ješte nikdo.
Je povoláním soukromý úredník. Byl správcem sirotcince. Na vojne
to dotáhl na setníka. Byl dlouho na fronte, v zákopech. Jemu 48
let. Tepr.ve roku 1924 byl zvolen poslancem za katolické centrum,
v klubu byl považován za privržence pravého, nacionalistického
krídla strany - protože byl "frontový bojovník". Jako takový byl
zvolen predsedou frakce a po rozpadnutí Mullerovy velké koalice,
jež melo na svedomí vedle Iidovcú práve pravé krídlo Centra, povolán prímo na místo kanclére. Byla to závratná kariéra, za niž
prý dekuje jediné té okolnosti, že si pri kterési recepci velmi pekne
pohovoril s presidentem Hindenburgem o té vojne. Jisto je, že má
. jeho paprostou dúveru a nejen politickou, nýbrž oS6bní, což je arci
daleko více. Pomer Hindenburguv
k tomuto kancléri je docela
zvláštní, prímo otcovský. Vypravuje se, že když Ion i zajíždel Bruning do východních Prus, pujcil mu Hindenburg svuj vlastní kožich,
"ponevadž poznal, jaké jsou tam zimy". Jediné ze spojení s Hindenburgem a s armádou, s presidentem Hindenburgem a s maršálem
Hindenburgem, pramení kanclérova síla. Nikdo mu nemuže uprít
vlastenectví a statecnost. "Ubohý civilista" by byl v Nemecku
býval již dávno hotov. Hejtmann Bruning má rišskou obranu k disposici. To se ukázalo nejlépe, když v okamžiku témer úplné opuštenosti politickými a hospodárskými ciniteli, na než se obracel (pri
poslední krisí na podzim), prijal generál Frocner ministerstvo vnitra.
To je také pravý duvod Hitlerovy legálnosti. A neopusti-li Bruninga
Nemecko, nezradí-Ii republiku republikáni (z 9. listopadu, republiIII. ríše. Prokáni proti své vuli), nestane se Hitler zakladatelem
stredky státní moci jsou spolehlivé, vláda je pevná, národ je rozvrácen.
R.I P.

Vzpomínka na senát.
Vzpomínky jsou nevypocitatelné:
najednou z cista
menete na neco, buhví proc. Tak jsme si najednou
senát. Co delá tato dobromyslná instituce? Jak se
Zda je tam ješte cítit po chodbách knedliky se zelim?
Proc si najednou clovek vzpomene na senát, nikdo
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jasna si vzpovzpomneli na
tam asi mají?
nevyloži. Tato

instituce nemá souvislost s nicím dúležitým, co se deje v této zemi,
a kdyby se pojednou otevrela zeme a pohltila ji, nic by se ani o cárku
nezmenilo. Nebo dovedete uvésti nejakou událost, na kterou by jednání senátu bývalo melo vliv? Dlouho a marne byste vzpomínali.
Jestliže veci s nejakou institucí jdou práve tak, jako by šly bez ní,
práve tak dobre nebo špatne, stejne rychle ci pomalu, jestliže instituce, která se zabývá deláním zákonu, k žádnému ze zákonu ani
cárku nepridá ani neubere, jestliže zkrátka za celou svou existenci nic
nevykoná, zdá se tím býti dostatecne prokázána zbytecnost této
instituce. Cte-Ii clovek v novinách, že se sešel senát, napadá ho ptáti
se, proc se sešel. Zajisté, sešel se proto, že to má predepsáno, ale jaký
je v tom vyšší smysl a úcel? Co možno od toho ocekávati - jakou
zmenu k lepšímu nebo k horšimu? Z jedenáctileté historie senátu
každý ví, že není možno oceká\1ati zhola nic. Tato ínstituce v nicem
ani neprospeje, ani neuškodí. Vyvinula se ve školu politického nicnedelání, jež je vázáno na jisté formality, aby byl vzbuzen dojem cinnosti. Senát není více než zrcadlo, ve kterém se obráží každý pohyb
poslanecké snemovny. Máme-Ii jednu snemovnu nebo dve, je naprosto lhostejné pro výsledky. A ponevadž je tomu tak, je to vážná
námitka proti tomu, abychom meli snemovny dve.
Existence senátu zakládá se na dvou silách: na setrvacnosti a na
humánnosti. Máme senát proto, že je predepsáno v ústave jej míti
(ac se žádný z politikú opravdove nezajímá o to, co se tam deje),
a máme jej proto, že pridelení senátorského mandátu je nejoblíbenejší a nejlacinejší (pro stranu nejlacinejší) forma politické pense.
Strany by jinak zhola nevedely, kam usaditi své zasloužilé prestárlé.
Proto se nikomu nechce tím hýbat.
Stanovisko humánní do znacné míry uznáváme. Není možno staré
politiky proste vyhodit na dlažbu. Bylo by to kruté hlavne pro ty,
kterí byli poctiví a nic sí neušetrili na stará kolena. Ale je nutno pro
poskytování pensí vydržovat celou instituci, která si dodává vzezrení instituce zákonodárné, ac jí není? Není to í politicky škodlivé,
mítí parlament, ve kterém zrejme není nic na práci? Je v senáte nekolik lidí, kterí by svým významem patrili do poslanecké snemovny.
Bylo by nejlépe je tam poslati, a pro ostatní politiky, kterí toho potrebují, radeji za ty peníze, které senát stojí, zaríditi nejaké pensijní
pojištení, proti nemuž by nemohlo býti námitek. Bylo by to lacinejší a lépe by to odpovídalo pravému stavu veci.

-[p-

Také v nemocenských pojištovnách se bude šetrit.
V posledních dnech noviny opet mnoho a rozhorcene psaly o vysokých nákladech nemocenského pOjištení a o potrebe revise platu
zamestnancu sociálních pojištoven. Podnet k diskusi dal návrh zemedelských senátoru Donáta, Sáblika a spol. a je hodno zmínky, že
vedle tisku stran obcanských se vyslovilo pro intensivní zhospodárnel1í správy sociálního pojištení i Ceské slovo. V této kampani
proti pojištovnám by mela rozhodne jedna vec býti mimo spor;
jestliže se snižují príjmy zamestnancum státním, musí si i úredníci
nemocenských a jiných sociálních pojištoven dát Iibit, aby se sáhlo
i na jejich požitky, a je samozrejmé, že se ubere nejvíce tem, kterí
jsou placeni nejlépe. Nelze zkrátka žádat, aby úsporám ve verejném
hospodárství prinášeli obeti jen státní zamestnanci. Jak však z psaní
denního tisku je nad slunce jasne patrno, beží tu o ncco víc než
o zavedení pouhých úspor - o ocistu osobních pomeru. Jako vždy,
predpokládá každá ocista neco nezdravého, a to je problém, s kterým bychom se meli in concreto opravdu již jednou vyporádat.
Tvrdi se totiž, že vysoké správní náklady, zvlášte vysoké platy
vyšších úredníku ("vrchních proletáru") a drahé stavby vlastních
budov pojištoven ("palácu") jsou prícinou mizerie, do níž zabredlo
nemocenské pojištení. Podotýkáme k tomu ihned, že se verejné mínení dopouští v posuzování této skutecnosti zajímavého omylu.
Naše noviny nemilují spletitejších hospodárských úvah a rády si
zjednodušují pohled na veci, kladouce prícinnou souvislost tam, kam
vlastne nepatrí. Je pravdou, že naše sociální, a zejména nemocenské
pojištení, je na dosti nízkém stupní racionalisace, ale je soucasne
nehoráznou pošetilostí odvozovati z této neekonomie hned težkou
hospodárskou krisi, do níž se dostala vetšina sociálních ústavu. Její
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príciny leží vesmes zcela jinde. Všimneme si aspon veliciny prvé.
O správních útratách a platech zamestnancu
máme dosti podrobné
statistiky, které pro léta 1920-25 sestavilo ministerstvo sociální
péce a pro rok 1926 Ústredni soc. pojištovna. Tyto údaje jsou kalkulovány velmí nízce, správní útraty by podle nich cínily na pr.
v r. 1926 14·44% celkového vydání a prúmerný reditel pojištovny
by mel v témže roce Kc 35.291 rocního príjmu. Kdybychom mohli
tcmto císlum úplne verit a predpokládat, že se od r. 1926 príjmy
zamestnancu nemocenských pojištoven podstatne nezmenily, bylo
by zbytecno o veci dále psát a nejlépe doporucit pp. agrárníkum,
aby svuj návrh pekne v tichosti vzali zpet, zamestnance nemocenských pojištoven hezky odprosili a dekovali nebi vroucne, že
ostuda nebyla vetší. Ale - jakkoli tu beží o fakt, vymykající se každému solidnímu prúkazu, víme dobre, že ani Pepícek Nohejl by
temto statistikám ve všem neveril. 1 kdyby však platy úredníku
byly dvojnásobné, ba i trojnásobné, kdyby bylo postaveno dvakrát
tolik palácú nemocenských pojištoven, nevznikla by tim ješte krise,
jak se nekteré naše vehlasné hlavy domnívají. Krise nemocenského
pojišteni je jevem daleko složitejším, zpúsobeným celou serii pricin,
a nebylo by snad ani príliš laskavé chtít na každém, aby si jimi
láma! hlavu. Nesnáze, vyskytující se v nemocenském pojištení, má
na svedomí predeVŠím všeobecná hospodárská krise, nezamestnanost, refundacní prakse Ústrední sociální pojištovny, vznht požadavku pojištencu, zhýckaných více dávkami v dobe príznivé konjunktury, snížení pojistného zákonem c. 221/24 a pod. Zabývati se
jimi patrí už odborníkum, a nemužeme si stežovati, že by tak necinili dosti poctive. (To podotýkáme proto, aby nedošlo snad k nejakému zklamání, až se bude v sociálním pojištení vice šetrit a krise
neprestane.) Tím vším nemá býti samozrejme význam racíonalisace
v tomto oboru bagatelisován, nebot i tu bude míti znacnou hospodárskou cenu. Ale celý problém má ješte jednu, a snad daleko duležitejší stránku, které se venuje málo pozornosti, t. j. mravne výchovnou. Predstavme si menší nemocenskou pokladnu malého okresního
mesta, která má již statisícový deficit, ale jejíž vedoucí úrednik má
aspon 50.000 Kc rocního platu (vypravuje se, že má víc) a trípokojový byt v novostavbe ústavu. Ale stavba pojištovny ani služné reditelovo nezavinily financní krisi, ponevadž stavba byla provedena
levne a náklad byl hrazen levným úverem; plat svou výší jen pranepatrne by spolupusobil.
Ale pojištencum
bylo cisti vyhlášky
o úspornejší lécbe, bylo treba nositi starou nádobku pri opakování
téhož léku, podrobovati se tuhé discipline a cetným kontrolním
opatrením. To je zrejmá neduslednost a nesolidarita v ekonomii,
a není pak ani divu, pomyslí-Ii si nemyslict mozky trebas i o pojištovne, jejíž výdaje na dávky již prestoupily prijaté pojistné, že
by z pojištení více meli, kdyby pokladna nemela vlastní budovy
a pan reditel melo 10.000 Kc rocne méne. Platy reditelu a stavby
budov tedy nezpusobily financní krise pojištení, ale vedly ke ztráte
duvery k instituci u širokých vrstev zájemcú. Proto je nutno tyto
prijmy podrobiti revisi, a bude-Ii zapotrebí, ješte také v tomto smeru
snížiti. Nepodarí se to sice zákonem tak primitivne zdelaným, jak navrhuje agrární strana, ale dojiti k tomu musí, a cím drív, tím lépe.
A ovšem bude dobre, bude-Ii se již cistit, aby se nehladilo, ale drhlo
porádne, a aby byly odstraneny i jiné špíny, vyskytující se v sociálním pojištení, na než se zapomíná. Zvlášte by mela býti co nejprísneji zakázána nemravná kumulace ruzných placených funkcí, vykonávaných namnoze i v úredních hodinách, zapocítávání let z jiného
povolání do služby u pojištovny a opravdu velmi nemravné pensionování mladých a zdravých vedoucích úredníku, kterí rádi odcházejí na odpocinek, zvýší-Ii se jim krátce pred odchodem do výslužby
plat i pense, a kterí se pak venují s chutí jinému povolání.
Jue. F. Po/užil.

Elektrisace.
Podle zpráv nekterých listu má býti zastavena elektrisace pražských nádraží a nejbližšího pražského okolí. Byla by tedy tato elektrisace zastavena dríve, než lidé jezdící vlakem z Prahy poznali její
výhody. Poznali až dosud její nevýhody. Doprava se nezrychlila,

pražská nádraží nebyla zbavena koure; elektrické lokomotivy jakoby
bezradne pojíždely na pražských nádražích, jako by nevedely, kudy
kam. Tato elektrisace pražských nádraží stála hodne milionu; proto
prostý obcan jedoucí vlakem by nepochopil, kdyby se reklo: pokus,
pocátek se nezdaril, necháme toho. Nepochopil by to už proto, že
jinde po dlouhých tratích jezdí elektrické vlaky. Prostý clovek má
príliš velkou duveru k technice a elektrine, aby mohl pochopit, že
elektrisace železnic musí ztroskotat práve u smíchovského nádraží.
Lidé mají k technice, k jejím možnostem vetší duveru než k lidem;
budou proto hledati chyby v lidech, zustane-Ii elektrisace v okolí
pražském torsem. Mluvi se o století elektrisace; spadá-li do této
doby nezdar elektrisace drah v pražském okoli, pak každý za tím
slyší neco skrípat.
V. G.

p

o

L

I

T

I

K

A

alfo Rádi:

Mladá generace "Pi·ítOlllll0Sti"?
1830

a neco.

Zatím co otcové a bratri byli ve válce, vYrllstala doma, vedle
neklidných matek, generace ohnívá, bledá, nervosní. Byli pocati v dobách císarství, která pripravovala bitvy, a vyrllstali ve
školách za rachotu bubnCt; tisíce detí se dívalo na sebe temnými
pohledy, a když zkoušely své svaly, cítily, že jsou slabé. Obcas
se objevili jejich otcové, znavení válkami, vyzvedli je na svá
prsa odená uniformami, pak je postavili zase na zemí a odjíždeli.
Jediný clovek nežil tehdy v Evrope svým plným životem;
každý se alespon snažil nacerpati do plic vzduchu, který jiní
již vydýchali.
Nikdy nebylo tolik bezesných nocí, jako v dobe onech lidí;
nikdy jste nevídeli takové zástupy zoufalých matek sklonených nad domy mest; nikdy se nerozkládalo takové ticho
kolem tech, kterí mluvili o smrti.

*
Nemužeme
docela verne opakovati
o sobe slova,
která rekl o své generaci pred sto lety mladý chlapec,
který byl poeticky
nadán a méne nadán pro život;
sníle~, lehce vzrušený, vždycky dojatý a vášnive sdílný,
takže rychle musil vypráveti
duvod svého nadšení,
nejradeji
v nejaké lehké forme, ponevadž
nemiloval
prílišne práci; vášnivý,
nezkrotný,
ochotný ke každé
pošetilosti,
smyslný a mající zálibou pro sensaci bud
vtipné
anebo
aspon
silné
nemravnósti
(neveríte-li
v "Gamiani",
necht vás uspokojí
alespon s "Contes
d Espagne et d ltalže"); a pri tom byl detsky rozmazlený,
sensitivní,
prudký a nestálý, miloval nejkrásnejší
slova
a prožíval podivnou erotickou historii s robustní a snaživou paní spolehlivých
názoru a matrimoniální
svedomitosti,
paní, jíž povesil jeden nemecký
filosof na
krk medailonek
"dojné
krávy
romantismu"
(což je
tak nechutné,
jak umí být jen pravda).
1 93 O a ne c o.

Nemužeme
opakovati
dnes docela tato slova populárního románu,
která jsem s nenápadnými
deformacemi preložil a priblížil vašemu
vkusu a mysliti
pri tom na kterousi neujasnenou
a ješte vubec presne
neformulovanou
generaci
dneška,
asi približne stejne
starou, jak byla generace onech romantických
mladých
lidí Mussetových ve chvíli, kdy psal svou sentimentální,
špatne
stavenou,
místy afektovanou
a zase strašne
uprímnou
knížku s titulem "Zpoved dítete svého veku",
která je pri tom všem jedna z nejhezcích knížek svého
veku.
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Ale prece mi vytanul onen citát z roku 1836 na mysli,
když jsem cetl minulý týden v tomto liste vážná slova
politika a pedagoga:
"Poohlédnete
se však kolem, jak studentstvo
myslí, jak
žije, jak studuje, jak a co cte, jak se projevuje tiskem jeho vtip
a žert, jak se studentstvo baví, vy to víte lépe nežli já,
a posudte sami, je-Ii vše na dobré ceste. A prece
budou
kdysi vaše mozky a srdce duchem
národa,
až na vás
prijde
rada."

Vzpomnel jsem pri tomto oslovení, v nemž jsem
"studentstvem"
rozumel (jiste v intencích autora)
všechny nás, kterým není ješte tricet let, všechny nás,
kterí nemáme ješte dojem, že už jsme dostudovali,
treb4že jsme si už prinesli ze svých fakult své diplomy,
všechny nás, kterí jsme po prectení Englišovy
reci
cítili jasne, že se tady jedná o neco pro nás nesmírne
závažného, o neco nám blízkého, o cem naši politikové
nikdy nemluvívají a o cem jsme nepromluvili dosud
ani my sami.
Engliš tu proste apeluje na neco, co by bylo možno
nazvati "generacním
uvedomením"
nás, mladých
lidí. A tu se jiste leckomu z nás zdálo vhodným, neodvolati se snad doslovne na ono "v y t o vít e Ié pe
nežli já", nýbrž alespon na to, co my vidíme s druhé
strany a jinak a co doplnuje obraz tech, kterým byl
adresován proslov "Studentstvo
a politika". To jest:
my a politika.
Deti svého veku.
Kdybychom
zpovzdáli
jednoho
pulstoletí mohli
podniknouti
analysu ružových zahrad naší poesie,
kdybychom sledovali její ikarské lety i její plavby na
lodích, které dovážejí b:lI1ány a kakaová zrna - našli
bychom v ní patrne nesporne jasne viditelné koreny
velkého
hnutí evropského
romantismu
z první
pule XX. století. Dnes však ješte musíme mluviti se
zábavnou ironií tam, kde pan Alfred
de Musset
již smel zazvuceti cistým pathosem, i není nám možl}o
prekrociti na tak daleko požadavky dobrého tónu,
abychom vedli paralelu k úvodnímu citátu a ukázali,
že i vnejší osudy mladých lidí po 1930 mají leccos obdobného s osudy chlapcú z let tricátých minulého století. Musíme tudíž tuto malou práci prenechati všem
vám, jež starší autori, kterí rádi preháneli, nazývali
soudnými ctenári. 'Prosíme vás, abyste nám prominuli
nekteré poetické obraty onoho odstavce, které jest
pricísti na vrub onoho enfant
terrible
francouzského romantismu, a abyste se snažili pochopiti z podobné osudové i morální konstelace nekteré podobné
duševní rysy dnešní mládeže.
Ponevadž je nošením jehlicí do lesa objevovati
u nás ješte jednu generaci; ponevadž je to predem vecí
nesympatickou, konstruovati zase nejakou novou trídní
domýšlivost nekolika tak-a-tak-starých
proti všem
o-neco-jinak-starým;
a také vecí matoucí bežný porádek, a eventuelne i zneklidnující v dobe, se kterou
zacházejí všichni její lékari jako se souchotinárem dva
dny pred smrtí - spechal bych do nejakých nových
výkladu generacních se stejnou ochotou, s jakou leze
kocka do louže.
Ciním-Ii tak prece, prese všechnu nevdecnost a nepopulárnost takového podnikání, svaluji vinu této
debaty nejen na proslov k mládeži z minulého císla,
nýbrž i na zkušenost nekolika lidí, s níž jsem se v techto
dnech setkal, a také na nekolik fakt, která bezpecne
karakterisují náš verejný život.
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o Id b o Ys se drží nehty.
Náš verejný život delají starší páni. Pred nedávnem
jsem mluvil s mladým mužem z venkovského mesta,
který pracuj e ve svém prostredí v osvetovém kroužku
spolu s mnoha lidmi svého veku, (rozumí jim a zná
jejich nazírání), a ten mi rekl: "U nás delají všecko dedkové. Kdyby všichni tihle starouši, kterí se tak krecovite drží svých posic, udelali jednou v kterékoli z politických stran trochu místa ze svých lidí mladším mozkum a mladým energiím, musili by fašisté i šejdristé hledat své privržence " lucernou ve dne. Ponevadž bychom
všichni stáli za temi mladými. K tem omšelým máme moc
daleko." Rekl to tak nejak doslovne. Byl to príslušník
veliké státotvorné strany. A to, co vyprávelo príslušnících dorostu všech politických stran ve svém meste,
melo cosi revolucního, o cem se bohužel mluvívá nesmírne málo nahlas.
A o tri dny pozdej i j sem se potkal ve spolecenském
prostredí s bohatým pánem, který je také ješte mlád,
který mnoho penez zdedil a mnoho jich sám vydelal, jsa
velice energickým a plánovitým podnikatelem. A ten
pravil ze své solidní konservativnosti
témer naprosto
totéž. POLoruje s obavou jak veliká distance je už dnes
mezi temi, kterí bezpecne drží všechna vudcovství a
všechna zadní místa, a temi, kterí vyrustají dosud naprosto b~z vlivu. Je mezi nimi rozdíl veku a propast
v smýšlení. Nemají mezi sebou naprosto žádného kontaktu. Nikde se dne, starí páni nestarají o dorost, a
i když se snaží, nedosáhnou již až k nemu. A tu rekl onen
pán vec, která v bizarním kontaktu k celému okolí znela
opet zcela revolucne: "Naši starí páni nevedí, že jednoho
dne budou všichnj I13.jednou mrtví. A na jejich místa
prijdou docela jiní. Docela rozdílní, kterí povedou naprosto jinam. Mluvil jsem o tom již se mnoha politiky
ale všichni krcí jen raQ1eny. Až prestanou krcit rameny,
budou se tvárit nesmírne prekvapene. Budou mít o tuhle
vec nesmírný zájem, který meli mít už o deset let drív."
Mladí jdou stranou.
Obraz smýšlení našich mladých lidí není však tak
studene strízlivý a vecný, jako byl Englišuv proslov, a
naše pochybnosti nejsou jen toho druhu, jak je vyslovil
autor. Vidí náš problém v nezacelenosti onoho ideového
švu, jejž predstavuje vývojové navázání názorú lidí vyrostlých v novém státu na dedictví otcu, kterí vyrostli
v Rakousku, vidí rozpor staré generace zvyklé negaci a
úsilí nové generace podrobované autoritám, jež není již
ochotna uznávati. To vše jsou postrehy dobré a zásadní.
Ale nechávají stranou tri nejkarakteristictejší
znaky
nové generace, kterých bude treba si podrobne povšimnouti.
Predevším je to faktické odstavení mladých lidí
z praktické politiky a také nezájem nejinteligentnejších
a nejhodnotnejších
jednotlivcu o otázky
politické,
jejich skepse a ironický pomer k politické aktivite. Pak
nový typ internacionálne
eklektické
kultury
našich mladých lidí, která naprosto nemá oné národní
base a onech stálých národnostních ohledu, jež vyyznacovaly u nás všechen pomer ke vzdelanosti za posledních
sto let, v dobe 1820-1920. A konecne epikurejsky flegmatický z p u s o b ž i v o t a, se svou amorálností a s novými formacemi spolužití obou pohlaví, sexuelne se
volne vyžívajících témer bez jakékoli prekážky.
To všechno jsou rysy, které spolecne s vecnou kontradikcí stárí a mládí a s vecným protikladem generací po
sobe nastupujících oddelují daleko od sehe otce s jejich
zálibou pro prepolitisovanost a s jejich myšlením "podle
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politického klíce" a synu, kterí na vážnou
politiku kašlou, ledaže prinášela trochu sensace; mezi otci s knihovnou ceských klasiku a prísného výberu uznaných jmen
cizlch a syny rostoucími v apatii k ceské literature,
která
je vetšinou up to dat e; a konecne mezi otci, kterí vyrostli v meštanské strídmosti a strízlivosti s alespon pro
foro zastávaným idealismem ve vecech lásky, a syny,
jejichž ideály formuluje
trojice
kino-bar-tramping,
jejichž erotický život je vyrízen hladce a bez problému
snadno prístupnou možností pohlavního
styku a jejichž
životnímu stilu odpovídá nejvíce forma "Kanadského
žertíku",
nad nímž si leckterý táta dobré vule muže
hlavu rozlámati, co je na tom vlastne smešného nebo
vtipného.
Z á d Y k Po I

it ic e.

Myslím, že techto synu v politice nenaleznete.
Neznám alespon nikoho z poslancu, který by vykazoval nejnižší zákonnou hranici vekovou a byl nekdy mužným slovem, statecným postrehem anebo treba jen podivuhodným kouskem
recnické
kultury
ohromil
snemovnu. Neslyšel jsem u žádné strany o nikom z petadvacetiletých ani z triceti1etých,
kterého by organisace
vysílala na své projevy, aby tam strhoval mladé mysli
svou obratností
i vahou své osobitosti.
Necetl jsem
v žádném Iiste politické úvodníky nebo formulace zásadních názoru, psané nekým z nejmladších,
by svou bystrostí, rízným vtipem a briem své stilistické pohotovosti
prolomil strašlivé pedantství
a strašlivou
nudu našich
žurnálu.
Bud se mladí lidé na tomto poli u nás kupredu nedostanou pro vlastní nezájem nebo je nikdo do prvních
rad nepustí. O tom by nás mohly pouciti jen konkretní
prípady. Pravdepodobne
tu prekáží obojí. Politická cinnost je v dobách vecných kompromisu,
jako jsou nynejší, podnikáním
strašne neefektním
i nezajímavým,
takže nemá mnoho schopnosti
pritahovati
a získávati
si mladé lidi, dychtivé verejné cinnosti.
jisto je však i to, že dnes jsme do úplného ústraní od
politiky také pevne zatlaceni, at už chceme, ci nechceme.
Se všech stromu cinnosti máme trhati, jen se stromu politického nikoli. O všech oborech lidských kumštu a výplodu smíme psáti dobre ci špatne a premýšleti
chladne
ci temperamentne,
jak nám naše sti1istická schopnost
dovoluje, jen o naší moudrost politickou se nás nikdo neprosí.
Proto máme k politice týž pomer, jako k dáme, které
jsme nebyli predstaveni.
Tu se clovek spoléhá zprvu na
dobré vychování druhých, kterí by meli tento akt zdvorilosti provésti.
Ale jen tak dlouho, dokud ho cekání
neomrzí a dokud se nepredstaví
sám. I když je to trochu
v rozporu s prísne dobrým tónem. Ledaže by ten dobrý
muž, k nemuž jsme prirovnali sebe, rešil svuj pomer k oné
cizí paní, k níž byla pripodobnena
naše politika, tím zpusobem, že vstane a odejde, že se na ni vykašle, jak se
nevychovane ríká.
Kteréžto vazby vetšina
našich mladých
lidí užívá
o svém vztahu k politice.
Nac se ale nevykašlou?
jazz

band

a nadra

snedé

Snad se ztrácíme všichni mladí
romantismu. Trháme
kvetinky
dáme si herbáre, jak ríká prísne
tanti, potulující sz po literaturách
techto zálib ovšem rozhoduje
mentu. Proto leckdo z nás dává

divošky.

v nejakém neurcitém
podél cesty a zakláPeroutka.
jsme dilea kulturách.
Ve volbe
také rozdíl temperaprednost tomu, pone-

chati literatury
i kultury národnímu
museu a volí radeji ztráceti se tam, cemu ríká život.
Tenhle vášnivý život generace je však zase nejak neskutecne romantický.
Clovek našich let, který se na sto
procent dohodl s Van der Veldem o pomeru ke svému
devceti, jenž si myslí, že myslí racionelne,
a že se docela
chladne vyporádal se strízlivostí
své logické a nefantastické doby - není prece jen tak docela oprošten ode všeho, co jiní ve svých rozevlátých
stoletích nazývali "mal
d u si ecl e" a jeho vnitrní struktura
není prece jen tak
jednoduchá
a zdravá, jak si snaží namluviti
ve svém
veku sportovních
rekordu.Pohlédnete-1i
na hrdinu naší
doby, vidíte, že se vášnive upíjí na trech lihovinách.
Predne na coctailu kina, s jeho pestrou nevázaností
a strakatou
zábavností,
po druhé na coctailu no cní c h
lokálu,
s jejich sladkým
spleenem a sladkou nudou
jejich oderotictení
po tretí na coctailu
exotismu
v kapesním
vydání,
ve forme t r a mp ing u, táborení,
kanoí a havajských
guitarr.
To jsou tri formy života
tech z mladé generace, které netrápí intelektuelní
žízen
a kterí nestuní zlem kosmopolitického
eklekticismu
kulturního,
tri formy stejne diletantské,
lživé a dekadentní.
Troj í proj ev úteku od reality,
tri sladké lži stej ne
príjemne neskutecné.
Ke všem z nich, ke kinu, k baru
i k trampingu,
zní tyhle hríšn ~ nemocné melodie táhlé
jazzové
hudby,
která
ve svém stále toužnejším
tangu
nám nalhává iluse strašlivých
vášní, a která nám
ve své ru m b e destiluje
primitivnost
divošských
melodií, skreku, které skrývá b u s h, pri taktu nekonecné
monotonie neúnavného
rytmu chrestacky.
A zatím mužeme býti klidne rozloženi v nerušene necinném pohodlí
uprostred
racionálního
nábytku,
dumyslných
chromovaných
ocelových
trubic spojených
elastickou
látkou
v nejjednodušší
tvary
novodobých
"prístroju
na sezení", které jsou vám k disposici také v kinu, v baru
i ve stanu pri campingu,
a mužeme se zkolébávati
visemi banánových
ostrovu s divoškami malých a tuhých
nader, s vecne sladkou necinností
a s tak príjemným
zapomenutím
všeho nepríjemne
banálního
dneška.
Ale pro boha, to není všechno, to je jen cást nás.
To je jen jedna naše tvár. Ta, která je viditelná.
Tu,
kterou od nás chcete videti.
Druhá

tvár.

Dotkl jsem se nekolika typických
povahových
rysu
a nekterých
vnejších
podmínek
života
mladých
lidí
techhle dob. Nás tu zajímají
jen politické
dusledky
z toho všeho plynoucí,
ponevadž
také Englišuv
apel
k politickému
zájmu studentstva
a mládeže byl podnetem této diskuse. A chtel jsem soucasne pri rozprave
o pomeru mladé inteligence k politice vymeziti i po m e r
mladé
inteligence
k tomuto
predevším
politickému
listu, vysloviti, co v "Prítomnosti"
hledáme
a co od ní cekáme, ne snad vyznávati
jí oddane lásku.
Ponevadž "Prítomnost"
znamená urcitý kulturní názor.
Predevším
tím, že nepredstavuje
žádnou
politickou
stranu.
Že nemá hmotných
zájmu a nemá
praktických
interesu. Že muže (a že by mela) vždycky
zastávati
ideu. Že nepotrebuje
(a že by nemela) nikomu jen proste prihrávati
a pritakávati
2 kamarádství.
"Prítomnost"
si muže dovoliti býti
inteligentní
ve
všech otázkách: žádný príslušník žádné politické strany
si tohle nemuže integrálne
dovolit. Ponevadž již dávno
všecky politické strany u nás znají jen otázky mocenské, personální a hmotne praktické
a u žádné nerozhoduje idea. V tomhle smyslu u nás "Prítomnost"
již
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Ptítomnos~
casto byla jedinou ideovou baštou, stojící nad politickým interesem.
"Prítomnost" se stala výrazem smýšlení in tel i gen c e,
která toužila po svém foru, na nemž by každý projev
a každé gesto nebyly zapraženy do jha politické oportunity té ci jiné strany. Ponevadž inteligentní clovek
proste vitálne potrebuje místo, kde je možno volne oddechnouti, ponevadž svoboda
kritiky
je nejpodstatnejším znakem hominum,
qui intellegunt,
lidí,
kterí vnímají rozumem, nejen smysly, kterí poznávají,
chápou, rozumejí, kterí ví a myslí. Toto forum volné
d i s k u se, které by melo býti zachováno s prísnou dusledností (bez onech replik ve forme trídní dutky tem,
kterí oponují), zajištuje "Prítomnosti"
její zvláštní postavení i nejvetší sympatie jejích ctenáru. Tento pozdní
Ii ber a li s m, který prošel školou moderního s o c i a Ii srn u, se svou ideovou tolerantností a svým vecným klidem. Tato mentalita
klubu lidí s dobrým vychováním, který poprává místo clenum jakéhokoli politického
smýšlení, pokud prizpusobí své mravy klubovním statutum
Pro tohle pro všechno muže míti "Prítomnost"
ony
sympatie, kterých nemá jiný list.
Mladá

generace

"Prítomnosti"?

Zdá se mi, že to, co jsem nazval "mladou ger,erací
Prítomnosti"
již existuje v celé urcitosti. Presvedcil
jsem se o tom nescetnekrát, když jsem nekoho z lidí
svého veku, pred nímž na stolku ležel sešit ve wetle
žlutých deskách, nekde ve vlaku oslovil; anebo když se
totéž stalo mne. Všímal jsem si toho, v cem nás "Prítomnost"
spojuje.
Ponevadž nás mnoho s ní vyrustalo. S její kultivovaností
a s jejím anglickým smyslem pro dobrý tón.
Ponevadž nás její vtip získával a její suchý humor
zajištoval vždycky možnost spolecnosti slušných
lidí
ve chvílích, kdy se naší politikové zacínali dunive bíti
v prsa a naše žurnály vycerpávati chutné strely ze svých
titulkových arsenálu. Ponevadž jsme se v ní ucili, co
jet o sty I, a ponevadž formálne pro nás ve svých
nejlepších statích nám vždycky ukazovala, co jet o
ps á t i (což nás j incly také ucil onen skvelý fanatik Kraus,
žonglérský eskamotér Kerr, stej,!!e jako nám ukazoval
krásu bohatství jazyka Salda a Capek, kouzlo jeho boží
prostoty a jasnosti). Ponevadž nás presvedcovala v téhle
dobe, která uprostred mezi reportérskou ceštinou novin
a strašným pajazykem prekladové literatury ztratila
všechen smysl pro rec - že tenhle j a z y k ceského národa (národa, jemuž pánbuh krome téhle zázracné
prízne, s krásou vždycky skrblil) je recí podivuhodnou
ve svých schopnostech, mrštnou a podvolující se presne
všem ohybum myšlenky, jasnou ve své presnosti a nedocerpatelne pružnou ve své schopnosti vtipu, uhlazenosti, elegance i pádnosti, síly i nehy. (A to není nejmenší predností, již nám prinášel vždycky tento list,
a jazyk mnohých príspevku "Prítomnosti"
jiste bude
podkladem leckteré kapitoly studie o vývoji moderního slohu politické studie, duchaplné essaye i lehké
causerie.)
A vy tvárila-li
si "Prítomnost"
svou
mladou
generaci v rozsahu svých stránek, vyrustá i strana jejích mladých lidí mezi jejími ctenári. Ponevadž každý
list širokého rozsahu, jehož trvání se blíží již desátému
roku, muže existovati jen potud, pokud vyslovuje mínení urcité skupiny lidí, takže každý ctenár, který se
k casopisu opetovne vrací, jej soucasne i spolurídí a
urcuje jeho obsah.
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Co se nám

líbí

a nelíbí.

Debatoval jsem v techto dnech 6 techhle otázkách
s mladými lidmi. Co chceme od svého listu? Aby s námi
formuloval naši generaci jinou, než byli romantictí
anemikové mussetovského citátu z r. 1830 a neco
o generaci rozdílnou od ideálu barového i trampského.
"Prítomnost"
pro nás znamená príslušenství
ke
strane kulturní a ideové. O mnoho víc než stranu politickou. Proto k ní máme i svá prání. Cituje-li loyálne
to, s cím souhlasí v listech a projevech politických
odpurcu, nesmí se schovávat a mlceti tam, kde by si
její slova treba s radostí ocitovaly i listy neprátelské,
kdykoli se jedná o vytcení
chyb našim prátelum.
Ne oposici stuj co stuj, ale nekdy i odhodlanost
k oposici proti vlastním radám. Ponevadž tahle vla')tnost svobodné
kritiky
i ve vlastní
neprospech
je nejkrásnejší a nejsympatictejší chybou onoho opovrhovaného intelektualismu,
bez kterého to prece jen
nejde s místa.
Budiž, politiku neefektní. Spokojíme se s docela
švýcarskou strízlivostí gest našich vlád. Chceme však
nazývati veci jejich pravými jmény a má-Ii kdo souchotiny, chceme slyšeti trochu
pesimimistického
sarkasmu,
ríká-Ii
pravdu,
místo aby se na nás
žvastaví optimisté ze zásady nekonecne usmívali z duvodu politické oportunity. Stále se nám nalévá jen
obezretne dietní strava. Ponevadž máme nervy v porádku, sneseme mužné slovo.
Znamená to, že chceme slyšeti i odhodlanost pathosu,
jsou-li v sázce lidská a demokratická práva. I když
tahle práva patrila "jen komunistovi".
Stane-Ii se kdy, že utrpí nekde batalion cetníku
hozeným kamenem ctyri lehké oderky na prstech, a
naloží-Ii pak svou strelnou zbraní takovým zpusobem,
že ušetrí deseti lidem, kterí ráno pokojne vstali, práci
se svlékáním na vecer do postele - pak se nám líbí,
nazve-Ii
se tenhle
zpusob
vládnutí
chlapsky
verným
jménem.
Ponevadž nás nejvtipnejší stylistická ekvilibristika nedostane pres tuhle horkou kaši.
A nechává po sobe po každé jeden nový nezdravý
komplex.
A mluví-li se o vojácích, nemuže nám býti sympatickým, máme-Ii se tváriti tak, jako bychom verili, že strojní pušky a dela jsou urceny na hubení potkanu v pražských kanálech. Melo by S2 ríkati nahlas, že každý
stát, který má vojáky,
je militaristický.
Ponevadž všecky války sveta dosud vznikly vždycky j en z tak
zvaných "obranných armád", pestovaných výhradne
za úcelem bezpecnosti.
Zavírati pacifisty
za mríže se nám také nezdá o nic
imposantnejším než páliti carodejnice. Ono nesmírne
taktní privírání ocí, je-Ii rec o kterékoli forme cen s u ry,
se nijak neliší od správní taktiky paní domu, která se
omezuje na shovívavé prehlížení fakta; že má v byte
štenice. Nemuže nám imponovati, at k tomu udelá gesto
jakékoli.
Co chceme od Prítomnosti
znamená energické
ml á d í uprostred pohodlného a stárnoucího systému.
Ne radikalismus pro podívanou ulice, nýbrž poctivost
ve volbe slov kdykoli se vyprodávají poslední zbytky
demokracie a nahrazují se machou pohodlného umení
.vládnouti. Chceme míti právo ríci si nahlas i to, že nemáme už mnoho svobody
nazbyt a že nás nenaplnuje radostí, je-li toho denne více, o cemž se volne mluviti nesmí, nežli smí.
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Pt{tomnos~
To všechno se mi zdá smyslem hesla o mladé generaci
"Prítomnosti". Inteligence je kritika. Oc beží: o možnost inteligentní kritiky beze všech prekážek.
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A I.NSTITUCE

Jaroslav Kallab:

Potírání uplatkárstvÍ.
Diskuse
o prípadech
politických
zase pozornost
k otázce
úplatkár~tvíúplatku
vubec. obrátila
Nezdá
se, že by zvláštní zákon o úplatkárství, vydaný v r. 1924,
jímž predpisy platného trestního práva byly znacne
rozšíreny, byl se setkal s patrnejším úspechem. Šušká
se nekdy hodne hlasite o rozsahu tohoto zla, uvádejí
se vžité prý praktiky, ale positivnejší údaje, z nichž by
bylo lze souditi o tom, v jakých formách se u nás
úplatkárství vyskytuje, které odvetví státní správy
a do jaké míry jsou tímto zlem zasaženy, chybí naprosto. Prícina toho je hlavne v dtlkazních obtížích.
Úplatky se dávají a prijímají mezi ctyrma ocima, také
písemné dukazy zpravidla chybí, a oba úcastníci mají
stejný zájem na tom, aby vec zustala utajena, ponevadž oba jsou približne stejne trestní. Proto se v odborných kruzích setkáváme s mínením, že z nejúcinnejších
prostredku na potírání úplatkárství by bylo, zaruciti
beztrestnost tomu, kdo podplacení prozradí dríve, než
vyjde jinak naj evo. Je to, abychom užili odborného
termínu, rozšírení instituce t. zv. úcinné lítosti na tento
delikt, instituce, kterou již u nekterých deliktu, jako pri
úkladech o republiku, pri voj enské zrade a v jiné forme
pri krádeži a zpronevere, pri souboji, naše právo zná.
Treba by tato myšlenka na první pohled se zamlouvala, mám za to, že uskutecnení její by nejen zklamalo
ve svých úcincích, nýbrž by prineslo s sebou jiná zla.
Predevším pochybuji, že by práve pri úplatkárství
byl slib beztrestnosti dostatecným podnetem k prozrazení cinu. Jest ovšem forma podplácení, kde by
bylo snad možno pocítati s vyzrazením cinu. Je to
t. zv. braní daru ve vecech úredních, jehož se dopouští
úredník, který pri správe spravedlnosti,
pri propujcování služeb, nebo pri rozhodování o verejných vecech úrad svuj sice podle povinnosti koná, avšak aby
ho konal, dar prijme. Tyto prípady však mužeme
pominouti, jednak ponevadž jsou velmi rídké, jednak
ponevadž tu cin podplácejícího beztak není trestný,
takže by již nyní se nevydával risiku, kdyby vec udal.
Skutecne praktické jsou vlastne jen ty prípady, kde
podplácejícímu jde o nejakou zvláštní osobní výhodu,
a kde podplácený, aby tuto výhodu mohl poskytnouti,
musí porušiti zákon nebo aspon se zproneveriti svým
povinnostem. K odpovedi na otázku, zda slib beztrestnosti bude dostatecnou
pobídkou k vyzrazení,
jest treba si uvedomiti, v jakých formách se toto podplácení deje. Jde zde o radu odrud, z nichž pomerne
nejnevinnejší je forma zpropitného dávaného zvlášt
nižším orgánum za projevenou ochotu. Težší jsou již
prípady, kdy podplácení vystupuje ve forme daru
manželce neb clenu rodiny podpláceného, pri cemž se
predstírá nepravý podnet daru. Ješte težší jsou pak
prípady daru bez výslovné dohody, na pr. obálka
s p~nezi "zapomenutá"
po intervenci na stolku referentove. Pak teprve prijdou prípady skutecné dohody
bud o jednotlivém úkonu nebo dokonce o trvalém
obchodním spojení, jakési spolecenské smlouvy, pri

nichž úredník za podíl na zisku vnáší do podniku svuj
úrední vliv. Nejnebezpecnejší jsou pak prípady, kdy
podplácení se tak zahnízdí, že strana ví, že bez daru
presahujícího urcitou mez, bez "provise", vubec nemá
nadeje na príznivé vyrízení, a kde na odeprení obvyklého daru ostatní úredníci hledí jako na nedostatek
smysl u pro kolegialitu, na opovržení hodné "šplhounství".
Otázka nyní jest, jaké motivy mohou v techto tak
ruzných prípadech vésti k vyzrazení, a zda jest pravdepodobno, že nadeje na beztrestnost by mezi nimi mela
významnejší úlohu.
V prvních prípadech (zpropitné, dar rodine, zapomenutá obálka) vydává se již dnes podplácející nebezpecí, že dar nebude prijat a že podarovaný uciní
oznámení. Kdyby v techto prípadech se odhodlal
k vyzrazení, vydával by se nebezpecí, že podplácený již
pred ním ucinil oznámení, takže by svým udáním jen
poskytl dukaz proti sobe, kdežto neuciní-li oznámení,
muže vždy pocítati s možností, že pres oznámení podpláceným ucinené se nepodarí dukaz proti nemu. Pri
známých obtížích dukazních pri techto deliktech je
pro podplácejícího v techto prípadech vždy mlcení
méne riskantní, než prozrazení cinu.
V prípadech, kdy došlo k dohode, jsou zase myslitelny dva prípady: Bud si podplácející uvedomí nebezpecí svého podnikání dríve, než došlo k rozhodnutí,
o než mu jde. Tu by vyzrazením se vzdal nejen svého
daru, nýrž i prospechu, kterého chtel podplácením
dosíci. Ponevadž pak i dojde-li k trestnímu rízení, jest
pri obtížích dukazních odsouzení jen možné, kdežto
tato ztráta je v prípade udání jistá, pochybuji, že by
se k nemu odhodlal, i kdyby mu za ne zákon sliboval
beztrestnost. Nebo vycká s vyzrazením až do rozhodnutí veci. Dopadne-Ii rozhodnutí v jeho prospech,
sotva se odhodlá k tomu, aby vyzrazením se vzdal výhody úplatkem získané. Jen dopadne-Ii rozhodnutí
v jeho neprospech, je vetší pravdepodobnost, že maje
sám zarucenu beztrestnost, uciní na úredníka ze msty
udání. Privilegovati však beztrestností tyto prípady
bylo by v príliš jasném rozporu s mravním cítením.
Ponevadž tu jde prakticky témer o jediné prípady,
kdy slib beztrestnosti by casteji nabádal k prozrazení,
pochybuji, že by zákon, který by poskytoval za vyzrazení podplácení beztrestnost, splnil ty cíle, pro než byl
vydán. Ano práve možnost, že zákona bude zneuživáno takovýmito desperady, kterí již nemají co ztratiti,
ja~o nástroje msty proti úredníkum, kterí sice v okamžitém poblouzení se dali svésti k prijetí daru, kterí
však, když došlo k rozhodování, si prece uložili jakousi
aspon reservu, mluvila by proti této instituci, i kdyby
snad v jiných prípadech mohla míti úcinky blahodárné.
Pokud jde o vyzrazení se strany podarovaného,
dlužno uvážiti, že v prípadech vpredu uvedených
(zpropitné, dar rodine, zapomenutá obálka) má již
dnes možnost vcasným udáním dosíci beztrestnosti.
Prijal-Ii jednou dar nebo slib, je málo pravdepodobno,
že se ješte odhodlá k prozrazení. Uváží, že pokud bude
o veci mlcet, je pri dukazních obtížích i v prípade, že
by došlo k trestnímu procesu, odsouzení jen možné,
kdežto priznal-Ii se k braní daru, tu i ujde-Ii snad
trestu, bude jeho úrední i spolecenské postavení vážne
kompromitováno.
Ostatne pri nejnebezpecnejších formách podplácení, pri trvalém obchodním spojení je
pravdepodobnost
vyzrazení tím menší, cím vetší je
možnost, že z tohoto spojení poplynou výhody i v budoucnosti, což vyzrazením by bylo navždy zmareno.
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Obávám se však, že v prípade, že by instituce t. zv.
úcinné lítosti byla pri podplácení
zavedena,
by byla
škoda z ní plynoucí vetší, než problematický
prospech
snazšího objevení cinu. Predevším
treba uvážiti, jak
bylo již nahore naznaceno,
že by této instituce
asi
užívala v prední rade individua
již úplne ztracená.
Tím by trpela duvera v trestní
spravedlnost,
ponevadž individua
mravne
výše stojící by v prípade,
že by cin prece byl vyzrazen,
byla trestána,
kdežto
lidé mravne mnohem horší by trestu ušli. Individuum,
jež nemajíc co ztratiti, by svedlo rádného
úredníka, by
ješte triumfovalo,
kdyby svou bezcharakternost
korunovalo zradou svého partnera.
A opacne úredník, jenž
podryl duveru ve státní správu tím, že se pustil v jednání o úplatek,
by proti chudákovi,
jenž mu prinesl
své poslední úspory, byl ve výhode, ponevadž vcasným
prozrazením
by jej ješte k tomu dostal do kriminálu,
sám ucházeje
primerenému
trestu.
Tak by instituce"úcinné lítosti"
pri techto deliktech
vedla ke zjevum
tak odporným
se stanoviska
mravního,
že by verejnost težko chápala tento rozpor mezi právem a mravností.

že zákonodárci
tu nejde o odpuštení
hríšníku
pokání
cinícímu, nýbrž o prémii na udavacství.
Ostatne mám za to, že prostredky
k úcinnému potírání
úplatkárství
by bylo spíše hledati v oboru správních reforem, než v oboru jakékoliv
úpravy norem trestního
rráva.
Tak úcast odmítnutých
oferentu pri kolaudaci
zboží neb díla jejich spoluoferentu
zadaného, odmena
kontrolním
orgánum úmerná škode, jíž jejich bdelost zabránila, snad dokonce verejnost rozhodování
o administrativních
otázkách,
pri nichž podle zkušenosti se casto
vyskytuje
ne-li podplácení, tož aspon podezírání z úplat·
nosti a mn. j., by byla opatreni, jež by spíše zabránila podplácení,
než instituce
úcinné lítosti tak povéÍžlive se
blížící prémii za udavacství.

Snad ješte vetší jest však nebezpecí další: Úredník,
jenž se dal svésti, by vedel, že jest zcela v rukou svého
partnera,
takže by se ješte více snažil mu vyhovet,
než nyní, kdy ví, že ten, jenž jej podplatil,
nemuže
niceho proti
nemu
podniknouti,
když
jej zklame.
Naopak zvrhlý úredník
by mohl hrozby vyzrazením
užít} jako nátlaku
na podplatitele,
aby stále zvyšoval
svuJ dar. V obou prípadech
by hrozba "úcinnou
lítostí" byla velmi vydatným
prostredkem
k vydírání,
což rovnež by nepri~pelo k zvýšení vážnosti trestního
práva. Konecne i s tím dlužno pocítati,
že práve slib
beztrestnosti
v prípade udání by mohl býti podnetem
ke krivým obvinením
úredníka
z braní úplatki't, dovede-li jen udavac
šikovným
nastrojením
veci obeplouti úskalí krivého udání.

Odspráve.
prvého Dva
ledna
roky 1930
- totje

I s tím treba pocítati, že instituce
"úcinné
lítosti"
je pro lehkomyslná
individua vždy prostredkem
k utlumení výcitek svedomí.
I podplácející
i podplacený
si
pri urcité dávce lehkomyslnosti
reknou, že se nic nestalo, dokud ješte mají možnost
udáním veci vyzouti
se z trestnosti;
odhodlají se pak k cinu spíše než nyní,
kdy vedí, že jakmile cin je dokonán,
není tu zadních
dvírek vedoucích zpet k beztrestnosti
a tím k zachovalosti.
Také se nesmejí podcenovati
legislativne
technické
Gbtíže veci. jisto jest, že k beztrestnosti
by nemohlo
staciti vyzrazení
partnera,
že i udavac by musil vydati všechen
užitek z podplácení
získaný.
To bude
snadné u podplaceného,
jak však zjistiti tento užitek
z cinu vyplynuvší
u podplatitele?
Bud by bylo treba
provésti za tím cílem trestní rízení prece, tedy znacne
omeziti v)'hodu beztrestnosti
- casto bývá v takových
vecech verejné
projednávání
veci pro zúcastneného
krutejší, než sám trest nebo spokojiti
se jen približným zjištením
tohoto prospechu,
tedy poskytnouti
další výhodu tomu, kdo je prohnanejší
a tedy nebezpecnejší. Druhá obtížrá
otázka by byla, co stanoviti
právem, kdyby oba partneri
cítíce pod sebou nejistou
pudu, udali cin soucasne,
po prípade
ve spolecném
podání.
Povoliti
beztrestnost
obema
znamenalo
by
mocné lakadlo k podplácení,
ponevadž
oba zúcastnení
by žili v presvedcení,
že ješte i v nejhorším
prípade
mají svou beztrestnost
v rukou.
Odepríti beztrestnost
v tomto prípade by bylo príliš kriklavým
dukazem,
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Postátnené Národní divadlo.
Národní
státní
dostatecná divadlo
doba, ve
abychom
zjistili, zda nový druh administrativy
prospívá tomuto
umeleckému
ústavu. jedná se nám predevším
o umelecký provoz divadla, a je nám zásadne jedno, provádí-li
šifry a poukazy administrativní
povahy pan státní, ci
zemský nebo dokonce soukromý
rada. jsme-li nuceni
mysliti na administrativu
divadla,
je to vždy jakési
šilhání do zákulisí, snaha po poznání, proc a nac poklesá umelecká výkonnost ensemblu. Záleží na umeleckém
provozu
divadla,
proto obycej ne vady a nedostatky
meríme schopností ci neschopností
jednotlivých
umelcu.
Ale velmi casto jsme museli pohlížeti na to, zda jednot.
livci, prípadne
kolektivní
umelecké celky nemely nebezpecne svázány ruce, a nebyly tak automaticky
snižovány na nižší umelecký stupen pro svou slabší výkonnost.
Nuže, divadlo je postátneno
již dva roky.
Stát neprebíral
na sebe zodpovednost
lehkou a státní
administrativa
šla do celé nové funkce trochu se strachem. je otázka, proc se jí tedy sverovala
správa representativního
tradicního
divadelnietví.
Lze odpovedít
co nejstrucneji:
protože tu byla nejlepší možnost verejné
kontroly
a dohledu.
Mechanicky
se udál pred desíti lety prevod správy
divadla z rukou soukromé
spolecnosti
do rukou majitele divadelní budovy zeme ceské a dozorcího orgánu
administrativního,
Zemského výboru. Divadlu se v zemské správe nevedlo špatne, až do onoho okamžiku, kdy
jmenovaný,
nevolený,
nekontrolovatelný
a neodpovedný Zemský výbor, resp. jeho clenové, pocal mluviti do umeleckých
otázek. Práve pred peti lety pocali
umelci nejenergicteji
protestovati,
když prísedící Zemského výboru zacali vystupovati
ve funkci umeleckých
arbitru, a kdy proti rozhodnutí
predsedy Zemského výboru nebylo odvolání. Vzpomenme
jen, že tehdy na nátlak pravicových
zástupcu v Zemském výboru byl zakázán Vo j c e k. Zemský výbor tehdejší,
jenž zretelne
predstavoval
druhou politickou
garnituru,
mohl se tu
postaviti
proti všemu: proti hlasum odborníku,
proti
dobrým zdáním kulturních
institucí a dokonce i proti
obecenstvu,
které si zamluvilo tri predstavení
Bergovy
opery žádostmi o povolení spolkových
predstavení
díla
namáhave
nastudovaného.
Proti rozhodnutí
nebylo odvolání, protože Zemský výbor byl v techto vecech instancí konecnou.
Jediné, co tehdy bylo možno uciniti,
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bylo odvolání k politickým
stranám,
což bez politické
protekce osobní bylo ovšem jen voláním na poušti. Prípad Vojcka v Zemském výboru byl posledním nárazem,
kdy se umelecké instituce a sdružení semknuly k demonstrativnímu protestu, který u dozorcí administrativní
správy divadla, t. j. u intendance,
zustal bez odpovedi.
Odpovedel zásadne a jasne jen ministr Hodža, jenž po
roce podepsal usnesení jury, jímž se Ostrcilovi
udelovala státní cena za uvedení Vojcka na scénu Národního
divadla. Tehdy však už byla akce o postátnení
divadla
v plném proudu a jedním z hlavních argumentu
byl požadavek, aby správa divadla byla pod kontrolou Národ.
shromáždení. Zásadne se tu jednalo o princip, aby divadelní representativní
podnikání
bylo pod kontrolou
prvé politické garnitury,
a aby administrativní
vedení
bylo svereno úradu odpovednému,
kvalifikovanému
a
administrativne
dukladne
vypravenému.
Od prvého
ledna 1930 se tedy dostalo vedení Národního
divadla
do rukou státních
a ministerstvo
školství
a národní
osvety prevzalo oteže vlády.
Situace vypadala takto: budovy a celý fundus divadla (malírna, nástroje, dílny, atd.) patrí zemi Ceské.
Vedoucí administrativní
úredníci, které do divadla dosadil Zemský výbor, zustávají v divadle nadále ve svých
funkcích, vše chodí jako to chodilo dríve a po nekolika
veselých extemporech
nekterých
divadelních
komiku,
pyšných na nynejší svou státní príslušnost,
vše šlo ve
vyšlapaných cestách. Tak se alespon zdálo na venek.
Skutecnost však ukázala,
že zevní kompaktnost
má
celou radu puklin a že jen umelecká jednota
udržuje
provoz pohromade.
Bude zajímavým
objevem
historika prvých let postátneného
divadla, když v archivech
úredních zjistí to, co my poznáváme
u jedincu, že totiž
polovicka ensemblu divadelního
pracovala
v divadle,
aniž by byla administrativne
vázána k soucinnosti.
Staré
smlouvy platily mlcky a k ustavení nových nedocházelo.
Mužeme zjistiti dotazem u jednotlivých
clenu, že po
stránce administrativní
bylo s nimi zacházeno více než
nešetrne. Príslušný
návrh príslušného
chefa umeleckého byl "nahore"
korigován,
umelecká
klasifikace
byla v nekolika prípadech
zmenena
proti puvodnímu
návrhu, pri cemž ovšem pred personálem
a ensemblem
se v nepríznivém svetle objevil chef. Návrhy a plány
byly vyrizovány s neobycejným
zpoždením a vubec celý
postup administrativy
vázl. Pres to, že mnohé z techto
pocátecních obtíží vládnou dosud, je už mnoho napraveno. Ideální pomery však dosud nejsou a nebudou
v dohledné dobe. Politický
vliv tu dosud nepolevil a
intervence jsou tu pravdepodobne
na denním porádku.
Alespon kriklavé nepomery
v personálním
stavu divadla ukazují, že je tu více zákulisních
machinací,
než
je divadlu ku zdraví a prospechu.
Za techto okolností
je nutno povážlive kroutit hlavou nad hospodárstvím
administrativním
a každý, jen ponekud
zasvecený
do
divadelní práce tu chápe, že se v tomto ovzduší bude
špatne darit umení. Že celkové pomery
divadelního
administrativního
vedení nejsou prosté, to dokazuje
skutecnost, že mezi zemí, majitelem
divadla a celého
divadelního aparátu a mezi státem,
který má provoz
divadla ve svých rukou, není smlouvy,
ani závazného
prohlášení. Kdyby tedy došlo k separatistickým
snahám
zeme ceské proti státní administrative,
mohlo by se
státi, že by státní opera i cinohra nemela, kam by hlavu
složila, a že by bylo státní divadelnictví
okamžite
ve
znacných rozpacích.
Uznáme, že tyto nepríznivé
administrativní
pomery nejsou podstatnou
složkou umeleckého provozu a že
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je možno prenésti se pres ne, jako pres pocátecní obtíže, se kterými
musí neustále zápasiti každý, kdo se
podjal nové práce. Mluvili bychom tu o kancelárském
neporádku,
o zpoždujícím
se úredním šimlu atd., kdyby
tu nebylo cosi, co dokumentuje
zretelný
nezájem státní
administrativy
o representativní
a tradicní
divadelní
podnikání.
Národní divadlo tu není na to, aby se hašterily kanceláre
o príslušnosti
toho ci onoho opatrení,
nýbrž je tu proto, aby delalo dobré potrebné
umení
dobre a potrebne.
Ponecháme-li
stranou
jisté napetí
mezi V. odborem ministerstva
školství a mezi presidiem
téhož ministerstva,
které se v posledním case projevilo
velmi zajímave
pri sjednávání
jisté smlouvy (to bude,
bohužel, také až kapitola z memoiru),
pak nás zaujme
jistý, dosti široký nezájem ministerstva
osvety o kulturní vec Národního
divadla. Divadelní zákroky, které
toto ministerstvo
podnikalo,
nebyly vždy a všude nejsprávnejší.
Prohlášení
ministrovo
v parlamente
o sanaci divadla
bratislavského
má safraportsky
jinou
skutkovou
podstatu,
než jak to ministr Dérer nastínil.
A tak je tomu i v nekolika bodech, kdy se dotkl Národního divadla. Konecne - i to bychom pochopili - Dérer
konecne spravuje svuj resort bez vule zasahovat do vecí
umeleckých a jeho rádci mu neprozradí,
že sahá každým
svým
administrativním
omezením
na citelný
nerv
umelecké existence divadelní
práce. Úrad je úrad, má
vždy svou pravdu - ale demokratický
úrad muže, ba
musí být korigován ve svých omylech. Nac se mluvilo
o divadle v rozpoctové
debate v parIamente?
Tu docházíme
k nejbolestnejšímu
poznání:
oposice
umeleckých
kruhu proti divadelní
administrative
musí
potrvat
i za dnešního
stavu,
protože administrativa
není schopna zasáhnout
podstatne
do sporu státních
financí s kulturními
potrebami
státu. V celém parIamente se nenašel ani jediný poslanec, který by se na
celý prípad divadelního
podnikání
podíval zevrubneji,
poslanec, který by se informoval
o obtížnosti
docasné
situace a který by vyšel od umení,
které v divadle
bezpodmínecne
musí stát na prvém míste. Napadá nás
výrok, který byl pripojen k jedné návšteve ucitelu u presidenta Masaryka:
"V dobe, kdy prestáváme
verit na
poslance, zacínáme více verit na ucitele."
Letošní rozprava rozpoctová
v bodech, kdy se mluvilo o potrebách
umení, by mela být smazána
z protokolu
parlamentu,
protože bude jednou dokumentem
prapodivné
kultury
našeho státu. Ne proto, že všude znelo heslo šetrit to se rozumí samo sebou, ale proto, že nikdo nedovedl
zasáhnouti
in medias res celého problému. Jediný poslanec se rozepsalo
této veci: národohospodár
dr. Macek,
sociální demokrat,
jenž reagoval polemickou
glosou na
zmínku jednoho divadelního
referenta
na úsporný system v divadle. Dr. Macek je národohospodár:
ve své
poznámce,
hrmící tvrzením,
že nelze trpeti
deficity
Národního
divadla,
dospel k zajímavé
sestave cifer,
k jakési bilanci divadelního
hospodárství,
a na omluvu
svého vyslovene národohospodárského
názoru uvedl, že
strašlivý
schodek
nelze ospravedlnit
kulturní
funkcí
divadla. Bohužel nemluvil dr. Macek o potrebách vysokého školství,
ani o jiných kulturních
problémech,
protože má asi mlhavé ponetí o tom, že investice na
kulturu
se objevují
jako jistý, nesporný
ekvivalent,
jenž prispívá
podstatne
k zvýšení
existencní
úrovne
národního
i státního celku. Problém kultury divadelní,
jejž mužeme v podstate
redukovati
na operu, se kulturnímu zpravodaji
smrskl na nepatrnou
otázku, která
ovšem v jeho ocích nemela tolik závažnosti,
aby mu
vyvážila jeho položky. Dr. Macek neuvážil, zac a proc
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deficit Národního divadla vzniká. Byl by býval mluvil
jinak, kdyby byl poznal alespon cástecne, v cem a kde
vezí chyba veci.
Postátnené
Národní divadlo neprosperuje
dobre.
Nemuže prosperovati ani umelecky, protože jeho schopnosti a možnosti jsou nevyužity a nezvládnuty, a protože na každý jeho krok je navešeno tolik balastu, že je
jen div, že divadlo nevrávorá více. Hledáme chybu;
nacházíme ji v organisaci administrativy.
Vidíme, že
víra tech, kdo volali po tom, aby kultura a umení byla
vedena zodpovednými
mozky a rukama nejlepších,
byla zklamána. Lze tedy tem, kdo žádali postátnení
divadla, vytknouti nedostatek politického bystrozraku,
jenž z obavy pred druhou garniturou nerozeznal, že za
svetlem a leskem slávy parlamentu je bohužel týž politický duch, jako byl ve starém Zemském výboru. A to
nás prozatím, než nalezneme správnou a rozvážnou
cestu k oposici, nejvíce mrzí.
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Jak reformovati š](olu?
III. Otokar

Chlup.

Težko se probíjel k svému urcitému oboru a jenom pomalu se v nem uplatnoval. Stál vždycky stranou oficielního pocínání. Za Rakouska tak, že si vysloužil od republiky revolucní medailli. Rád to ješte pri príležitosti
pripomene. To ovšem nevadilo, aby mu záhy po prevratu nebyly pri jmenování na universite cineny obtíže
pro jeho levé smýšlení politické. Tím stál už také v republice k soucasnému stavu kriticky, stranou oficielnosti.
Pri tom mu pochopitelne výchova není jenom vecí
jeho akademického povolání nebo osobního úspechu.
Sám prošel v mládí trpkou krisí, zakusil na sobe nepružnost školní organisace a šab!onovitost výchovy,
pri níž težko hledal své místo a docházel pochopení.
Chlup sice výchovu neobvinuje a svádí to skromne na
své zvláštní založení, jeho vedecké pedagogické práce
mají však prece urcitou tendenci: chtejí odpomáhati
temto nesnázím a prizpusObiti všestranne výchovu, aby
jim úspešne celila.
Praktický reformní zretel vyznacuje celou jeho vedeckou cinnost. Tímto pojetím vedy hlásí se Chlup
k Masarykovi. At zkoumá podmínky mravního vývoje
detského a chce se dopátrati jeho pathologie, at chce postaviti didaktiku na lepší psychologické základy, at
zkoumá deti zaostalé a slabomyslné, všude možno sledovati jeho snahu po lepši praksi a usnadnení detského
života.
Zlepšení lidského osudu jest ovšem posledním cílem,
ke kterému slibuje si Chlup dospeti metodou co nejpresnejší, exaktní, positivistickou. V tom shodoval se
dobre s Krejcím a Cádou. jenom vedecké metody se mu
zdají schopné dospeti jeho cílu. Tak hledá pro mravní
charakter detský podmínky biologické, psychologické a
sociologické, didaktiku chce zlepšiti podrobným experimentálním šetrením, úchylný život detský osvetluje
klinickým pozorováním.
Tedy až potud postupuje bez pochybností vedou
k mravnímu a sociálnímu reformismu. Tomuto hledisku
jest u neho podrízena také historie. je docela nehisto798

rická. Zkoumá-Ii Chlup dejiny, má docela jiný zájem
než Kádner. Ve vývoji pedagogických idejí v nové
dobe hledá, cím prispela která k dnešnímu stavu výchovy, to znamená u Chlupa, cím se vymanila z laictví
a stala se pro cloveka specifictejší.
Cílem jest Chlupovi i v historii rozpoznání prežilých
dobových útvaru a jejich odstranení pro cíle a potreby
dnešní. Chlup práve ve zvedectení videl záruku této
dokonalejší výchovy a sympatisoval proto bezvýhradne
s exaktní pedagogikou. Tak byl to práve Chlup, který
prechoval u nás tradici exaktní pedagogiky, když byla
Kádnerem opuštena, aby v ní pokracovala zase teprve
nejmladší generace.
Tu však spatrujeme Chlupa v situaci zdánlive groteskní. On, dosud nejvetší zastánce vedecké pedagogiky
u nás, stává se jejím nejprísnejším kritikem a nejprudším odpurcem, práve když mela býti celá naše výchova
na exaktních základech vybudována.
Groteskní se mohla tato situace ovšem zdáti jenom
jeho odpurcum. jimi predevším byly v jeho odporu
hledány motivy osobní a nevedecké. I když pamatujeme na jeho kritické stánovisko ke všemu oficielnímu
podnikání, i když máme na mysli, že byl mladší generací predstižen ve školské reforme a že mel tedy jeho
odpor v techto pocitech nejvetšího vznecovatele, prece
v jeho kritice nacházíme podstatu oprávnenejší.
Nesmíme totiž zapomenouti, že Chlupovi nebyla nikdy
exaktní zkoumání sama o sobe cílem. Chlup jako Masaryk a Drtina chtel jimi uskutecnovati své reformní
snahy, i když na vnejšek pestoval exaktní pedagogiku
zdánlive neinteresovane.
To bylo mu uvedení prírodovedeckých metod u nás
do prakse príležitostí, aby poznal jejich celkovou oprávnenost a své názory v tom smyslu vyložil. jemu práve
pri této príležitosti jasne vystupuje, pokud možno bez
dalších starostí budovati výchovu na exaktní pedagogice, aby vyhovovala cílum, které si kladl pri všem
zkoumání Chlup od pocátku. A jest docela ve shode
s celým jeho starším nazíráním, odmítá-li exaktní pedagogiku, jak jest u nás v reformní praksi šírena, nemuže-Ii mu tato orientace dáti záruku, že splní jeho
reformní mravní a sociální cíle.
Tento zájem šel u neho patrne vždycky nad exaktní
pedagogiku, nelze mu tedy míti za zlé, žádá-li na exaktní
výchovné teorii, která se má státi základem nové naší
výchovy, základní a obecné principy, které by zarucovaly, že všechno, co se deje uvnitr jejich hranic, deje se
skutecne k tem vyšším pedagogickým cílum, ke kterým
on svou exaktní orientací smeroval.
Chlup si totiž uvedomuje dobre, že testy, samospráva,
samoucení, diferenciace a individualisace
a všechny
prostredky exaktní pedagogiky jsou samy o sobe pro
celkové posouzení výchovy neutrální. Možno jich užít
k cílum dobrým i špatným, podle toho, v jakých ostatních okolnostech jimi pusobíme a které cíle obecnejší
nad ne výchove vytkneme.
A tu nemohl než se tázati po techto dalších cílech
výchovy po principech,
ze kterých celé toto hnutí,
každá jeho cást nutne a ústrojne vyrustá, a které zarucují, že jich bude použjto k cílum, kterým nutno
dáti prednost pred dosavadními.
A nenašel-Ii zde Chlup techto cílu, shledal-Ii dále nad
to, že celkový smer, ke kterému celá tato nová výchova
smeruje, takovým krokem kupredu není a nikde jej
neslibuje ani nezarucuje, bylo zajisté jeho právem tyto
nedostatky vytknouti a zdurazniti své požadavky.

Pr(tomnost,
Zamitl tím to, co dosud doporucoval?
Zradil tím svou
dosavadní orientaci? Dojista nikterak. Neshodl se jenom
s cllem a výsledky, ke kterým smeruje prírodovedecká
orientace, která ovládá u nás reformní hnutí, a ukázal
jasne na její meze. Shledáváme
to naopak docela pochopitelným u neho, který mel vždy na mysli svou predstavu reformní pedagogiky mravní a sociálnÍ.
Nutno tedy jeho prudkému vystoupení
rozumeti tak,
že nechce snad metody a prostredky
exaktní pedagogiky vubec zamítati, staví se však proti jejich praktickému použití tam, kde nezarucují
mu cíle pro výchovu
žádoucí.
Chápeme dobre, že jemu jest exaktní metoda k temto
cílum jenom cestou, cíle samotné musí mít predem stanovené, sice s ohledem na možnosti výchovy
exaktne
orientované, ale prece ne z exaktní metody odvozené.
K takovýmto cílum chce mít Chlup exaktní pedagogiku zamerenou a jimi prolnutou
tak, aby nesloužila
jiným cílum než práve tem, které požadujeme.
To jest ovšem už zrejme více než možno žádati od
výlucné prírodovedecké
orientace, a Chlup se tu od ní
charakteristicky
odchyluje.
jeho systém tím nabývá
nové podoby, aniž ovšem je tím proti drívejšku
nejak
prerván nebo pokriven. jest jenom vyjasnen
a nove
doplnen.
Exaktní zkoumání ukazuje Chlupovi podmínky a okolnosti, s kterými nutno pri výchove pocítati, vlastní pedagogické úsilí jimi však vycerpáno
nenÍ. Pedagogické
teorii zbývá mimoto stanoviti
cíle výchovy, principy,
na kterých chce míti veškeru
výchovu
založenou,
ke
kterým ji chce riditi a které dávají teprve prehled po
celém výchovném plánu.
Tyto snahy stanoví pedagogická
teorie z celkové tendence lidské
dobové tak, jak k ním každá doba smeruje, jak si je preje mít uskutecneny.
Nelze tedy takové
dle nikde dané nalézti, ani není možno je z neceho odvoditi, práve proto, že se pri nich úcastní nemalým
podílem to, co cílem výchovy uznám a k cemu výchovu chci zameriti.
Tak jest Chlupovi škola syntésou nejen všeho exaktního poznání dnešní doby, ale také souhrnem
všeho
snažení ostatního, zvlášte filosofického, všech nejvyšších
cílu a snah dobových.
Vytýkají-Ii Chlupovi odpurci neduslednost,
mužeme
užíti práve této starší formulace
Chlupovy,
aniž tím
pricházíme s dnešními názory do sporu, naopak spíše
ji dnes vyslovuje jasneji a urciteji-. Dukaz zajisté pádný,
že není mezi jeho orientací starší a dnešní toho rozporu,
o jakém dnes jeho odpurci mluvÍ.
Tím postoupil Chlup nad prírodovedecký
encyklopedický naturalism a zaujal širší stanovisko
filosofické.
Pedagogika nabývá u neho úlohy funkcní, porádá výchovný materiál, který poskytuj e všechna soucasná kulturní práce. Pedagogika
stanoví prostredky
a cíle výchovy podle vlastní syntetické filosofie doby a cloveka,
všechna pomocná zkoumání,
ke kterým patrí i všechny
výsledky metody exaktní, odkazuje k pomocným vedám,
sama pak se soustreduje na formální vypracování
techto
poznatku v jednotný výchovný celek. V tom jest Chlup
ve shode se soucasnými snahami po novém metodickém
základu vedeckého zkoumání
a po fun kcním razení
vedeckých poznatkll.
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IV. Václav

Príhoda.

Také Príhoda, jako Chlup, dostal se k výchovným
otázkám po prudkém životním zakolísánÍ. Dnes bychom
to u neho ovšem sotva poznali: je to zatlaceno
bez-

výhradným
optimismem,
patrne
zvlášte
pod vlivem
amerických
zkušenosti,
do té míry, že už své mladistvé
pesimistické
nálady uvádí jako výstrahu
pro mládeL
On se zatím ve svém životním názoru priklonil k praksi
docela opacné. jeho meliorism má docela jinou podobu
než mravní a sociální reformism Chlupuv. Pocitujeme-Ii
u Chlupa za vším jeho reformním snažením zakorenelou
neduveru
nejen k soucasnému
spolecenskému
a sociálnímu stavu, ale spíše ke každé forme lidského spolecenství, a tím už predem se Chlup zarizuje pro neustálý
reformismus,
nemá nikdy Príhoda rozhodne pred sebou
tak dalekých perspektiv:
Príhoda pocítá vždycky jenom
s nejbližším
reálným
stavem,
u neho padají na váhu
vždycky jenom nejbližší možnosti.
Tím radí se dnes Príhoda otevrene k oné mladé generaci poválecné,
která zrála mezi štekáním
kulometu,
aby hned po válce se ujala bez skrupulí vlády vecí tam,
kde starší generace stála v nových pomerech bezrad,le.
Príhoda patrí sem nejen v teorii svým vysloveným
pragmatismem,
ale také hlavne svým ostrým smyslem
pro rraksi, duverou v prítomnost
a snadnou rozhodnostÍ.
Ty vedly jej práve do Ameriky a tam daly jeho iákladnímu postavení
teprve systematické
ucelení a všestranné prohloubení.
A ovšem také Príhoda neušel osudu ostatních
clenu
této docela nerozpacite
tvorivé
generace,
kterí jsou
cinní v jiných oborech. Vzbudil predevším
neduveru
a žárlivost starší generace, které se stal podezrelým svým
málo národním amerikanismem
a zvlášte ješte méne u nás
. národním
smyslem pro skutecnost.
U nejmladší r--enerace pak upadl pro tyto vlastnosti v opovržení zase z toho
duvodu, že svým pedagogickým
dílem smeruje k upevnení demokracie
a dbá velmi málo perspektivy
revolucní budoucnosti.
Patrí naopak k lidem státotvorným.
V tom také Príhoda zaplatil dan své generace ze snadného úspechu, že mu bylo dovoleno úcastniti
se ideových základu tohoto státu.
jeho výchovný systém mel totiž proti jiným tu výhodu,
že byl myšlen pro praksi a že mohl psychologicky
znamenite podepríti starší reformní návrhy, jak se ustálily
v plánu prof. Bydžovského
na reformu naší školy. Príhoda nejen že se shodl s jeho tendencemi,
ale dovedl pro
nej získat i vetšinu l1citelstva
a zájem ve verejnosti
i v ministerstvu,
a tak jemu patrí predevším zásluha, že
se opet pocalo u nás o reforme konkrctne
uvažovati a že
se podle možnosti zkouší reforma i v praksi.
Tím dostalo
se Príhodove
orientaci
nepríjemného
odstínu oficielnosti. Pro tu dostal se také cástecne Príhoda do sporu s nekterými
odpurci.
jaké kacírství
to bylo, které dalo Príhodove
pocátecní positivistické,
ratrne
ceské národní
orientaci
dnešní vyhranenou
podobu po americkýci1 zkušenostech?
Hlavne dve veci: Predne rozhodné kvantitativní
nazíréÍní v psychologii,
odtud dále možnost racionálního
vedeni veš,,"eré školní a výchovné práce. Obe souvisí,
jedna druhou umožnuje.
jako jeho nejvetší vzor, Edward Lee Thorndike,
vychází i Príhoda z predpokladu,
že všechno, co existuje,
existuje v nejakém množstvÍ. Tedy i duševní jevy, možno
je tedy urcovati v r ocetních jednotkách,
kvantitativne,
meriti. Vec, o které jest Henqrich práve na pochybách,
nepusobí Príhodovi vubec rozpaku. Pro neho nejen že
duševní jevy merit možno, pro neho jest to jedinou
cestou, kterak se jich zmocniti, vedecky je zkoumati.
Kvantitativní
nazírání zjednodušuje
hned nesmírne
celou pedagoigckou
práci a staví ji na nové základy.
Má velikou prednost
v tom, že muže celý výchovný
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Prítomnost,
proces oprít o objektivní zásady. Tem pak muže se
každý ucitel nauciti jako medik se ucí diagnose a terapii
nemocí.
Kvantitativní
metoda dovede zmerit smer chovancova nadání, muže zjistit stav jeho vedomostí a kdykoliv
kontrolovat pocetne jejich postup. Také pro získávání
nových vedomostí má v pokusném a matematickém
výzkumu presné pokyny, kterak postupovati co nejekonomicteji k vytcenému cíli. Muže dáti presné zásady
uciteli a jeho práci muže objektivne zmeriti, a tím korigovati stále její výsledky.
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Frýva.Idov.
Vážený pane redaktore,
v minulém císle Prítomností
jste se zmínil nekolika slovy o incidentu ve Frývaldove. Když jsem precetl nadpis, ocekával jsem,
že venujete n. pr. pozornost nekterým socialistickým listum, které
o frývaldovském prípade psaly naprosto nesocialisticky. Domníval
jsem se, že vypíchnete na priklad Ceskému
slovu, s jakým pedantstvím pocitalo mezi mrtvými a ranenými zamestnané a nezamestnané, div že nežádalo chemický rozbor žaludku obetí, aby se
zjistilo, kterí z demonstrantu
byli najedeni. Misto toho cetl jsem
clánek, s nímž lze snad souhlasiti v záverech, který však má pro mne
naprosto nepochopitelný tón. V prvni rade zarazilo mne to, s jakou
lehkostí se dožadujete vecí, které by jiste každý ceskoslovenský
obcan rád nazval samozrejmostmi. Predne: netušil jsem, že trináct
let po odhlasování naší ústavy položíte otázku, zda "je treba zakazovati každou demonstraci?"
a že na ni docela vážne odpovíte, že
"není tedy treba každý demonstracní
projev zapovídati, není-li
zrejmo, že z neho hrozí nejaké nebezpecí". Nezdá se Vám, pane redaktore, je-li Vaše otázka a odpoved opravdu potrebná, že by se nemela dávat do petitové zprávy, ale porádne proventilovat v dlouhé
rade clánku v Prítomnosti,
aby v ní bylo konecne jasno? Ci byste
se stejným klidem zodpovedel za dnešních pomeru otázku, zda je
nutno soustavne porušovati listovní tajemství, prostými slovy, že
toho není treba, není-li zrejmo, že z jeho zachování hrozí nejaké nebezpecí?
Napadlo mne, že by mimo jiné bylo jiste ctenáre zajímalo, co Vy
soudíte o obligátním "prvním výstrelu, který padl z rad poštvaných
demonstrantu"
a který si pochopitelne ocitovalo i Ceské slovo.
Myslél jsem, že by nebylo nezajímavé, kdybyste se byl zmínil o nádelníky, kterí
padné podobnosti mezi hodnými a státotvornými
však jsou rozeštváni zlými komunisty, a mezi holubicími Slovany,
jejichž všecky hlouposti a malichernosti jdou na vrub cizácké,
respektive germánské zloby. Misto toho žádáte od úradu jen dukazy "že této formy rozhodnosti (t. j. zastrelení osmi lidí) bylo potreba". Nejste neskromný. Myslim, že Vám tyto dukazy budou poskytnuty. Práve tak myslim, že se nemusíte obávati, že by cetníci
byli desavouovánl (totiž úmerne k tomu, jak se exponovali).
Je mi líto, že s Vámi nesouhlasím tentokráte ani v jiných vecech.
Nezdá se mi, že se stala "trapná
vec", ponevadž vím, že u Frývaldova se stala hrozná
vec - tím hroznejší, jak pomerne netecne
byla verejností i tiskem prijata. Nemohu souhlasit ani s tím, že
"trapnost
prípadu je~zvetšována tím, že se ukazuje, že ony úrední

Velký
vtber

zprávy, které v poslanecké snemovne precetl pan ministr vnitra,
nebyly
zcela pravdivé".
Podá-li nejaký profesor nezcela
pravdivé zprávy o živote kudlanky nábožné, je to hloupé, ale snad ani
ne trapné.
Nevím ale, lze-li vúbec ríci, že ministr podal ne zcela
pravdivé
zprávy o zabiti
osmi lidí, a tim spíše pochybuji, že by
stacila pouhá poznámka, že to zvyšuje trapnost prípadu. Jsou prípady - a nejen silne citove zbarvené, ale i ze sféry rozumové, jejichž
reprodukce muže být jen pravdivá
nebo nepravdivá.
Když mi jede z Masarykova nádraží v 7·30 vlak, zatim co já podle
informací známého, který mi vyhledal spojení, cekám v tutéž hodinu
na nádraží Wilsonove, rozhodne nereknu, že jeho informace jsou
nezcela
pravdivé,
ackoliv hodinu opravdu správne urcil. Ucinil-li
svúj omyl vedome, pomyslím si pri nejmenším, že je to hloupá zlomyslnost. Stalo-li se tak nevedomky, reknu si, že by se nehodil ani
za výhýbkáre. Je možné, že mel špatný jízdní rád. Je mi ale neco do
toho, že si neopatril lepší? Nevyznám se v politice, jak se usuzuje,
když jde o osm zabitých. Takhle bych myslel v civilním živote, když
bych o hodinu dojel nekam pozdeji.
Zdá se mi, že Váš clánek je neúmerne chladný vzhledem ke skutecnosti zabiti osmi lidi. Bylo by mi velmi líto, kdybyste mne podeziral ze sentimentality
nebo romantismu.
Dovedu se také divat
chladne i na tak zvané "nejlidštejší" veci, ale vím, že to nestací a že
je to trapne málo, chci-li videti jen kousek dál než obycejný politický
profesionál. Nestací to proste proto, že lidé nesmejí být v mých
ocích morcaty, mají-li zustati lidmi. A jsou-li snad konec koncu prece
jen morcaty, pak nepotrebujeme vtipných sociologu a na vetšinu
stran ohleduplných politiku, ale stací nám nekolik bodrých zverolékaru a rezníku. Vedle rady nevýhod by to melo tu výhodu, že by
každý vedel, na cem je.
Chtel bych dodat ješte nekolik slovo etatismu nekterých lidí, kterí
zapomínají, že spolecenská zrízení jsou zde pro jedince a nikoli naopak. Vidím ale, že by mne to zavedlo príliš daleko a domnívám se,
že stací tato poznámka.
Myslím, pane redaktore, že Q Frývaldove by se ješte nemelo prestat
psát, a prosím Vás proto, abyste laskave uverejnil tuto moji skoro
polemiku. Dekuji Vám predem za ochotu a jsem
Váš oddaný
Ž. Vodsedálek.
,-

N O V E K N I H Y.
K are I v. R a i s, Povídky ze starých hradu (Raisovýcn spisú pro
mládež díl II.) 7. vydání. Obrázky kreslil O. Cihelka. Tyto povídky
Raisovy patrí k nejvýznacnejším
našim knihám pro mládež. Rais
umí historickou dobu priblížiti detem tím, že ve svých historickych
povídkách vypravuje o detech. Toto 7. vydáni "P. z. s. h. ", jež doplnil autor sám tremi epickými básnemi, je nove ilustrováno. Cena
F. Topic v Praze 1.,
knihy kartonované Kc 25·-. Nakladatelství
Národní tr. I I.
"Úver, jeho technika a praxe", úhledná knížka z péra Ing. Vrby,
reditele Záložny inženýru, jest praktíckým vademecum pro rešení
casto složitých prípadu úverové praxe. Autor byl veden snahou, podati
zhuštene prehled nejduležitejších
druhu úverových transakcí, což
se mu skvele podarilo. Nekteré partie, jako na pr. kapitola o kryti
úveru stroji, výhrada vlastnictví v úverové praxi, byly v naší literature zpracovány vubec po prvé s hlediska úverového.
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crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava
podložek; aktovek
technických má na sklade:
a jiných nepostradatelných
pomúcek kanc.
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Tatranská Lomnica, státní zimní sport, mí .to, sánkovací dráha.
Starj Smokovec, všechny zimní sporty, sánkovací dráha.
Novj Smokovec. sanatorium Dr. Szontagha, velké kluzište,
Štrbské Pleso, státni zimní sport, místo, kluzište.
Tatranská Polianka, sanatorium Dr. Guhra, všechny zimní sporty.
Sport-Hotel Hreblenok, vy'sokohorské lyžare ní, sánkovací dráha.
Hotely a penslony Mórll (ŠtrbEké Pleso) stredisko pro horské lyž. tury.
Tatranský Domov, pensI on, stredisko všech zimních sportu.
Informace podávají všechna lázenská reditelství, jakož i Cedok, cestov·
nI kancelár, Praha II., Hybernská 14a Wagon Lits, Príkopy 26.
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VýBOR z KRASN'f: PRÓZY CSL. chce
podatí obraz vývoje ceskoslovenské po·
vídky a románu od dob nejstaršich až po
tV'Jrci dnešek, Práve vyšly dva svazky.
jež ukazuj í názorne. jaký cenný objev
7.IlaIDl3l'ápro ctenál'e toto dilo, O kul·
turní závažnosti veci svedcí okolnost. že
k vydání spojily se dva podníky _ na·
kladatelství SFINX a Státni nakladatel·
ství.

Slovenská

próza

kterou usporádal Pavel Bujnák. vybírá
z dlonhé rady slovenských klasikb a sou·
dobých spísovatell't 25 nejvýznacnejších
autorfi, Y jej ichž dile se zrcadli vývoj
slovenské prózy,

:Nemci v ceských zemích
Vytvot'enim tohoto svazku byl poveren
Pavel Eisner, jehož literárni význam jest
zárukou. že byl vytvol'en svazek presný,
hodnotnÝ a názorný,
Pt'i vší nákladnosti, jež byla venována
výprave dila (navrhl Lad. Sutnar), je ce·
na jednotlivých svazkfi pouze 29 Ke, za
svazek vázaný 44 Kc, Každý knihkupec
Vám nezávazne predloži oba svazky poradte se s ním.
NAKLADATELSTVI

SFINX,

PRAHA,

KARLOVO N. 15.

a práce Kc 5'-.
do administrace t. I.
pod císlem 22.

Prodám za polovicní
cenu úplné rocníky
I.-VII.
Prítomnosti
Nabítlky do admini·
I stracet.!. pod cís. 23,

CísLO

INSERTU

K vánocním

nadílkám

využijte

našeho

snížení.

Jsme plne zásobeni a pripraveni peclive Vás obsloužiti a dobre Vám poraditi. Prohlédnete si
naše výkladní skríne. Naleznete v nich ty nejvhodnejší dárky k Vánocum pro každého clena
rodiny. Mimo krásných dárecku obuvi - máme pripraveny kolekce puncoch a ponožek za
velmi levné ceny. Navštivte nás nejlépe v hodinách dopolednich. Získáte tím možnost vetšího
výberu, pohodlí pri nákupu a klidu pri rozhodování.

19.-

15.-

19.-

Cís. 3-6 (19-23)
.
Druh 211 Cís. 6-8 (23·26)
Druh 3651-37
Po príchodu ze školy obujte svým detem tep' Cís. 9-1 (27-33)
Kc 25.'
lé papuce. Užijí v nich tepla a pohodlí. Dám· Teplé meltonky s gumovou neb koženou
ské Kc 29.-, pánské Kc 35.podešví. Dámské" Kc 39.-, pánské Kc 49.-

PEKN'lM DÁRKEM JE
KOLEKCE
NAŠiCH PUNCOCH.

Gabardinové snehovky.
Druh 1255-31
s teplou trikotovou podšívkou. OsvedcenÝ
druh do snehu a mrazu.

Detské teplé. vlnené
Kc 6.- a 8.-. Dámské
vlnené Kc 19.-, modní
florové Kc 12.-, hedvábné "Bemberg" Kc 15.a Kc 19.-. Pánské ponožky Kc 3.-, 5,-, 6.-,8.-

Druh 1367-33
Pánské gabardinové snehovky s teplou trikotovou
podšívkou. Celogumové s uzáverem Kc 49.-

OBUV

·39.Modní beránkové
Druh 2055-10
s koženou podešvi o polovysokým podpatkem. Elegantní, teplé, praktické o levné.

69.-

39.'-

Lufové vložky

Cís. 6-8 (23-26)
Druh 2861·01
Cís. 9·1 (27-33)
Kc 25.Detské celogumové prezuvky se sametovým
límeckem a teplou trikotovou podšívkou.

Kc

S·181

2..

PRO

Druh 9977·1]
Pánské šnerovacl z cerného boxu se silnou kruponovou podešví. Tytéž z jemného boxu Kc 89."

CELOU

Ošetrujte obuv našimi krémy J

RODINU

Kc 2.·

Kc 199.-

