Pntomno~
z malého muže velkou ilusi udelati.
"Lidových novinách"
nám poslanec dr. Jaroslav
Stránský distingovane a prátelsky vycinil za názor,
, zastáváme v historii Perglerova mandátu, a úcinne
ýká se našeho svedomí zejména vylícenim
charaka cetných hríchu toho muže, pro kterého si jaksi
Ime prsty, Tento charakterologický
rozbor nám
em není v celku ani v detailech novinkou. Kdo je to
Pergler, o tom si nemusíme spolu vykládat.
Sami, jak
e nikdy neopomenuli dodat, ho pokládáme
za poliménecenného a jeho cinnost podle veškeré své zkuosti máme za škodlivou a nesvedomitou.
Prejeme mu
srdce všechno zlé a spravedlivý špatný konec. Stanoko naše nevyplývá tedy z bludu o jeho osobnosti;
me naopak o ní tak vyhranene
špatné mínení, že
e pokládali za chybu, když s ním letos na jare nekterí
'telé vubec mluvili, aby sjednali nejaký modus vindi; je marno s ním mluvit. Nepálíme si tedy prsty
o neho (to bychom si našli objekt vhodnejší a nám miAI),nýbrž pro nekteré veci, které pokládáme
za poebné.

Nejprve o stránce taktické,
nebo lépe receno, nektické. Jiste se nemýlím, když mezi rádky výkladu
Stránského ctu presvedcení
o neblahosti
této tak. Ostatne je práve on povolán, aby o tom vydal svetvl: nemuže necítiti, jak se jeho boj proti korupcmu Stríbrnému znesnadnil a ztížil tím, že Stríbrný
I z úpalu verejného mínení muže se utéci do chladiho stinu Perglerovy aféry, že byla odvrácena
pozort od neho, ackoliv mela býti na neho soustredena,
že muže nyní poukazovati
- jak vydatne ciní - na
,že u nás jsou lidé zbavováni mandátu i z jiných dudu než pro zrejmou nepoctivost. Dokazovati,
že i jeho
edl odklidit nikoliv rozhorcená
spravedlnost,
nýbrž
dráždený politický zájem, to je pro Stríbrného
vec
kamotáže, v níž jest mistrem. Darovati
mu v tomto
diu aféru Perglerovu - tot jako darovati armáde na
tupu a potrebující se sporádat prostredky
pro výrobu
elé mlhy. Pan Stríbrný je z tech, kterí se dovedou
vléknout za bicem: prevlékl se za prípadem
Perglevým takrka do kostymu Karla Haviícka Borovského,
nimž mimo rust vousu pod nosem nikdy nemel nic sponého, a kricí z plna hrdla: persekucel Kdyby nebylo
rglerovy aféry, težko by se mu to volalo, nebo aspon
mu to i ti nejhloupejší sotva verili. To tedy je první
c, kterou máme proti takovému
vyrizování
Pergleva mandátu·: prokazuje se tím dobrodiní Stríbrnému,
erý nejméne ze všech dobrodiní zaslouží. Cítíme, že
me právo si stežovati.
Druhá námitka naše je ta, že se tím prokázalo podtné dobro i Perglerovi,
a že se tak oddálila jeho poka. Také on vystupuje v havlíckovském
kostymu je to práve tak nesnesitelné jako u Stríbrného.
Když
nám dr. Pergler prijíždel z Ameriky, díval se na neho
rameno i sám p. Karel Horký: ;,zoubek, který chce
zaplombován", napsal tehdy, narážeje tím na zištt motivu toho, koho dnes už zve jen "drahým
Karli, uznávaje bez výhrady
jeho funkci prvotrídní
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atrakce. Nikdo z nás už nemuže býti na pochybách,
co
bylo zavineno
tím, že Perglerovi
byl odnat mandá.t:
z figury bezvýznamného
demagoga,
jenž do naší politiky vnesl jarmarecní
mravy
amerických
advokátu
(acli ovšem americkým
advokátum
nekrivdím),
stal se
pritažlivý
politický symbol. Dr. Stránský píše v "lidových novinách",
že "bylo by treba nejprve predstaviti
dra Perglera jako osobnost,
která má na jakýkoli ohled
od politického
odpurce mravní nárok".
Velmi dobre.
Ani se nepokusíme
vylíciti dra Perglera jako takovou
osobnost. Tedy bez ohledu: s tím souhlasíme. Ale nebrat
na nekoho ohledy a mohutne mu tím pomoci, povýšiti nekoho tím,žehochceme
ponížiti -to
není podle našeho politického a strategického
vkusu. Panu Perglerovi nic tolik
nepomohlo jako práve to, že se na neho tak ríkajíc nebraly ohledy. Jako realita byl celkem nula. Všichni víme,
kolik merí na duchu a na charakteru.
Ale jako symbol
muže býti do jisté míry nebezpecný.
Zbavivše ho mandátu, prokázali
jste mu tu laskavost,
že prestal být
realitou a vyrostl a nadul se nad naším obzorem jako
oblak; stal se jednou z nových povestí ceských. Nic by
nebylo spadlo, kdyby si byl p. Pergler i dále otvíral ústa
v parlamente.
Tam se nebere každé t1uchubství
vážne.
Bylo ovšem nepríjemné,
nekdy i ducharvoucí
naslouchat
jeho demagogickým
výkonum,
ale konec koncu je Pergler daleko nepríjemnejší
pred parlamentem
než v nem.
Nebot na poslanecké lavici prodléval pan Pergler osobne,
tak, jak ho všichni tak dobre, ach tak dobre znají, ale
pred parlamentem
se nyní utáborila
iluse o p. Perglerovi. Takový, jaký jest, nebyl nic nebo skoro nic. Nyní
však, prosím, racte si zabajovat
s ilusÍ.
Tím jsme se vyporádali
s hledisky úcelnosti, a nyní
musíme se ješte vyporádat
s duležitým hlediskem práva.
Dr. Stránský zjištuje, že se s tohoto hlediska Perglerovi
žádná krivda nestala a že bylo rozI1odnuto presne podle
práva podle tech a tech paragrafu.
Je-Ii toto polemika
proti nám, byla falešne adresována.
Souhlasíme
úplne
s právnickou
argumentací
dra Stránského,
ale musíme
pripomenout,
že v oboru psaného práva jsme chybu
v Perglerove veci nikdy nehledali. Už když jsme po prvé
o tom psali, v únoru nebo breznu, pravili jsme, že lze-Ii
vLtbec mluvit o krivde, nedeje se Perglerovi jednoduchá
a absolutní krivda, nýbrž složitá a velmi relativní; krivda
nikoliv právní, nýbrž politická. Ponevadž dr. Stránský,
jak se zdá, úplne zapomnel na tehdejší náš výklad, musíme z neho opakovati aspon jádro, nebot nelibe neseme,
jestliže se naše stanovisko lící jinak, než jest. Ani podle
našeho mínení nestala se Perglerovi
krivda proti psanému právu. Jsem také presvedcen, že psané právo a formuláre mluví proti nemu, a že volební soud tentokráte
rozhodl presne podle práva. Nemohu ovšem prehlížeti,
že dobrá polovina právníku,
kterí o veci se vyslovili a byli mezi nimi i právníci, hlásící se k socialistickým
stranám - postavili se na stanovisko,
že Pergler získal
ceskoslovenské
státní obcanstvÍ. Ackoliv sám s tím nesouhlasím, argumentaci
jejich mám za pochybenou
a násilnou a podle svého rozumu pridávám se k názoru, že
státního
obcanství
nenabývá
se implicite už státním
úradem, nýbrž že je treba aktu zvláštníl1o, který v Perg657

Prítomnost,
lerove prípadu nebyl vykonán,
ackoliv zdá se mi býti
nesporno, že onen rakouský paragraf,
který se státním
úradem propujcoval
zároven i státní obcanství,
byl výslovne zrušen, prece jen rozpor v právnickém
svete
cítím jako pobídku, aby se postupovalo
tím opatrneji.
Zvlášte z ohledu na verejné mínení, které, nezapomínejme, má tedy príležitost císti úvahy z per právnických
autorit, v nichž se dokazuje, že Pergler státního obcanství nabyl. Co chcete od prostého obcana, jenž cte své
noviny a nalézá tam dotvrzeno
autoritou
vysokoškolského ucitele práv, že Pergler, který je zbavován
mandátu proto, že není státním obcanem, tímto státním obcanem ve skutecnosti
jest. Jestliže jsem žádal nejaké
ohledy, tedy jen ohledy na toto verejné mínení, ne na
Perglera. Není dobre privádet verejné mínení do takového konfliktu.
Muže se státi, že i slušní a poctiví lidé,
utvrzení hlasem právnických
autorit, budou mysliti, že
se tu deje nikoliv právo, nýbrž intrika.
Této domnenky
chtel bych se vyvarovati.
V živote a politice nerozhoduje
nekdy to, co jest, ale to, co býti se zdá. Pan dr. Stránský
dívá se hlavne na Perglera a proto je pro bezohlednost,
já se dívám více na verejné mínení a proto jsem vetší
privrženec
ohledu. Z toho vzniká hlavní rozdíl mezi
námi.
Kdyby dr. Stránský se pamatoval
lépe na to, co jsme
o veci už napsali, vedel by, že nehledáme vadu v právnické stránce výroku volebního soudu. Pokud toho se
týká, i my jsme presvedceni,
že volební soud vyložil
tentokráte
vec správne podle psaného práva, a kdyby
naše politika (na základe faktu zarazujeme
volební soud
více do politiky než do justice) vždycky se byla prísne
rídila jen psaným právem, by1:J by všecko v porádku,
a museli bychom za výrokem
volebního soudu pevne
stát pres veškeré zurení. Hácek je v tom, že psané právo
dodržuje naše politika tak presne jen, když se jí to hodí,
a jinak plnou parou jezdívá
po vedlejších
kolejích.
Ona složitá a velmi relativní
vina na Perglerovi
není
v tom, že se dbá nevyplneného
formuláre,
nýbrž v tom,
že v mnohých jiných prípadech by se docela urcite nevyplneného formuláre nedbalo, jak si každý dovede dobre
predstavit,
kdo je trochu zasvecen do nekterých
tajnejších okolností naší p'plitiky. To, zdá se mi, pripouští i dr.
Stránský,
nebot píše, že nejdríve by bylo treba predstaviti Perglera jako osobnost, která má na ohledy morální nárok. Kdyby šlo jen o právo, pak není treba nejdríve predstavovat
osobnost, kterou spravedlnost
sama
nemuže videti, majíc, jak známo, oci zavázány.
Ale ta
paní, která je delegována
jako bohyne spravedlnosti
k volebnímu soudu, nemela nikdy oci zavázány:
bylo jí
vždy dovoleno dívat se a všímat si takových
vecí jako
je koalice, politický zájem a jiné podobné okolnosti.
Prátelé Perglerovi tropí velký hluk a nejvetšími megafony posílají do sveta poselství, že ve veci jejich "drahého Karla", který nyní dlí v truchlivém
vyhnanství
tam daleko za oceánem, bylo právo ohnuto a zpotvoreno. Sami podle všeho vedí, že nemluví pravdu. Ponevadž Pergler z tech nebo onech duvodu (byly mezi
nimi patrne také duvody chytrácké
a zejména moudrý
duvod, který je v touze sedeti na dvou židlich, na ceskoslovenské a americké, podle toho, kde by se cloveku
mohlo vésti lépe) zanedbal
onen postup,
jejž každý
obcan musí pri nabývání státního obcanství zachovávati,
je fakt, že podle tech pravidel,
které jsou urcovány
paragrafy,
státního príslušenství
nemá a že právo nebylo porušeno. Nikoliv
právo
bylo ohnuto,
nýbrž
nebyly
jen
zachovány
politické
zvyklosti,
které v jiných podobných
prípadech
se nerídí tak sve658

domite právem.
Perglerovi
prátelé
nemohou to ríci
tak, jak si to myslí, ponevadž
by to vypadalo daleko
méne krásne a pateticky.
Ostýchají se verejne priznati,
že vlastne žádají nic více a nic méne, než aby tentokráte
nebylo dbáno práva, a ostýchají se také uvésti za duvod,
že v jiných prípadech se také více dbalo politické vule
než práva. Je-Ii možno mluviti o nejaké krivde, tedy
je, presne receno, v tom, že se k vuli Perglerovi nedeje
obvyklá krivda právu, a v tom, že se mu nepriznal
podíl na onom nedbání psaného práva, které politické
strany v jiných prípadech
bez rozpaku praktikují. To
ovšem už vypadá
daleko méne vznešene, než jak to
lící Pergleruv
tábor. Vy všichni, kterí tentokráte se
bouríte pro porušení práva, musíte vedet, že vpravde
se bouríte proto, že právo nebylo obvyklým politickým
zpusobem porušeno. Priznávám,
že zase jen z politických
ohledu a hlavne ze zlomyslnosti
vuci Perglerovi nebylo
porušeno,
ale fakt je, že nebylo porušeno. Taková je
už politika: postupuje proti odpurcum, jednou nedbajíc
práva, jindy je zlomyslne
dodržujíc.
Nebyla to úcta
k právu, jež tentokráte
rozhodla o dodržení práva. Ale
ponevadž
právo, at už z méne ušlechtilých
duvodtl,
bylo tentokráte
dodrženo, není tu ve skutecnosti vubec
žádná príležitost pro morální pathos a uraženou právní
citlivost. Vše, co mužete pro Perglera ucinit, je podat
žádost k naší politice, aby primhourila
oko nad zanedbáním presných predpisu,
a mužete k tomu p.ripojiti
duvodovou
zprávu, v níž snad lze s úspechem uvésti
nekolik bodu. Není pravda, že Perglerovi se deje krivda,
protože se s ním jedná proti právu. Nejvýše by se ješte
mohlo ríci, že se mu deje krivda pres to, že se s ním
jedná
podle "Cin",
práva. který také polemisoval proti našemu
Týdeník
stanovisku
ve veci Perglerova
mandátu,
napsal: "Je
vecí politiku, aby v zákonodárném
shromáždení zmenili
právo, jež politicky nevyhovuje,
ale aby je zmenili pro
všecky a ne jen pro nekoho." Kdyby toto bylo napsáno
na mesíci, byla by v tom obsažena cistá pravda. Reálná
situace v Ceskoslovenské
republice je však taková, že
politikové by byli ochotni ohnout (ne zmenit zákonem,
ale ohnout praxí, jako už tolikrát) právo pro všechny
koalicní poslance, ale pro Perglera nejsou ochotní. Jedná
se s ním jinak, než by se s jinými jednalo. To se ví
a cítí, a v tom se shledává krivda. Vyptává-li se nás
dr. Stránský,
v cem vidíme porušení fair play, odpovíme, že práve v tom, že se s Perglerem jedná jinak,
než by se podle našeho pevného presvedcení jednalo
s nekým jiným, a že to není jednání podle zásady rovnosti. Kdybychom
si mohli býti jisti, že ve všech jiných
prípadech
také by se neúprosne vyžadoval postup formulárový, také pro nás by bylo rozhodující, že Pergler
formuláre
nevyplnil,
a drželi bychom se predpisu jako
Shylock. Ale tím práve nemužeme si býti jistí. Kdyby
bylo šlo o nejakého
koalicního poslance, vidíme svým
duševním
zrakem
nejakého
vlivného
muže, kterak
k nemu pristupuje
a tiše mu radí, aby to nejak spravil,
a kterak nikdo nespechá, aby to žaloval hned u volebního soudu. Perglerovi
byla odeprena tato míra blahosklonnosti,
kterou je možno pokládati za vžitou, pokud
jde o poslance
koalicní a vládu podporující.
Ostatne
má volební soud asi to svobodné postavení jako porota
a rídí se více volným uvážením než zákonem. Tentokráte se prísne držel nevyplneného
formuláre, ale mnohokráte se už nedržel ani ústavy.
Jestliže tedy jednou
tak prísne se drží litery a jindy bez rozpaku porušuje
i literu, jež má platiti za nejposvátnejší,
totiž Iiteru
ústavy, vzbuzuje
podezrení,
že od prípadu k prípadu

Prítomnost,
rozhoduje podle politického zaujetí, což by nebylo nevysvetlitelno, ponevadž je ve skutecnosti
jen souhrnem
politických stran. Aby vyhovel vuli koalicních
stran,
neváhal po každé nedbati jasného predpisu
ústavy, že
poslanec od nikoho nesmí používati
príkazu,
a zbavoval po rade mandátu všechny ty, kterí neprijímali
pffkazu, jak hlasovati.
ení naší vinou, že v otázce mandátu
nelze už prísné
a psané právní predpisy pokládati
za naprošto
rozhodující. Proti naší vuli se vyvinula nad oblastí psaného
práva oblast práva politického,
a zej ména ve veci mandátu vyrostlo už dávno nad psaným právem nepsané
ice, ale silnejší právo skutecné a zvykové. Není tedy
náhlá uctivost volebního soudu k formulári
nijak duveryhodná. Dosavadní jeho praxe neumožnuje
nám,
chceme-Ii prihlížeti
ke všem okolnostem,
rozhodne se
v tomto prípade zastávati psaného práva.
Zajisté máte právo na otázku: jak se zachováním práva
muže stát nekomu krivda nebo jak právo muže býti vykonáváno zlomyslne? Musíme tedy dáti príklad; volební
soud až dosud vždycky zbavil mandátu
všechny poslance, kterí se rozešli se svými stranami, a jej isto, že pri
tom nedbal predpisu ústavy. Vytvoril
zvykové a politické právo, podle nehož každý poslanec, který se rozchází se svou stranou, ztrácí mandát. Predstavte
si nyní,
že, aby bylo docíleno rozštepení
nejaké nepohodlné
strany oposicní, volební soud by náhle upustil od své
lIstálenépraxe a odbojným poslancum té strany by mandáty ponechal, dovozuje, že po<;lle predpisu
ústavy
poslanec od nikoho nesmí prijímati
príkazu. je jisto, že by
volební soud tentokráte jednal presne podle ústavy, ale
zároven je jisto, že by se tím dela oné strane krivda, že
by to bylo zlomyslné uplatnení práva a že by to nebyla
fair play. Tak nejak, cítím, je to i v prípade Perglerove.
Na Perglerovi nám nezáleží, a myslím, že je škoda
každé rány, která padne vedle. (Tato opravdu
padla
vedle.) Ale stále ješte tvoríme tradici verejného života,
veríme, že má býti podstatnou
soucástkou
té tradice,
aby se se všemi jednalo stejne. je-Ii okamžitá politická
konstelace nám príznivá, to nerozhoduje,
nebot, utvoríme-Ii nejaký zvyk, obrátí se pak ten zvyk proti nám
v dobe, kdy ne my, ale jiní budou moci využívat
politické konstelace. Za doby národní
koalice varovali
jsme socialisty, aby nepostupovali
pri delání výjimecných zákonu a pri železném uplatnování
rozdílení funkcí
podle politického klíce, a prorokovali
jim, že jednou
mohou se ty zákony a ten politický
klíc i proti nim
obrátit. Po roce 1926, když socialisté
odešli z vlády,
meli dosti príležitosti,
aby poznali, že naše proroctví
bylo správné. Ponevadž žádná strana nemá zarucenu
trvalou úcast ve vláde, je nejlepší ochranou všech stran
tradice objektivity
a merení každému
stejným
dílem.
Dr. Stránský má úplnou pravdu, praví-Ii, že Pergler
ohledu nezasluhuje. Ale jiné veci zasluhují ohledu, na
pr. verejné mínení, které se dostalo db nebezpecného
konfliktu. Velkého ohledu podle mého mínení také vyžaduje ta potreba, aby nebyl zbytecne
dodáván materiállegende, že t. zv. hrad odpravuje
své odpurce. Celé
protihradní hnutí vubec se živí jen z nekolika legend a
báchorek. Dr. Kramár dlouho temne naznacoval,
že by
mohlo dru Benešovi povedeti neco zdrcujícího.
Když
byl k tomu konecne cestným soudem vyzván a když se
na to cekalo jako na soudný den, bylo až trapné prihlížeti, jaké legendicky a povesti bez faktického
podkladu
uznal za vhodné sebrati
a zformovati
v obžalobu.
Cestný soud, složený z Kramárových
politických
privrženclt, tyto legendy také úplne odmítl. jestliže tedy
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protihradní
hnutí živí se hlavne legendami,
musím považovati
za krajne nesprávné,
dejí-li se takové veci,
které by ve verejném
mínení mohly nekterou z tech
legend podeprít faktickým
zdáním.
Zatímní výsledek Perglerovy
aféry je tento: Stríbrnému, který by jinak musil hovorit o korupci, bylo pomoženo, aby mohl mluviti o necem jiném; z Perglera byla
udelána iluse; úspech Národní ligy byl zvetšen; protihradní legenda dostala potravu.
Nedivte se, že nejsme
spokojeni.
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Úrad pražského primátora patrí mezi nejvýznamnejší a nejduležitejší v l'epublice. Praha má dnes 850.000 obyvatel. vývoj obecní správy hlavního mesta sleduje celá republika, a casto vzbuzuje zájem i za
hranicemi. Obec pražská zamestnává 16.000 úredniku, zrízencu a delníku., kteri podléhají moci primátorove. Jíž tyto cislice svedcí o velkém významu úradu pražského primátora. Zúcastní se všech velikých
kulturních a spolecenských události a jeho projevy, at se týkají obce
nebo jiných záležítostí, socíálních nebo kulturních, právem vyvolávaji veliký ohlas. U nového státu podle obecní správy hlavního mesta
a jejiho predstavitele jest za hranicemi casto posuzován celý stát i národ.
Z toho je patrno, jak duležitý jest úrad pražského primátora a že
volba správné osoby pro tento úrad jest v pravém slova smyslu záležitosti celostátní a celonárodní. Obecní volby, jež máme práve za
sebou, mají za následek, že úrad pražského prímátora bude v nejblížší dobe znovu obsazován na dobu ctyr i více roku. Mímorádný význam tohoto úradu vyžaduje, aby urceni osoby nového prímátora
stalo se peclívým zpllsobem a aby o obsazení úradu pražs'kého primátora nebylo rozhodnuto jako o stranícké záležítosti.
V naší verejností bez rozdílu politického prislušenství prevládá presvedcení, že dr. Baxa, který dosud vykonával úrad pražského primátora po tri ctyrletá období, dokázal za tuto dobu dostatecne, že není
vhodnou osobností pro duležítý úrad prvního obcana republiky.
Dru Baxovi chybí potrebný zájem pro obecní hospodárství i pro duležité obecní záležitosti. Chybí mu též potrebná pracovítost a energie,
jaké pro úrad prímátora jest nevyhnutelne treba. Primátorskou funkcí
vykonává více méne zpusobem formálním. Když predsedá ve schúzích mestského zastupítelstva nebo mestské rady, schihí a komisi se
obycejne neúcastní i když jsou sebe dliležítejší, cini tak zpusobem
pouze formálním. Udílí recníkum slovo, dává hlasovati o podaných
návrzich. Pri tom jest však casto pa trn o, že neovládá záležitost, jež
jest za jeho predsednictví projednávána a že mu na veci prílíš nezáleží. Dosud nikdy ješte v ústrednim zastupítelství nezasáhl do jednání aní se neujal slova. Rovnež ne v mestské rade, kde se casto vyhne
predsedání, má-Jí se jednatí o nejaké sporné záležítosti. Tak zv. parlamentni schuze predsedú klubu svolané vždy pred schilzi mestského
zastupítelstva za Baxova primátorství staly se pouhou formalítou.
Tyto t. zv. parlamentní schúze zástupcu radnicních klubu obmezuji
se na sdelení programu a trvají pouze obycejne nekolík minut. Primátor hlavního mesta republiky má býti osobou vúdcí; dr. Baxa
vúdcí osobností nikdy nebyl a nebude. Chybejí mu k tomu potrebné
duševní vlastnosti a dobrá vule.
Políticky jest dr. Baxa osobnost zajímavá. Pred válkou byl státoprávním radikálem, za války byl úplne v ústraní a teprve po válce
rozhodl se pro stranu národních socíalistú, jež mu umožnila vykonávání úradu pražského prímátora po tri volební období. Ideove dr. Baxa
nikdy nebyl socialistou, smýšlením jest krajne nacíonální malomešták ..
Když vzníklo tak zv. národní hnuti, jež LI nás bylo predchudcem dnešniho fašismu, byl dr. Baxa jeho clenem í se svýmí radnícnímí práteli,
hlavne z národne demokratické strany. Pri projednávání záležitostí
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Perglerova domovského listu podporoval dr. Baxa mnohem více stanovÍsko Stríbrného nežli stanovisko národne sociální strany. Príznivé
stanovisko vetšiny mestské rady pro Perglerovu žádost za vy,dání
domovského listu bylo hlavne zásluhou Baxovou. Velmi casto octl
se v rozporu se zásadami národne sociálni strany a dokázal rovnež
casto, že do této strany nepatrí.
Kdykoli vznikly v Praze po válce demonstrace, ozval se dr. Baxa
obycejne zpusobem málo odpovedným. jeho projevy za demonstrací
nesvedcily o rozvážnosti ani o odpovednosti. Když loni vzplanuly
ostudné fílmové demonstrace, primátor dr. Baxa postavil se okázale
na stranu demonstrantt\
kteri vytloukali okna nemeckého divadla
a vyháneli z Prahy cizince. V zápeti po Baxove vystoupení ve prospech demonstraci ministerský predseda Udrž a I v poslanecké snemovne jménem celé vlády tyto demonstrace plným právem odmítl
jako neodpovedný cin. Pro pražského primátora, který má býti
predstavitelem rozvážného a odpovedného obcana, byl projev mÍnisterského predsedy zasloužený morální policek.
Vedle kandidatury Baxovy vystupuje v popredi kandidatura národne demokratického kandidáta dra. Štúly.
Ten dekuje za svoji
kariéru hlavne tomu, že jest oddaný straník dra Kramáre. Po dobu
dvou období vykonává s nevalným úspechem úrad prvního námestka
primátorova, tpredtim po nejakou dobu vykonával funkci fÍnancního
referenta. jeho pracovní kapacita v obecní správe jest velice skrovná;
v nedostatku zájmu o obecní záležitostí se vyrovná Baxoví. Národne
demokratická verejnost podle psaní "Národních Listu" a bombastických volebnich provolání neprávem považuje dra ŠUllu za jakéhosi
radnicního Rašína. K tomu však dru Štuloví schází nejenom zájem
o verejné finance, zejména však též potrebná energie. Na radnici se
dr. Štula vyhýbá zasahování do záležitosti obecního hospodárství;
od té doby, kdy prestal býti financním referentem, ani jednou neprišel do obecni komise financni, ani do komise pro financni správu. jeho
verejné projevy o obecnim hospodárstvi, zejména v dobe obecnich
voleb, jsou pouze rázu stranicko-politického
bez potrebné objektivnosti a znalosti vecí. Dr. Štllla považuje funkci námestka primátora,
jež jest pro neho velikou kariérou, za stupen pro úrad primátora
nebo pro poslanecký mandát.
I když jsou na praŽSké radnici schopnejši a opravdovejši muži než
dr. Baxa nebo dr. Štula, jest prece patrno, že také v obecni správe
justus.
máme citelný nedostatek vudcích osobností.

Nemci pet let ve vláde.
12. rijna bylo tomu pet let, co po prvé nemecké strany vstoupily do
v.lády. Byla to politická levice, která dlouho pred tím hájila myšlenku
csl. nemecké spolupráce. Byla to však politická pravice, která tuto
myšlenku uvedla v život. Ne ovšem proto, že by chtela býti prúkopnikem myšlenky spolupráce dvou národnosti, ale že nebylo jiného
východiska než sáhnout po nemeckých stranách, mela-li býti uskutecnena nesocialistická vláda a nesocialistická vetšina. Cesta k vstupu
Nemcú do vlády vedla pres zájmovou shodu hlavne ceských a nemeckých agrárnikll, která mela svúj doplnek v zájmové shode lidové
strany a nemeckých krest. sociálll. V celku možno rici, že myšlenka
cesko-nemecké vlády nenarazila na vetši odpor. Nár. demokracie,
která predtim hrozila revoluci, pujdou-Ii Nemci do vlády, záhy poslala svého ministra, aby usedl v ministerské rade vedle nemeckých
ministru. Také na nemecké strane nenarazili aktivisté na vážnejší
odpor. Ukázalo se, že nemecký volic je svojí podstatou aktivista.
jenom Svaz nemeckých zemedelcll mel nejaký cas potiže s posl.
Mayerem a J-1anreichem, ale i tyto nesnáze velmí hrave likvidoval.
Prvni cesko-nemecká vláda se rozbila a nutno akcentovat, že to daleko nebyly nacionální rozpory, které pripravily jeji pád. Po volbách
do Národniho shromáždení pocítalo se již s úcastí Nemcú na vláde,
jako s bežným faktem. Došlo jen k vystrídáni nemeckých krest. sociálú nemeckými soc. demokraty, kteri se podstatne sbližili s ceskou
soc. demokracií na smíchovském sjezdu. Platforma nemeckého aktivismu se tak rozširila a zájmový aktivismus Svazu nemeckých zemedelcú našel svúj protejšek ve vládni politice strany ministra dra
Czecha. Oel Svazu nemeckých zemedelcú odloucila se casem frakce
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nemeckého pracovního a hospodárského sourucenstvi. Také nemecká
krest sociálni strana svojí nevybíravou agitaci dokázala, že jeji aktí·
vismus nebyl ražen z cistého kovu, ale že to byl aktivismus konjunkturální povahy. Poslední obecni volby ukázaly, že nemecké krest. soc.
tažení proti aktivistllm nemelo valných úspechll. Postup myšlenky
aktivismu jest videti v neúspešich nemecké strany nacionálni, která
musila znacnou cást svých hlasu odevzdat hakenkreuzlerllm. Také
nedávná diskuse vyvolaná hlasy, které z agitacních dllvodll vyslovovaly se protí úcasti Nemcú na vláde, prokázala, že myšlence úcastí
Nemcú na vláde neni zásadných námítek a že verejné mineni Nemce
ve vláde prijimá jako neco, co vyplývá z našich pomerll. Cesko-ncmecká spolupráce ve vláde vyhnula se až dosud frontálnímu rešení národnostní otázky, ale vytvorila atmosféru, z niž postupem doby bude
možno rešití nejruznejši sporné otázky.
Nesporne úcast Nemcu na vláde znamená velmi slibný zacátek
cesko-nemecké spolupráce, a také nemectí minístri mohou svým voIicúm mezi ctyrma ocima ukázat mnohé, co si prinesli z vlády, cemu
zabránili, ceho dosáhli, co by drive nedocilili ani nejostrejší oposici.
Ti, kteri pred vstupem Nemcll do vlády pracovali k uskutecncní
myšlenky cesko-ncmecké spolupráce, mohou po 5 letech s uspokojením konstatovat, že jejich úsilí se plne zdarilo. Úcast Nemclllla
vláde je dnes neco, co považujeme za zcela samozrejmé.
V. G.

Otvírá se XXIII. pražský auto salon.

22. t. m. se zacíná XX II I. mezinárodní. výstava automobilu
v Praze, výstava s dobrou tradici.
Pred válkou, v primitivních zacátcích dvakrát vmalém sále nynejšiho Slovanského ostrova, pak již na Výstavišti u Stromovky, otevírala své brány jako škola pro verejnost, jejíž valná cást videla tehdy
automobil zblizka vúbec po prvé, brzo pak, nemalou zásluhou mladoboleslavské automobilky Laurín a Klement, stala se pravídelnou soucásti ceské sportovni sezony, representované závodem do vrchu Zbraslav- jilovište. Po válce stala se výstava autosalonem v pravém slova
smyslu, soustredujíc i obchod zahranicními vozídly. Avšak ohledy
na domácí prumysl, který potreboval a žádal ochranu pred záplavou výrobku zahranicního prllmyslu, jenž zbaven válecné zamestnanosti, tlacil se i k nám mohutným náporem svých vetšich zkušeností technických, výrobních i organisací prodeje (jenž se rllznými
cestami snažil umístit prebytky hrozící nadvýroby) - daly vznik
clllm a maximalisování poctu dovážených automobilu cizich znacek.
Z toho vzníkla rada bitek, nebot importéri se pochopitelne snažili
zmenšit bremena - ovšem vetšinou marne. Už pred dvema lety zdálo
se samozrejmé, že ochrana domácího prlimyslu bude zmenšena, nebot stal se zatím schopným konkurence. Avšak situace se zmenila
jen málo, a zahranicní dovozci musí vyvažovat handicap co nejvetším snižováním cen dovážených vozidel, aby prodejni cena v Ceskoslovensku mohla soutežit s cenami domácích výrobku. V dnešní dobe
je ovšem malá nadeje, že by se snižily prehrady, nastavené po·
stupne od prevratu. A tak trvá napeti tím spíše, že dOVOZCLIl1
se také obchodne nehodí podzimní termín autosalonu. Proto bude
letos cást autosalonu, obsahující vozidla osobni, jen ciste národni
výstavou.
Avšak podle rúzných okolností lze soudit, že príští
rok muže prinést uklidnení. Autosalon se porádat nebude a v roce
1933 má byt termín položen na jaro, címž by byla zajištena úplná
mezinárodnost výstavy, jaká letos bude jen v cásti nákladnich automobilu a v exposicich pomocného prúmyslu. Prestávka v prištim roce
ukazuje, že se ocenila nutnost exploitovat dosavadní práci, tedy omezit tvoreni typu nových a tím také získat cas k orientaci pro príští
smery konstruktivní a výrobni. je dost novinek, které se pak po mezínárodnich zkušenostech budou uplatnovat doma. Zatim se snad také
dospeje k dalšimu sníženi cen, které lze právem cekati.
jenny.

S cím souhlasíme.
Obcan a' strana.
"Macdonaldovo a Snowdenovo rozhodnutí setrvati ve vláde, když Labour party postavila se proti jejich úsporným
opatrenim, a uzákoniti tato opatreni proti vlili vlastní strany za soucinnosti strany konservativní a Iiberálni, znovu - rozvinulo pred

Prítomnost,
politickýma socialistickým svetem ožehavou otázku o morálním pomeruprislušníka strany ke strane. Prípad neni ojedinelý. Odehrává se
ve stranickém živote v miniature skoro denne a to nejen ve stranách
socialistických.Ve všech takových konfliktech se stranou opakuje se
stereotypneanathema a zrádcováni, jež slyšime z Anglie. Strana podrobujesi celou politickou osobnost svého príslušníka, jeho politícké
chovánía postavení, jeho názory o verejných otázkách a casto í jeho
spolecenskévztahy vubec. Ve všech otázkách, jimiž se strana zabývá,
jenstrana resp. vetšina rozhodujících cinitelu strany má pravdu, i kdyby trebas již zítra své vcerejši usnesení podstatne zmeníla nebo odvolala.Jednotlivec nebo menšina jsou vždy na omylu a jsou povínni
podríditi se vetšine. Pro stranu jako soudce nad prislušníky neexistuje jiný svet než organísacní rád strany. Trockému, když byl "vyrízen",radí! jistý bodrý soudruh: "Nechtejte být chytrejši než strana.
Delejteomyly jako jeji majoríta ... Vy jí nezmeníte a nenahradíte
necimjiným." Podobnou radu, jakou dal onen bodrý soudruh Trockému,dostal Hus pred šesti sty léty ve vezení od jistého doktora: "Kdyby sbor vysloví!, že máš toliko jedno oko, ackoli máš dve, musiš vyznati se sborem, že tomu jest tak." Do moderní mluvy preloženo,
zni to: Strana má vždycky pravdu. Tuhý režim nad politíckým chovánim prislušníku, jež pozorujeme u dnešních politických stran a
zvlášte u stran bojovných - krajní stranickou dísciplinu zavedl na
jedné strane komunismus, na druhé fašismus, tedy práve smery nejbojovnejší- je pomerne nedávného data. Uplatnuje se od té doby,
kdy politické strany pocaly se organísovati a vystupovatí na verejnost jako mohutné spolky s mnoha tisici cleny, s rozvínutým organisacnim,agitacním a admínistratívnim
aparátem a s tiskem bezprostredne závislým na vedeni strany. Popud k této stranické konsolidaci vyšel, jak známo, od stran delnických. Ale my nejsme jen straniky, jsme též lidmi a obcany; nejsme jen prislušniky urcité politické
nebostavovské skupiny, jsme též prislušníky národa a státu, spolecnostiširší a hodnoty vyšši nežli je strana nebo stavovská organisace.
Politická strana není naším životním cílem, nýbrž jen prostredkem.
A tu ocitáme se pred jinou, kolidující otázkou: Bylo by správné,
kdybychom se jako stranící podrobili urcítému príkazu své strany,
uznáváme-Ii,že podrobení bylo by úhonou našeho charakteru, urážkouzájmu kulturních neb obcanských, aneb je-li nám jasno, že usnesenístrany smeruje proti žívotním zájmum národa a státu? Kdybychom na tuto otázku prisvedcíli, dospelí bychom k povážlivým dusledkum.Anulovali bychom v politickém a organisacním živote vubec
význam mravního charakteru a obcanské hrdosti, a v druhém prípadeobetovali bychom v krítických chvílich životni zájmy celku mechanickédiscipline a hledisku zaujaté nebo špatne informované majority. Tyto konsekvence nemuže zdravý rozum uznati. Disciplina
strany má tedy i pro nejoddanejší stoupence jisté hranice. Káže-li
nám však hlas svedomi, že podrobením poškodili bychom vyšši zájmy nežli je disciplina strany, plljdeme za hlasem svého svedomí.
elzezavrhovati politické strany jako takové. Ceho je treba - aby
jejich duch byl jiný, aby odpovídal zásadám a požadavkum cívílisovaného obcanského života. Je treba demokratické výchovy ve
tranách. Fysické formy demokracie pokrocíly mnohem dále nežli
demokratickávýchova. Nejsme ješte demokraty, teprve se tomu ucímea nikoliv práve s výborným prospechem. Proto jsou í fysické formy demokracie ješte velice nepevné a nestálé, jak vidíme to v celé
radezemí.Jsme teprve na prahu demokratického vývoje."
(Senátor Fr. Modrácek v "Naši dobe").

*

Ne peslmlsm a paniku,
ale tvurci
optimism!
"Ministr
financidr. Trapl, zacinaje obsáhlý výklad rozpoctový, neopominul
zddrazniti,že náš stát a jeho hospodárství je vklíneno v chaos dnešlIho hospodárského vývoje svetového a že proto rešení našich dotich úkolu je tím obtižnejši, cím více hospodárská kríse se stává
becnejšíma neústupnejším zjevem svetovým. Zárodky této krise,
dokazovalminístr snemovne, treba hledat v hlubokých promenách,
kterénastaly v hospodárské strukture celého sveta od dob válecných,
nadvýrobe na jedné strane, v stagnaci procesu distríbucního na
ne druhé, chceme-li schematicky a heslovíté zachytit základn í!

znaky pritomné krise. A o neco dále vyzdvihl, že ozdraveni celého
hospodárského systému bude lze sotva dosicí bez hlubokého zámerného zásahu do složitého hospodárského stroje, jehož komplikovaný
mechanism je težce porouchán. Cim rychleji se tak stane, tim úspešnejí bude lze prekonat dnešni obtiže. Musime proto provést podrobnou revisi celého našeho hospodárstvi a vytycit si pevný program a podle neho také do všech dusledku postupovat. Že pri tomto
rešení hospodárských obtiží vystupuje do popredi zásah státu stále
vice, je zrejmo všude v cizine i u nás. Ministr financi skoncil sVllj
referát optímísmem, k nemuž dává právo dnešní naše posice ve svete
a jejž podeprel i projev min. predsedy Udržala k novinárum. Avšak
uvedený obsah z Traplových vývodu nabádá v dostatecné míre
k tomu, abychom se nedali ukolébat falešnou predstavou, že lehce
z krise vyjdeme a že se nemusíme niceho bát. Dnes, kdy horí celý
okolní svet, mohou jen ti, kdož nedovedou denne se na nás rítící
otrásajicí fakta zaradovat a utrídovat v logické perspektive historického vývoje, klamat obcanstvo predstiráním, že se níc nedeje, že
netlí krise kapitalismu a že vše lehce prejde. Bohužel, hospodárská
situace dnešního sveta je taková, že všíchni reakcionári a poslední
zbytky liberálu by prispevku pro rudý archiv mohli nasbírat tolik,
že by je z ních bolela hlava. Mohli by v této své sbirce mit svedectví
národohospodáru
z celého sveta, a jsou mezi nimi í liberalistictí
teoretikové. Mohli by si delat výstrížky z mezinárodních sjezdu, na
nichž úctyhodní starci mluví slova ješte vcera znející revolucne
a dnes už jen stroze vystihujicí skutecnost doby. Mohli si precíst
ne tak dávno, jak v zasedání Spol. národu vystoupil švýcarský
delegát Motta, v nemž jíste ani "Národní listy" nevidi demagoga
a socialistického fantastu. Byli by se dozvedeli, že tento muž je
presvedcen, že Eyropa jde vstric hlubokým zmenám ve svém hospodárském a sociálním složeni. Nepronesu, dodal Motta, priliš závažného slova o revoluci. Stací, reknu-li, že jde o postupnou, ale rychlou
evoluci. Nejde nám o lidi, kterí leží za pecí jako beati posidentes
a nechtejí a nedovedou videt nic kolem sebe, než omezené partajníctvi a osobní nenávist. Chceme jen u priležitosti Traplova vážného
výkladu rici, že žijeme v dobe nadmiru težké, ve svete opravdové
revoluce hospodárské, úžasných premen dosavadních rádú. Jdeme
po ceste trníté a nebezpecné, jež neskoncí zítra v blahobytu. Jediný
optimisl1l tvurcí a skutecný je, dívat se bez bázne a s vedomím své
síly vstric budoucnosti a mít viru, že náš národ má v sobe ?osti sil,
aby dovedl postupne zbudovat nový hospodárský základ svého života, lepší než kapitalistický, lidštejší a spravedlivejši, nespocívající
na zisku jednotlivcu, ale plánovite vybudovaný podle potreb celé
spolecnosti národní a ostatního sveta. To je jediný optimism, jenž
ukazuje, kudy bezpecne z krise ven."
("Národni osvobození".)

*

Protí
degradaci
intelektuálu.
"Dedecek"
nejmladší ceské
generace, F. X. Salda, byl v 1. císle "Levé fronty" zle napaden Juliem
Fucíkem. A to proto, že nedoporucoval churavejícímu intelektuáloví,
aby šel k delnikovi. Fucík však naopak v intencích Klofácova hesla:
"K lidu níž, s lidem výš" vidí v této lécbe jedinou spásu. Architekt
musi se stát polirem, umelec revolucnim rýmarem nebo malírem
poulicních nápisu a vedec provokatérem
pri demonstracích, aby
mohl správne pochopiti marxismus. Zdá se však, což je rovnež samo
sebou prirozené, že práve delnici marxísmu nejméne rozumejí, a je
tedy nepochopitelné, proc by se intelektuálové meli i duševne zproletarisovati. Podobný postulát je reakcním, nebot v zájmu pokroku
je, aby delníci intelektuály dohonili, a ne, aby oní na delníky pockali.
Vírou opojení to ovšem nepochopí. To, co mezí dedeckem Saldo u
a vnukem Fucikem bylo postaveno jako neprekonatelné, nebyl rozdíl
veku. Byl to rozum. Salda je do té miry zkušeným, aby byl oprávnen
pochybovati a nejen oddane a slepe veríti. Teorii je nutno toliko
predpokládatí
a jenom nedoložítelným dogmatum musíme veriti.
Veríme-li však teorii, ztrácíme nad ni svou rozumovou prevahu,
s jejíž pomocí jsme ji vytvorili. Jestliže je nekdo se svými schopnostmi hotov, je mu ovšem nekritická víra a nadšeni nejvýhodnejším
asylem. Salda se však i vzhledem k svému stári drži, aniž by se musel
opijet nulami, jakožto ciframi i lidmi. Poctivosti uhlírské viry, jejiž
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Pt(tomn o st,
vyznavaci honosi se budováním nového sveta, zatím co jej spíše
znemožnují, nelze duverovati. Zde na padesáté rovnobežce, kde
podzim strídá léto a jaro zimu, nejsou lidé takovými sanguiníky.
jsou povždy obezretní, vypocitavi a pokrytectí. Lec by snad umele,
draždidly, vyvolávali ex ta se horlivosti. jíste, bez ruma není štunna
a alkoholnecepuje se toliko v koralnách ... "
("Rok".)

*

Program
šetrnosti.
"Zahájení
parlamentní
cinnosti, k níž
došlo minulé stredy, príneslo dva úvodní projevy: exposé mínístra
financí a projev mínísterského predsedy Udržala. Projev Udržaluv
obsahoval i hlavní tési fínancního exposé. je to tvrzení, že za dnešní
doby je predevším zapotrebí jednoho: aby ve všech oborech verejné
správy se uplatnila prísná šetrnost. Poznáni o potrebe zvýšené úspornosti u verejné správy v krátké dobe proniklo nejen do vládních
mist, nýbrž stává se dnes již požadavkem širokých vrstev. Proto tento
požadavek, vyslovený i mínisterským predsedou i mínístrem fínancí,
nenarazí tak lehce na odpor. Dnes pomalu již mizi doba, kdy bylo
možno ziskat popularítu jen ruznými libivýmí hesly nebo návrhy,
ucínenými bez ohledu na financni nosnost. Dnes široké vrstvy velmi
casto již dobre vedí, že každá nehospodárnost verejné správy snížuje
jejích životní úroven. Úspornost získala v poslední dobe na populárností. Rozhodne více, nežli se domnívaji ti, kdož byli dosud zvykli
ziskávat popularitu rltznými libivými návrhy, založenýmí na verejném plýtvání. Všeobecne rozširené presvedceni, že je nutné, aby
níkdo, aní jednotlivec, ani stát nežil nad své pomery, je pro budoucnost dobrým znamenim. Lidé jaksi instinktivne cíti správnost
tohoto presvedcení. To je jistou zárukou, že úsporný program nezustane jen slovem, ale stane se skutecností, i kdyby se proti nemu
oprely zájmy urcité cásti byrokracie nebo zájmy nekterých politických stran. Uqržall\v projev obsahuje také pravdivé tvrzeni, že
"následky hospodárské krise neprojevuji se u nás s takovou nícivou
ostrosti· jako v mnohých zemich jíných". je dobré, že tento známý
fakt ministerský predseda znovu zduraznil. Pricitá to také štastným
zásahum, k nimž u nás v mínulosti došlo. jisto je, že by pohnuté
svetové události byly mohly mnohem níciveji zasáhnouti zdejši
hospodárství, kdyby v minulých letech nebyly u nás dosáhly úspechu
snahy, jež bránily tomu, aby zahranicni zadlužení vstoupalo. Práve
naše nepatrné zadlužení v cizine umožnilo, že mohutné nárazy akutní
svetové financní krise nemohly pronikati k nám ve své plné a nícivé
síle. Exposé minístra financí zasáhlo podrobným rozborem jednotlívé
cásti státne financniho problému. Zminilo se také o zásluhách dra
Engliše v druhém (konsolidacnim)
období, jež sestávají hlavne
v tom, že nepripustil
zahranicní
pújcky na porizování zdejších
investic, z cehož prameni nynejší naše veliká výhoda relativni nezávíslostí na zahranicnich financních událostech. Rozpocet na rok
1932 vykazuje celkovou výši výdaju 9318 mil. Kc, což je o 520 milionll Kc nižši cástka nežli loni, a ponevadž v rozpoctu jsou již obsaženy i nové výdaje ve výši skoro 400 milionu, jež byly ješte loní mímo
rozpocet, bylo zapotrebi staré výdajové položky snižít o 900 milionu Kc. Nazvali jsme tento fakt rozpoctovým vitezstvím. Ne snad
pro tech 520 mil. Kc, o než se podarilo dru Traplovi snížítí celkovou
cástku státních výdaju, nýbrž proto, že nynejší rozpocet láme dosavadní tradici a energicky snižuje výdaje. V odhodlaném bojí proti
financnimu rozvratu bude miti financní minístr za sebou všechny
odpovedné cínitele: i zástupce hospodárstvi i zástupce širokých
vrstev, vždyt události v okolních státech jasne všem ukázaly, že
financni rozvrat vede nejen ke zhoršené hospodárské situací podnikú,
nýbrž í ke sníženi životní úrovne šírokých vrstev. Bez ohledu na
líbivá hesla demagogú musí ceskoslovenská financní politíka postupovati na ceste, jež vede k prisné rovnováze verejných fínancí a
všech jejích složek, bez niž by nebyla možnou ani hospodárská prosperíta, ani sociální rovnováha."
("Hospodárská politika".)

*

Déle sloužící
výmluva
je každorocne se opakující poukaz ministrú Národní obrany na to, že zkrácení presencni služby vojenské
s 18 i jen na 14 mesicú je u nás nemožné (!), dokud nebude vojenská
správa míti po ruce vetší pocet déle sloužících poddllstojnikll k in-
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struováni nováCkú. Dokud parlament (a za ním volicové a volicky)
budou snášet tohle zapraháni vozu pred kone, nezkrátí se u nás nic.
je treba zákonem snižit presencní službu nejvýše na rok, protože ji
delší mít nechceme, a uložít tem, kdo maji na starostí výchovu brancll,
at delaji,co dovedou. je velmí pravdepodobno - nepredpojati znalci
pomerú ríkají, že je to jisté - že pri roz~m1nejší osnove a lepší organísaci správy vystaci se docela dobre s dosavadním aparátem instruktorským. - Ale v naší armáde je to v jistém smeru tak jako na nekterých školách: ucítelúm i studentúm ukládá se ohromný balast "vedomostí", a pak se natahuje rozvrh hodín i doba studia do nemožností,
a porád se ríká, jak ti studenti toho málo nastudují. Když to v praksí
jde do tuhého, ukáže se, že rozumný clovek sí vi rady, jen když má
porádnou direktívu ze školy nebo z drívejši prakse. Tak také na vojne
- za svetové války se lidé musilí zacvícít do skutecného boje trochu
drive než za tri roky, ackoli pred válkou nebylo aní reci o tom, že by
se služební doba presencní mohla zkrátit pod tri roky. Nežádáme síce
zkrácení presencni služby na šest nedel, jak nouzové pomery za války
to vynucovaly, ale soudime, že rok výcviku pro brance té prumerné
inteligence, kterou má náš jedenadvacetíletý mladík, stací vrchovate."
("Naše
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Hubert Ripka:

Kdo je Karel Pergler?
Souhlasíme
s autorem tohoto clánku, že ve sporu
o mandát Perglerúv, ve kterém sami zastáváme ponekud
jiné stanovisko než orthodoxní levý tisk, je dúležito objasnití Perglerovu osobnost, aby se videlo, zda ty sympatie, které se nyní k nemu hrnou, hrnou se oprávnene.

V

je porádný
jsou
vPerglerove
rozpacích. veci
Je mnoho
tech, zmatek.
kterí jsou Lidé
uprímne
presvedceni,
že se mu nemelo odpírat uznání jeho mandátu. Soudí, že to bylo politicky netaktické a neoportunní, myslí, že se Perglerovi stala krivda. A dokládají,
že by pan Stríbrný nebyl ve volbách dostal tolik hlasu,
kdyby verejnost
nebyla vydráždena
predstavou, že se
ubližuje Perglerovi. Takového mínení nejsou jen ti, kterí
Perglerovi
prejí nebo kterí jsou politicky nero.'lhodní a
vlažní, tak soudí i jeho rozhodní odpurci. V "Prítomnosti" byl otevrene poveden názor, s kterým se nyní
potkáváte
pri
soukromých
rozhovorech.
Kritiky
"Prítomnosti"
dokonce se chce zneužít k výkladu, že
se tak prý má pripravit
obrat, který by kryl ústup
"hradu".
Nebylo by tohoto zmatku, v nemž prátelé
Stríbrného
a Perf)lera chtejí lovit, kdyby se dukladne
znaly všechny dltležité skutecnosti.
Požádal jsem proto
"Prítomnost",
aby mi dovolila, vyložit podrobne celý
prípad; doufám, že se tak usnadní správná
orientace
aspon lidí dobré vule.
Zdá se, že se predevším dostatecne neví, kdo je Karel
Pergler, jaký jest jeho charakter,
jakými pohnutkami
je veden, jaké sleduje cíle. Kdyby se dobre znalo,
o koho jde, ušetrilo by se dosti nedorozumení; zejména
prestalo by se naríkat,
že se krivdí muži, který se zasloužilo národ svou prací za války a který byl pred lety
tak cenen, že byl jmenován
vyslancem
republiky.
A nemohlo by se verit, že je nyní zbaven mandátu jen
proto, že je nepohodlným
oposicníkem.
Kdo je Karel
Pergler, mohlo by se ovšem vedet. Jeho portret byl nakreslen velmi zretelne již v r. 1923, když zahranicní
ministr dr. Beneš byl nucen verejne vyložit v parlamente,
proc vyslanec
Pergler
byl pensionován.
Ale
nikde se nezapomíná
tak rychle jako v politice. Jinak
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Ptítomnost,
by nebylo možno, aby mohl ješte vystoupit
na verejnou
scénu a aby hrál roli v parlamente
clovek, který dokonce byl již odsouzen
parlamentem,
jenž zmínený
výklad zahranicního ministra vzal bez jakéhokoli
protestu nebo omezení na vedomí. Je proto treba, oživit
pamet ve veci sice známé, ale již zapadlé nebo polozapomenuté, a vylícit znovu podrobne a souvisle predevším Perglerovo vyslancování.

I.
Jakým

byl

Pergler

vyslancem?

Nebudu se zabývat Perglerovou
cinností za války.
Nesporne získal si zásluh, i když jeho práce nebyla ani
zdaleka tak veliká a významná,
jak se s jeho strany
tvrdí. Zejména není pravda, že by se byl Masaryk bez
neho nebyl v Americe obešel. Masarykovi
byl doporucen a vybrán americkými
Cechy za tajemníka.
Ale
Masaryk ho k politicky a diplomaticky
významným
akcím neužíval; šlo spíše o veci technické,
aranžérské
a propagacní. Masaryk
nezapomnel,
že Perglera
mu
doporucovali za války titíž lidé, kterí ho dríve pred ním
varovali, vypravujíce,
že Pergler
nemel
vždy
své
osobní veci v nejlepším porádku;
prijal ho za spolupracovníka, ale byl k nemu obezretne zdrželivý. Temito
pripomínkami nechci Perglerovu
úcast v odboji snižovat, nýbrž jen správne vymezit jeho skutecné zásluhy.
Nebyly nepatrné, a prvého uznání, kterým byl vyznamenán nad jiné a neméne zasloužilé revolucní pracovníky, dostalo se mu již ke konci války, když byl pri
ustavení ceskoslovenské
prozatímní
vlády
14. ríjna
1918 urcen za diplomatického
zástupce
pri vláde Spojených státu severoamerických.
Rok na to president
republiky jmenoval ho (9. ríjna 1919) mimorádným
vyslancem a zplnomocneným
ministrem
ve IV. hodno
tríde pro Japonsko.
Tuto svoji významnou
a neobycejne
cestnou funl<'ci
nezastával dlouho. Na pocátku brezna r. 1921, tedy již
za puldruhého ,roku, ministerstvo
zahranicních
vecí
dalo mu trímesícní dovolenou
a musilo zahájit
proti
nemu vyšetrování, jehož výsledkem
bylo pensionování.
Velmi brzo se ukázalo, že Pergler je neschopný k vedení
svého úradu. Nejen že nedovedl. ovládnout
nekolik
málo Medníktt a zavést porádek na legaci, rozeštvávané
intrikami a kleparením, nýbrž sám tento rozvrat rozmnožoval, úcastniv se osobne vzájemného
štvaní. Nemožné pomery na tokijském vyslanectví
za jeho správy,
pri níž se nepostupovalo korektne ani ve vecech financnich, koncily verejným
skandálem,
který
znacne
uškodil povesti republiky
u mezinárodní
verejnosti.
Pergler privedl se do neštestí predevším neuveritelnou
lehkoverností, naprostou neznalostí lidí a bezpríkladnou
ješitností. Jedine tak lze si vysvetlit, že se zcela vy dal do
rukoll zchytralého
dvacetiIetého
mladíka a že mu nerestal duverovat, ani když už byly více než oprávneny
duvody k pochybnostem.
Tím dvacetiletým
podvodníkem byl smluvní úredník Antonín Novák. Perglerovi se
na pocátku - to znamená ješte v Praze, když se pripravoval k odjezdu do Tokia - nelíbil; by I také upozornen
na Novákovy špatné vlastnosti
a jeho nespolehlivost.
Ale Novák dovedl se brzo vetrít do jeho prízne: lichocením, vynášením Perglerových
schopností
a zásluh,
snižováním jiných yyslancu, tupením ústredního
úradu,
hanobením ministra Beneše. Pergler za nedlouho
zaomnel na puvodní antipatii,
kterou mel k Novákovi,
vystrídal ji okázalým prátelstvím
a duverou,
která
yla tak veliká, že proti všem predpisum sveril pouhému
II1Iluvnímu kancelárskému
úredníku
šifru. A pre~e již

v prvních
mesících mel duvod k ostražitosti.
Novák
mel tehdy vysvetlovat,
proc na ceste pres Ameriku do
Japonska
prekrocil kurýrní predpisy, vzav s sebou soukromý balícek do Paríže, který sám otevrel, korespondenci zabavil a vložených 400 franku si ponechal, proc ,dále
odesílal z Washingtonu
kabelogramy
na úcet vyslanectví
a dal si zhotovit navštívenky
jako" vyslancuv sekretár".
Podarilo se mu vysvetlit všechno Perglerovi ve svuj prospech, Pergler prehlédl tyto poklesky, které ho mohly
dostatecne
varovat.
Získav
si vyslancovy
duvery,
Novák si s ním hrál, jak chtel a jak potreboval.
Hra mu
byla usnadnena,
protože dešifroval sám všechny telegramy, sám poštu prijímal
a vypravoval.
Bezstarostne
dešifroval telegramy
ministerstva,
jak chtel, vypouštel
z nich, co se mu nehodilo, nebo zase pridával, nekdy si
je sám vymýšlel, vyslancovy odpovedi ministerstvu
zadržoval, vyslancovi
podával takové texty, že na prvé
prectení mohly vyvolat pochybnosti.
Ale Pergler tomu
slepe veril a Nováka
se proti všem zastával.
Novák
dovedl lahodit jeho sluchu, nebot Perglera vynášel do
nebe. Mluvil, co bylo Perglerovi príjemno; jak by si ho
nebyl oblíbil tento naivní muž, který cítil jako krivdu,
že byl poslán do Tokia místo do Londýna, který se pokládal za nejpovolanejšího
reditele ceskoslovenské
zahranicní politiky?
Novák využíval jeho duvery ovšem také
k tomu, že se podle pripravených
depeší dal povýšit a
vyplácet
zvláštní požitky. Vymyšleným
kabelogramem
podeprel svoje tvrzení, že je vlastne francouzský
príslušník s pravým jménem Eugene Verneaux,
který 18.
února 1917 (za války, když mu bylo 18 let!) jednal
ve Vorarlbergu
(!) s Božinovem, a jiným falsifikátem
dal
si vyslovit pochvalné uznání ministerstva
za svou práci.
Novák písemne
podekoval
vyslanci- za jeho sdelen.!
o úredním vyslovení pochvaly
dopisem, v nemž psal:
"Pokud jde o vyslovení tohoto uznání s Vaši (Perglerovy)
strany, jsem plne presvedcen, že cíníte tak rád. Se strany dr.
Beneše však jest mi dokladem toho, že názor, který prevládá na
Beneše ve státu (francouzském), jehož jsem príslušníkem, a který
se odráží ve výrocich jako "le marron Bénes" (pokoutní podvodník Beneš) nebo ve kterých se o nem mluví jako o "du Benes"
(Le Temps, vecerní vyd. [5 H. D. G. G.] ze dne 18. VI. 1920,)
jsou naprosto oprávnené a smerodatné. Jsou to konecne výroky
lídí, kterí ve verejném francouzském živote neco znamenají a
kterí do znacné míry urcují polítíku Francie. To jsou ovšem vec·í,
které zde nelze rozbÍratí detailne. Prikládám však alespon jeden
doklad, totíž kopii mého dopisu ze Saint-Cloud dne 19. brezna
1919, dru Benešovi, na který mi neodpovedel, až teprve dne 2.
cervence letošního roku (1920), aby. mi dal vyslovit "uznání" a
dokumentoval jen tím, že muj názor a mé stanovisko v citovaném dopise uvedené bylo naprosto oprávnené."

K dopisu priložená
i<:opie domnelého
dopisu, poslaného dru Benešovi, ve kterém se zahranicnímu
ministrovi urážlive spílá, mela datum 19. brezna 1920 místo
r. 1919, ale to pan Pergler prehlédl,
maje radost, že
smluvní kancelárský
úrednfk troufá si tak na Beneše.
Ale je neuveritelno,
že Pergler uveril Novákovu prekladu domnelého
clánku z "Temps",
jehož originál mu
ovšem podán
nebyl.
Podle Novákova
prekladu
"Le
Temps"
psal:
"Zahranicní
polítika Republiky ceskoslovenské je pouze a
jedíne nepretržitým retezem perfídností a verolomností minístra •
Beneše. Republika ceskoslovenská má lepší - ba ješte vice ona má prímo výborné lidi - diplomaty, jako p. Perglera, ale to
už je taktíka "du Benes", umlcovat nebo alespon se snažit umlcovat takové lídí. To je práve sítuace, ve které se ocitl Pergler,
jemuž podle systému "du Benes" bylo znemožneno ÚC1stnit se
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Ptítomnos~
mírové konference v Paríží. Je národ solidární s politikou a taktikou du Benes, který v podstate jde jedine za svým prospechem,
nebo když není, proc se neozve?"
~

Byla-Ii neuveritelna
Novákova
drzost,
neuveritelnejší byla lehkovernost,
zaslepená
duverivost
a nekriticnost Perglerova.
Každé politické díte ví, že "Temps"
je oficiosním listem v rubrice zahranicne
politické, že
je proste nemyslitelno,
aby psal tak hrube o kterémkoli
zahranicním
ministrovi,
nadtož o zahranicním
ministru
spojeneckého
státu. Pergler jako diplomat byl by také
mohl vedet, že "Temps" má jen jedno, a to vecerní vydání. Ale Pergler radostne uveril dokladu, který mu podstrcil Novák, spoléhající, že Pergler nezapochybuje,
cta,
co si prál císti. Vyslanec Pergler nejen že neodmítl a nepok~ral urážky ~odrízeného
úredníka
o odpovedném
šéfovi resortu, nýbrž použil jeho vymyšleností
k stížným
dopisum, které adresoval presidentu republiky, Tusarovi,
Udržalovi,
Klofácovi, Tomáškovi,
Soukupovi
a jiným.
Tyto dopby nedošly, protože je Novák zadržoval a nicil
obávaje se, že tak by se jeho lži odhalily. Z nich byl zachován jen dopis, který Pergler psal Tusarovi. V nem
stežuje si na Beneše a mimo jiné píše: "Byl jsem prímo
frapován, když dostal se mi pred nekolika nedelemi do
ruky "Temps"
ze dne 18. cervna 1920." Cituje pak_zmínený útok na Beneše a na vysvetlenou
dodává: "Clenu
"du" ve spojení s jménem vlastním užívá Francouz na vyjádrení neúcty, nevážnosti a jistého opovržení k té ci oné
osobe." Pergler zrejme uveril i této hlouposti, kterou mu
napovídal Novák. Škoda, že není místa k citování celého
Perglerova
dopisu Tusarovi.
Uvidela by se celá jeho
marnivost,
domýšlivost,
pomlouvacnost,
uraženost
cloveka, který se pokládal za odstrceného
do Tokia. Nahlédlo by se také, že si tento vyslanec naprosto není vedom, jak je nemožné, aby úredník zahranicního
ministerstva
pomlouval
u ministerského
predsedy,
kterým
tehdy byl Tusar,
svého ministra
a druhé vyslance.
Jediný tento dopis byl by ho mel diskvalifikovat
pro
vy~laneckou a jakoukoli odpovednejší
úrední funkci.
Ze ji nedovedl zastávat,
o tom podal dukazy svou
správou tokijského
vyslanectví.
Spojil se s mladickým
intrikujícím
podvodníkem,
neprohlédl
ho do poslední
chvíle, intrikoval
i s druhými úredníky
a rozvrátil tak
celé vyslanectví.
Nemelo by smyslu, lícit podrobne, jak
se to vše skoncilo. Stací, když povíme, že na podzim
r. 1920 ministerstvo
prišlo na stopy Novákových
podvodu, narídilo jeho suspensi a vyšetrování.
Novák dovedl do konce roku historii prodlužovat
svými falsifikáty, pokracuje
v klamání Perglera.
Ten o nem nezapochyboval ani tehdy, naopak se ho zastával. Novák si
dal ješte vyplatit
peníze na cestu, aby mohl prchnout.
Vyslanec ho doprovodil k lodi, na které Novák odjel do
Ameriky. Tam chtel zmizet. Mezitím však došly nové
telegramy z ministerstev,
ty byly správne dešifrovány,
a teprve pak Pergler uvidel, jak byl Novákem podveden.
Ztratil hlavu, a jako predtím, pocínal si i potom nerozumne. Zalarmoval
úrady americké,
japonské
a anglické, Novák tyl prevezen
z Ameriky
do japonska
a tamními úrady. podmínecne
odsouzen pro podvody a
užívání falešných úredních
a soukromých
dokumentu.
Tak pro Perglerovu
neobratnost
a ukvapenost
byla
trapná aféra pretrásána
zahranicním
tiskem, zejména
japonským
a americkým,
a zbytecne pošramotila
naši
povest. Pergler ovšem zuril, když poznal Novákovy
nicemnosti. Nedoveda však proste a reálne myslit a/nechteje priznat, že nalétl intrikám, kterých se sám úcastnil, hledal v Novákove pocínání buhvíjaké
dalekosáhlé
pohnutky
a cíle: spatroval
v tom spiknutí
na podnet
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republiky,
komplot,
usilující o rozeštvání osvobozeneckých pracovníkLI, pri nemž japonsko
bylo vyvoleno
pro svou vzdálenost
jako ústredí celé podvratné akce.
Nešlo ovšem o žádné rafinované spiknutí, nýbrž o pouhé
osobní špatnosti
a nízké intriky, které mohly jen proto
tak dlouho trvat, že se pri nich hovelo Perglerovým osobním zálibám, ctižádosti, slabosti a vrtochum.
Perg!er jako vyslanec byl proste nemožný. Neustálými osobními
rozbroji byly porušovány
nejprimitivnejší príkazy úrednické
kázne a administrativni
porádek. Ale nebyly v porádku
ani veci financní. Nerozeznávalo
se dosti presne a spolehlive pri disposicích
s penezi soukromými
a úredními.
Ackoli mu celý plat
byl pravidelne
vyplácen,
Pergler si dal z vyslanecké
pokladny
vyplatit
bez svolení zahranicního
ministerstva a bez žádosti o takové svolení ruzné a nikoli ne·
patrné cástky: šlo o pres 40.000 yenu a pres 5000 dolaru.
Vec s ním byla velmi liberálne v jeho prospech urovnána
pri dohode o jeho resignaci.
jiní úredníci mohli by
Perglerovi
závidet, jak se mu tyto financní prestupky
promíjely.
Pergler se ovšem cítí ukrivden; patrne proto,
že nebyl za své neporádky
ješte odmenen.
Výsledek nedlouhé vyslanecké pusobnosti Perglerovy
byl naprostý
rozvrat tokijského vyslanectví. Byly zjiš·
teny administrativní
a financní
neporádky,
nemožné
chování vzájemne
intrikujícího
úrednictva,
pomlouvajícího predstavené
a druhé úredníky.
hrubé porušení
predpisu
o šifre a o duverných
dokumentech,
verejný
skandál. Po rozsáhlém
vyšetrování
musili být propušteni
dva smluvní
úredníci
a jeden zrízenec, jeden
definitivní
úredník
konceptní
pensionován,
1 kancelárský úredník disciplinárne
potrestán.
Pergler prokázal neschopnost vecnou i mravní k jakékoli odpovedné
úrední funkci. Neporádky
a intriky
nejen trpel, ale sám je svou prímou úcastí zavinoval.
Byl unášen bezmeznou
ctižádostivostí,
sváden naivní
nekriticností
a prekvapující
neznalostí
lidí. Odhalil
svou neznalost,
nedostatek
inteligence, povrchnost a
mezerovitost
vzdelání.
Jeho starostí nebyl úrad ani
verejný zájem republiky,
zajímal se jen o sebe. Bylo
by možno, aby se takovýto
clovek, který príležitost
mel, ale hanebne pri ní propadl, mohl vrátit do diplomatické služby? Který zahranicní
ministr mohl by se
obtížit takovou neodpovedností,
aby navrhl jeho reak·
tivaci? A která vláda mohla by schválit takový návrh,
i kdyby byl podán?
Pergler se sám diskvalifikoval
tím, jak si vedl jako
správce tokijského
vyslanectví.
A svou diskvalifikaci
dovršil, když se jednalo o vyrízení jeho prípadu. V To- .
kiu ukázal, co treba soudit o jeho schopnosti. V Praze
pak se pricinil, aby se správne soudilo o jeho charak·
teru.
(Dokoncení.)
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V prvním
po jehožprestávka,
uverejnení jsme
nastala
nedobrovolná clánku,
ctrnáctidenní
koncili
zacátkem historie A-Zetu
s umeleckou správou Národního
divadla v Praze. Když byla Emilu Synkovi vrácena i ctvrtá
hra z tohoto divadla, zacaly se v kulturní rubrice A-Ze-

Prítomnost.,
tu objevovat noticky a glosy, nápadné svým starostlivým zájmem o osoby dvou cinitelu rozhodujících
náhodou o repertoaru a osudu ceských dramatiku.
V první
z techto noticek se pravilo, že "páni dr. Hilar a Gotz
umí ze všeho nejlépe mlcet - pri oslavách predchudcu
a ješte více, jde-li o to, dodržet sliby." V druhé divadelne
kuJturní glose se sdelovalo divadelnímu
lidu, že "Langer
nemá rád Hilara", z cehož autor cerpal jistotu o pochybnosti významu a vlivu první naší scény a na základe
Periferie a Velblouda uchem jehly se utešoval, že ve své
nelásce k dru Hilarovi "není Langer mezi ceskými dramatiky konecne osamocen".
To byla jenom ouvertura k náprave krivd, kterých se
umelecká správa Národního divadla dopustila na jistém,
avšak nejmenovaném ba ani nepodepsaném
mladém dramatickém autorovi. Jak uvidíme, postavHa se kulturní
rubrika casopisu A-Zet
nekompromisne
za domácího
spisovatele neprávem opomíjeného.
"Dr. Hilar na odchodu?" ptá se neznámý pisatel v A-Zetu
dne 20. zárí
1928. "Krise v Národním
divadle se priostruje.
Nejde
už jen o princip, bude-Ii divadlo
zestátneno
ci nikoli, ale
prudké útoky soustredují se i na šéfa cinohry pro umeleckou stagnaci, v níž se první naše scéna ocitla. Jak
vidllO, príciny k priostrení situace bývají nekdy zcela
nepatrné a s vlastní situací nemusí vlastne ani souviset.
Aby to neprišlo tak z cista jasna, zacne se necím jiným,
jedna veticka stací: nejde už jen o zestátnení Národního
divadla, ale i - a ted už je to tady. I na šéfa cinohry se
soustredují prudké útoky pro umeleckou stagnaci. Když
jste to cetli v A-Zetu,
sotva vás napadlo, proc se i v tomto liste zacínají soustredovat
prudké útoky na dra Hilara. Možná, že jste si v tom servírování
ani nepovšimli
toho, jak ten princip zestátnení
s tou umeleckou stagnací šéfa cinohry vlastne nesouvisí.
Ale jetu
ješte
nekdo, na koho se nesmí zapomenout
a poznámeckou
o nem nabádavá glosa koncí: "I postavení
dramaturga
Giitze zdá se silne otreseno."
Prešly vánoce, blížilo se jaro a v A-Zetu
se 6. brezna
objevila první vlaštovka v podobe zprávy "D nes
O cemž
premiera Krále Leara
v Hilarove
režii".
se praví:
1929

"Predevcírem a vcera Národní divadlo žilo v ruchu generálních
zkoušek velké hry, která má dnes svoji premiéru. Jak jsme meli
príležitost nakouknout do divadelni kuchyne, rozhodl se tentokrát šéf cinohry pro noblesni styl trochu ze Sketche a London
News. Ty tam jsou hrdinné doby, kdy Hilar jak se riká "rádil",
ted zeslušnil, "zoficiálnel" a hledi spíše, aby dal hre dustojný
prubeh. Že vyprchá opravdovost, utece krev a zdechne elán,
tof cerná stránka dnešní režie."

Cesty dramaturgie jsou rozlicné a rozlicná jsou také
o ní mínení. Také o dramaturgii
Národního divadla je
možnosmýšlet ruzne a ne vždy nejlépe, o tom není sporu
a pisatel tohotQ clánku má o tom nejeden doklad uverejnený pod svým plným jménem. Ne proto, že nekdo psal
proti dramaturgii Národního
divadla, stojí tato vec za
pozornost, ale proto, jak, proc a v jaké souvislosti a že
zásadne zapomíná se podepsat.
Všimnete
si zpusobu,
:kterým se delá kulturní zpravodajství:
referentovi
nepostací ríci neco o chystané hre. Protože je muž zvídavý,
najde si príležitost nakouknout
do divadelní kuchyne a
to jen proto, aby zjistil, že se "tentokrát
šéf cinohry rozhodl pro noblesní styl trochu ze Sketche a London N ews."
Pokuste se predstavit si, co si pod tím predstaví široká
etenárská obec A-Zetu
a jaký je to argument.
Ale je
púvabné a pusobivé, jmenovat
neco cizího, to je
jedno, že bez nejaké vysvetlivky
zustane pro ctenáre

takové jméno prázdným
zvukem. Autor má však prece
jen jisté pochybnosti
o síle svého uceného nájezdu na
cinnost dra Hilara a proto vrcholí svou glosu "zdechlým elánem".
Druhá vlaštovka onoho jara I929 se ukázala na obzoru
Defilé 23. dubna. Po prvé vycítal A-Zet
dru Hilarovi
a Gotzovi, že umejí ze všeho nejlépe mlcet, zvlášte jde-li
o dodržení
slibu. Po druhé se kojil neláskou
Langera
k Hilarovi. Po tretí se domníval, že je Hilar na odchodu
pro umeleckou stagnaci a vyjádril se svrchovane
skepticky o pevnosti postavení dramaturga
Gotze. Po ctvrté
nakouknul
do divadelní kuchyne a zjistil u šéfa cinohry
vyprchání opravdovosti,
utíkání krve a jiné cerné stránky dnešní režie. Po páté se na to musí zas z jiného konce,
aby se ctenárstvo
neunavilo.
K jednomu
cíli cestami
vždy novými: tentokrát
pres nedostatecnou
pamet hercU." I herci Národního
divadla
mají umet role."
Zacíná se principielne,
pilulka se podává až na konec.
"Pri dnešní reprise "Abecedy úspechu" se ukázalo poznovu, jak naši prední herci berou si príklad z Vydry a
neucí se svým rolím. Vzhledem
ke geniálnímu
vedení
divadla jsou to sice jen malickosti,
ale i na ty treba
dbáti."
.
Ani tím nemela být nasycena touha A-Zetu
po objektivní kritice, pokud jde o umelecké vedení Národního
divadla. Po citovaných
notickách,
do nichž i pri ideální
strucnosti byla vstriknuta
dostatecná
dávka jedu, prišel
jako na zavolanou prípad, pri nemž se dalo více zabrat.
Bylo to sousto stvorené pro pathos mstitele neuznaných
ceských dramatiku
a kulturní
informátor
A-Zetu
ho
využil bez jakékoliv
reservy. Dne 22. kvetna 1929 se
prátelé dra Hilara opet potešili novou zprávou, tentokrát príchutí sensacní.
"Dr. Hilar napsal pod pseudonymem J. Klas komedii, která
bude uvedena na scénu Národního divadla. Zpráva, která velmi
prekvapila, nebot se už pri objeveni j~éna Jiri Klas na programu
Národniho divadla mluvilo o pseudonymu a nekterí zasvecenci
tvrdili, že jde o hru neblaze skoncívšiho essaisty Brejského.
Než nyni je už známo, že za J. Klasem kryje se sám šéf cinohry
dr. Hilar, jenž takto vpluje mezi naše dramatické autory.
Ponevadž z prohlášeni dra Hilara v této veci již ucineného nebylo
jasno, jak to s autorstvím hry dopadá, timto zpusobem snad
prece jen primejeme dra Hilara, aby prohlásil doopravdy co
a jak."

Hned druhého dne nato se toto podezrení pikantne
zaobalené
podalo v kulturní
rubrice A-Zetu
více po
lopate, to pro ctenáre lidovejší - a zaostrené v útok na
cinoherního
šéfa divadla, které bylo tak neprozretelné,
že zamítlo ctyri dramata mladého autora, který ve svém
neúspechu nebyl bohudíky
osamocen, jak známo z prípadu jeho kolegy Františka
Langra. "Kam
se podel
rukopis
hry Brejského
Zlocin
Artura
Klase?"
O tom se nám sdelují tyto podrobnosti:
"Ke vcerejši naši zpráve o autorstvi dra Hilara na hre Souhvezdí, již ohlašuje Národní divadlo pod pseudonymem Jiri
Klas, dovidáme se, že z archivu Vinohradského divadla ztratil
se pred casem rukopis hry zemrelého essaisty Brejského, nazvaný
Zlocin Artura Klase. Ponevadž, podle poznámky Krecarovy, byl
tehdy šéfem Vinohradského divadla dr. Hilar, mimo jiné i duverný pritel Brejského, jeví se celá historie této premiéry velmi
podivnou a bylo by treba, aby ji dr. Hilar vysvetlil. Doufejme,
že se tak stane vcas a v mire vrchovaté."

Nejdríve tedy zpráva, že dr. Hilar vpluje mezi naše
dramatiky
pod pseudonymem
Jirí Klas a vybídnutí
HiJara, aby prohlásil doopravdy,
jde-li o hru Brejského.
Potom oznámení, že se pred casem ztratil rukopis Brej665

Prítomnost,
ského hry z archivu divadla, jehož byl Hilar šéfem,
doprovozené
poznámkou,
že historie této premiéry
je
velmi podivná a vyslovením nadeje, že Hilar vše vysv.etlí
vcas a v míre vrchovaté.
Protože tímto obvinením byla míra opravdu dovršena,
zakrocil dr. Hilar v redakci A-Zetu,
odkudž byl predstavenými
poslán dr. Emil Synek do Canosy omluvit se
dr. Hilarovi. Tato nepríjemná
demarche je naštestí zaznamenána také tiskem, takže se o ní mužeme verojatne
poucit. jmenuje se to" Historie
pseudonymu
jirího Klase
vysvetlena
a objasnena"
a vysvetluje
i objasnuje
lépe než jakýkoliv
cizí teoretický
výklad
autoruv charakter
a svérázné umení strategické:
,,-esPonevadž pseudonym Klas se jevil nápadným, domnívali se vlivní pražští divadelní cinitelé, že snad autorem je
sám dr. Hilar a pozdeji se usuzovalo, že snad dr. Hilar, nejvernejši pritel Brejského za jeho života, chce takto usnadniti s;,ému
druhu aspon po smrti cestu na hlavni scénu ... Tedy nejde
nijak o spojitost s Brejským, o jehož hre, bohužel, chybejí dodnes
úplne zprávy. Tim méne hry Souhvezdi byl autorem sám dr.
Hilar.'"

Rytír -esse nám predstavuje
v tomto výkonu
zdatným stejne v útoku, jako v jeho odvolánÍ. Vysloví
verejne nejdrív poutave náznakove a den nato nad sl~nce
jasneji podezrení proti dru Hilarovi z ukradení hry Jeho
prítele a z úmyslu uvést ji na scénu Národního
divadla
jako svou vlastní hru. Opírá se o "tvrzení nekterých
z~svecencu" a naznací zákernou souvislost,
nezapomínaje
se pri tom opetne schovat za Krecara,
podle jehož
známky
byl tehdy šéfem Vinohradského
divadla .9.r.
Hilar, jako kdyby práve této skutecnosti
nekdo neven.l.
Když je skrípnut,
Emil Synek odvolá, ale zase se ~k!Yj:
za jiné: ne on, Emil Synek, ale "vlivní pražští c1l11!ele
divadelní" obvinovali dra Hilara
autorské zpronevery.
"Pozdeji pak se usuzovalo",
že dr. Hilar, Brejského nejvernejší prítel "za jeho života", chtel takovýmto
todloudným zpusobem uvést svého milého druha asp~n po
smrti na hlavní scénu, se tremi metafysickými,
lIdsky
dojemnými
teckami ...
Kdo uverí, bude spasen. jak
mohlo vubec nekoho napadnout,
že by existovala nejaká
spojitost s Brejského hrou, jejíž osud -esprece jen
znepokojuje?
"Tím méne" by ovšem nekdo po prectení
objektivních
zpráv A-letu
mohl pojmout podezrení, že
autorem Souhvezdí
je sám dr. Hilar. Soudní ctenári
kulturní rubriky ...

t

Kampan,
kterou jsme práve prehlédli
musila mít
na umelecké
vedení
Národního
divadla
blahodárný
vliv. je tomu již hezky dlouho, co Emil Synek, který
se brzo po svém vstupu do A-letu stal jeho odpovedným redaktorem,
nenašel v kulturní rubrice svého listu
prícinu ke stížnostem,
dríve tak castým.
Dr. Hilar se
už nechystal
k odchodu,
nabyl patrne opravdovosti,
nepokusil se pomoci
jinému
svému za živa nejvetšímu príteli
pod svým pseudonymem
na scénu Národního divadla, jeho elán se vrátil, herci už pravdepodobne ovládají své role, dramaturg
Gotz již neumí
ze všeho nejlépe rrilcet, když jde o sliby ajeho postavení
není otreseno. Mohli bychom
gratulovat
bezpríkladnému vlivu
a úspechu
pera
divadelního
referenta
A-letu,
který zpusobil svým nekompromisním
bojem
za nedlouhý cas tak radikální
nápravu
na naší první
státní scéne, kdyby
tu nebyla jistá skutecnost,
pro
dejiny divadla nebo stav pražské dramaturgie
trébas
neduležitá,
ale velevýznamná
pro kritický postoj kulturní rubriky
A-letu: dramatické
úsilí Emila Synka
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bylo korunováno
konecne úspechem, jedna z jeho her
se prece jen ujala na Národním
divadle, byla prijata
a také provedena. Vše má svuj konec, i doba hrdinných
dob, kdy kdysi v A-letu, jak se ríká, "rádil", abychom
užili jeho vlastních slov užitých (v A-letu) proti Hilarovi. Bylo by stylové skoncit dramatem
Rychlebové,
touto
duhou,
vzklenutou
nad neúnavným
zápasem
mladého
autora,
kdyby tu nebyl ješte jeden prípad,
který dá možná novou práci dramaturgovi
Gotzovi.
Podarí-li
se mladému
ceskému autorovi dostat na
Národní divadlo hru, cítí prímo povinnost prijít s další
hrou co možno nejdríve.
Byl by také bláhový, kdyby
nenapjal
síly, když je cesta proražena a jsou vyhlídky
umístit se i po druhé. I nelenil Emil Synek a napsal
druhou hru pro Národní divadlo.
O jejím osudu i o jejím provedení
se dovedeli originelním
zpusobem nejenom ctenári,
ale i šéf cinohry
Hilar a dramaturg
Gotz, kterých se to také jaksi týkalo. Dne 8. srpna 1931
se oba jmenovaní
vudcové
jmenovaného
divadla poucili z kulturní
kroniky A-letu,
pod tucným titulem
"Které
hry uvede
na scénu
Národní
divadlo
na pocátku
sezony":
"Paní
Sedlácková v interviewu o tom, jak se jí vede na prázdninách,
prozradila,
které hry uvede na pocátku
sezony Národní divadlo.
Chystá se predevším
puvodní novinka "Slavná žena"
od Emila Synka, potom Hilbertovi
"Blíženci" a "Riviéra". To jsou ovšem hry, v nichž pí Sedlácková má
role a proto se zminujeme
jen o nich." Autor možná
tentokrát
neveril obvyklé
ceste a zadal pro jistotu
své nové drama také vlivné herecce, která má v té
hre ovšem roli, aniž vyckal rozhodnutí
príslušné instance. Cenný príspevek
do prírucky "jak se dostanu
na Národní
divadlo"
pro mladé ceské dramatiky. Je
otázka,' jak to dopadne
s novou hrou Emila Synka.
Vzhledem k tomu, že jde o herecku, není vylouceno,
že tu hru na Národním
divadle brzo uvidíme, zvlášte,
když se to jmenuje Slavná žena. Bude-Ii však autorovi
vrácena,
není ,vylouceno, že se bude zdát opet "postavení dramaturga
Gotze silne otreseno", trebas pro
zmenu zase v jiném casopise.

*
Dr. Emil Synek je klasickým
príkladem lidí, kterí
si nedovedou
predstavit,
že se neco uplatní jen proto,
že je to dobré. Neverí v sílu hodnot, nejsou-Ii podepreny
a prosazeny
nejakým
osobne zaruceným
zpusobem.
Podle toho se clovek musí zarídit. Pripomíná jednoho
zatím odmlcevšího
se romanopisce
a dramatika,
který
se zeptal jistého našeho zn~mého humoristy zcela vážne:
"Prosím
vás, jak to ti Capkové a Langer delají, že
mají takový úspech?" Kdo to ješte n_eví, tomu je treba
prozradit
rozšírené presvedcení,
že Capkové a Langer
prorazili jen pro své veliké známosti a styky. Povede-li
se nekdy nekomu neco, je první myšlenkou techto lidí:
jak pak si to zarídil? Kdo se o to pricinil? Jak toho
dosáhl? je to skepse ke skutecným
hodnotám, které
prece musí nejdríve
být, aby je mohl nekdo propagovat, je to neduvera v prírodní proces vzklícení dobrého plodu z dobrého semene v úrodné pude. Všechno
se musí nejdrív
strategicky
promyslit,
propocítat a
zorganisovat
- jinak by se úspech nedostavil. Je pro
ne nepochopitelné,
že by to nekdo mohl delat také
jinak. Nekteré jiné rysy tohoto typu kulturních borcu:
lidi a jejich púsobnost
posuzují
predevším nebo výlucne podle toho, jak se staví k jejich vlastní osobe.
Osobní pojímání otázek literárních,
umeleckých a kul-

Prítomnost,
rních v celém jejich rozsahu vede k tomu, že neven
zájem motivovaný
neosobne.
Když ne hned ted,
k v budoucnu, nebot clovek nikdy neví, koho bude
od potrebovat. Jít za necím jenom proto,
že to
ovek pokládá za dobré nebo nutné, pro vec samu,
z ohledu na nepríjemnosti,
to se zdá ne dosti poopitelné. Emil Synek, myslím, nepochopí, že jsem mu veovalpozornost v této revui, ackoliv mi nijak osobne nekodil, nikdy o mne nic nenapsal
a nikdy nic neflznivého ve spolecnosti
nerekl.
Nikdy
neuverí
nebudu se v tom smeru namáhat
presvedcováním
e me k temto clánku!ll vyprovokovala
povaha
jeho
ublicistické cinnosti. Ze jsem se pustil do psaní o es
roste proto, že je opravdu
cas a míra
vrchovatá
ne proto, že bych se chtel nekomu zalíbit nebo nekoho se zbavit. Konstatuji
to ne z prestižních
duvodu,
e pro presnou charakteristiku,
rekneme
zoologicky
resnou.
Po prípade Emila Synka s literárním
a divadelním
itikem"Práva Lidu" A. M. Píšou, dramaturgem
Gotem a šéfem cinohry Hilarem, jež dostatecne
ilustrovaly nekteré jeho metody,
prejdeme
k prípadum
jiným, aby bylo jasno, že tu nejde o náhodu, ale o systém.
luvili jsme v prvním clánku o strachu,
který jímá
mnohé pred Emilem Synkem a zpusobuje,
že si dají líbit i to, co by si od jiného líbit nedali. Po pravde receno,
nebojí se dra Emila Synka, ale desetitisícu
výtiskli casopisu, jehož je odpovedným
redaktorem
a v jehož kulurní rubrice je neomezeným
pánem. To je tajemství
jeho nepopiratelného vlivu. Kdyby kdokoliv mel tytéž
technické možnosti, to jest tolik volného místa denne
k disposici v tak rozšíreném liste jako je A-Zet, mel by
tejný vliv, jako Emil Synek. Práve fakt, že si v defi!e
A-Zetu mohl delat osobne co chtel, že nad ním nestála
fádná zkušenejší novinárská autorita, která by ho usmernovala, brzdila a kontrolovala,
byl patrne prícinou toho,
fe nekdo už dríve neudelal to, k cemu dochází teprve
ted.

*

Vzhuru k novým príkladum nevycerpatelné
Synkovy
kritické inspirace! Pred premierou
",Poslance
Redinota", o nemž jsme již mluvili v jiné souvislosti,
priI autor této veselohry, Emil Synek, k tehdejšímu
divadelnímu referentovi "Národních
Listu", dru Miloslavu
ovotnému a pozval ho na premieru. Kritik prijal pozvání, zašel do Švandova divadla na "Poslance
Redinota" a napsal do Národních Listu, co si o tom myslí.
yslil si, že je to slabá veselohra a dal to také tak vyisknout, pri cemž budto zapomnel, že ho prišel autor
osobne pozvat, nebo se domníval,
že z této návštevy
nevznikají žádné závazky pro kritické stanovisko.
Že se
tlm dopustil omylu, vysvitlo teprve pri ctení národneemokratického, v mezích možnosti oposicního týdeníku
Demokratický stred", kde nan Emil Synek jako by
niceho nic zaútocil. Duverujte
citlivosti
Synkova já.
Je to organismus jemný jak seismograf.
V reakci nikdy
ezklame, vše zaznamená a když se neozve v nejbližších
nech, prijde to po case, když už autori dosti neuznach kritik nebo dramaturgové,
jejichž hlavním
zaestnáním je vracet nezdarené hry, už dávno zapomneli
své vroubky u ~es-.
Jako Vlasta Burian. V prvním clánku bylo ukázáno,
k Emil Synek mluví uznale o Burianovi
co by pestili komedií, "ve kterých není jediného hrubého slova,
iné triviální vety", címž mínena Fodorova "Kostelní
y§". Tenkrát se Emilu Synkovi hodilo chválit Buriana
to, že se mu pri tom naskýtala
príležitost
strhat

A. M. Píšu za jeho nepríznivý
referát o Fodorove frašce
Burianove
výkonu, ackoliv podobne vyznely kritiky
vetšiny pražských
listu. Vedle vyporádání
úctu s A. M.
Píšou, který se dopustil v "Právu
Lidu" rovnež prestupku ci zlocinu odmítavé
kritiky "Poslance
Redingota", mohl pri vehementní
obrane Vlasty Buriana pricházet v úvahu ješte motiv Synkova dramatického
autorství. Napsat hru pro Buriana má být ctižádostí každého ceského dramatika,
zvlášte veseloherního. Jaké proto
prekvapení,
když 21. srpna tohoto roku pres tri sloupce
sportovní
stránky A-Zetu polotucnými
typy vysázený
clánek s mohutným
nadpisem:
"Kladenský
skandál
ukoncí
neoprávnenou
existenci
jedenáctky
Vlasty
Buriana",
podepsaný
známou šifrou - E.

i

S. -

Autor predesílá svému clánku poznámku,
že po individuelním ocenení Burianovy jedenáctky
"nyní po událostech na Kladne je stejnou kritickou povinností všimnouti si existence
Burianova
mužstva i s hlediska právniho a obecne sportovního."
Lidé typu Emila Synka
operují vždycky dustojnými,
vedeckými
a ryze ušlechtilými pojmy, a pricházejí
vždycky,
aby konstatovali,
že už je nejvyšší cas upozornit..
aby už jednou bylo
dokumentováno
.. je kritickou povinností ... zasluhuje
pozornosti
s hlediska
právnického..
obecne sportovního ...
"Ustaveni Burianovy jedenáctky," zahajuje clánek - "patri
mezi ony nesmyslné zjevy našeho footbal1u, s nimiž nutno se
už jednou pro vždy vyporádati ... Táži se zde verejne: je známo
našim ústredím, co ví každé malé díte, že totíž v tomto teamu
nehraje ani jediný zamestnanec p. Buriana, ale hráci Slavie,
Bohemians a rady jiných klubu ... Chápe se, k jaké anarchii by
mohlo dojit, až by si usmyslí! založiti si své mužstvo každý
milionár, stižený slavomamem? A co by rekla asociace, kdyby
zitra ohlásil treba malir Guttmann, že chce mit také svuj footbaJlový team? ... P. Burian použivá svého mužstva jako cirkusového doprovodu pro kabaretni vecirky, které v mestech, kde
jeho team startuje, porádá ... Proste a jednoduše, sporto'mí
a právní podklad existence Burianovy jedenáctky padl v tom
okamžiku, kdy zacala fungovati jako klub a kdy si dokonce
vyjednala i mezinárodni zápas s Budai FC. To prece už prestává
švanda ... Tyto mravy nelze povoliti ani neoblíbenejšim ...
Skandál na Kladne ukonci, doufejme, definitivne éru mužstva,
které zpusobilo sice svému tvurci Vlastovi Burianovi hojne radosti i péce, která však v zásade byla pochybená a nesprávná."

Ackoliv by pro charakteristiku
dra Emila Synka byla
zajímavá
paralela jeho sportovní
cinnosti novinárské,
uvádíme jenom tento prípad, protože se týká komika
a pro jeho možné pozadí. V téže dobe, kdy vyšel útok
Etnila Synka na Vlastu Buriana i jeho jedenáctku,
vycházely o tomto mužstvu
príznivé posudky i v novinách Melantrichu.
Burian, kvalitní sportovec a skutecný
podporovatel
sportu (ve forme venování cen, povolení
reklamy pod jeho jménem,
ochotného
úcinkování
na
ruzných
sportovních
vecírCÍch i ve forme penežních
daru), se rozešel se Spartou lonského roku, v dobe, kdy
dnešní vedení Sparty bojovalo v novinách
i schuzích
s Ferdinandem'
Scheinostem,
nyní sportovním
redaktorem "Poledního
listu", cestným clenem Sparty a clovekem, který jako skvelý financník
má lví podíl na tom,
že Sparta prožila svá nejlepší léta, vcetne zájezdu do
Ameriky a i do jiných státu. V té dobe také na protest
proti tomu, že se Sparta zbavila Scheinosta, prestoupil Burian do Slavie. Co bylo dovoleno pámbíckum
ve
Sparte, nebylo dovoleno smrtelníkum
ve Slavii. U clánku
cástecne 'citovaného
prekvapovaly
vedle oprávnených
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výtek vecné nedostatky,
omyly a ostre proti Burianovi
nabroušený
tón. Nebylo možno zbavit se dojmu, že
nešlo ani tak o vec samu, jako o neco jiného. Burianova
jedenáctka
upadla v nemilost
Emila Synka. Protože
u tohoto muže se vyskytují
náhody tak zrídka, že jsme
se ješte ani s jednou nesetkali,
napadlo nás: nesouvisí
to nejak s divadlem, které má Burian vedle své jedenáctky? I vzali jsme telefon a zeptali se v Burianove divadle, nezadal-li dr. Emil Synek u nich nejakou hru,
nebo nebyla-Ii mu vrácena. "Nevrátili
jsme dru Synkovi žádnou hru," znela odpoved tajemníkova,
"zadal
nám pred rokem ,Poslance Redingota',
ale nehráli jsme
to." Ani nejoblíbenejší
reditelé
divadel
nesmejí být
tak neprozretelní.
Burian by si to mel s tím "Poslancem Redingotem"
rozmyslit,
nebo
at definitivne
ukoncí éru své jedenáctky.
Svého casu napsal dr. Emil Synek filmové libreto a
zadal ho produkcní firme Havlu. je známo, že je vubec
málo libret na svete, která by se hodila filmovým producentum a režisérum. Nehlede k tomu, že je to vec speciální schopnosti
delat pro film, k cemuž nepomuže
ani
literární, ani kritická, ani dramatická
legitimace,
je to
predevším vec penez, a za druhé penez a za tretí zase
penez, vztahu ke kapitalistovi
a podobných
fines. jako
devetadevadesáti
procentum
autoru,
tak také Emilu
Synkovi bylo jeho libreto z AB továrny vráceno. Kdo
zná jmenovaného
autora, ví, že se toto odmítnutí
nekde
a to asi nedaleko A-Zetu najde. A taky našlo a jak roztomile! Kulturní
rubrika A-Zetu otiskla 5. srpna t. r.
obvyklý premierový
referát o Chevalierove filmu" Kouzlo valcíku".
Mel deset rádek, vyzníval
vetou: "jako
celek je film dobrou vecerní zábavou"
a byl podepsán
znackou J. H. Není známo proc tento referát nenapsal
Emil Synek, nebyl-Ii náhodou v Praze nebo propásl-li
tuto událost. jisto je, že se k ní za šestnáct
dní nato
vrátil kursivou,
která má významný
titul: Evropská
premiéra
Chevalierova
filmu
v Praze,
vysázený
pádnými typy - titulky a velikost typu hrají pri podobných kulturních príležitostech
hrdinskou roli. V podtitulku se praví: "Kouzlo valcíku.
Mluvící film podle
známé operety Oskara Kra use. Režie E. Lubic. V" Kinu
Lucerna." Tím nebylo receno mnoho nového proti prv~Í!nu referátu, ale jedna vec tam byla duležita - a ta
Je uvedena až na konec; V kinu Lucerna.
"Snad ctrnáct dní už beží v Praze fílm, o nemž ostatní evrop. ská velkomesta nemají ješte ani potuchy. je to posledni výrobek
režiséra Lubice "Kouzlo valcíku" podle známé a populární
Straussovy operety. (Cituji beze škrtu také pro charakterístiku
Synkovy fílmové kritiky.) jak videt, muže i Praha získati prioritu na fílm, jehož úspech je predem zarucen na celém svete.
Hraje v nem Chevalier. jako vždy roztomile a je ku podivu, jak
tento Parížan se shodl s Nemcem režísérem a oba se harmonicky
doplnují. Pakli v poslední souteži a}.1lerické na výcet deseti nejlepších režiséru nedostal Lubic jediného hlasu, stalo se to jiste
jen omylem, cí ze zaujatostí. Lubic umi i v nejbanálnejších
místech zajiskriti nápadem a i když se opakuje, upoutává a strhuje. Chevalier je pak vtip sám, i když nenašel po jeanete MacdonaJdové vhodné partnerky. Colbertová je však srdecná a milá."

Až sem nic pozoruhodného,
krome toho, že nebývá
zvykem uverejnit za ctrnáct dní v témže liste po druhé
stejne vyznívající
kritiku téhož filmu. To hlavní však
teprve prijde, jsou tomu venovány jen ctyri nepatrné
rádky docela na konci kursivy:
"Film se velmi líbí. jeho vítezství by se však obešlo
bez kriklavé úvodní ceské scény, v níž recník neumel
jméno Chevaliérovo
ani rádne vyslovit."
.
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Nezáludný
ctenári Defile, celá ta kritika, o kterou
zdánlive šlo, byla jen strategickým
úvodem k tomuto
místecku,
které je jádrem pudla: a ten recník, který
neumel "ani rádne vyslovit jméno Chevalierovo", byl
vedoucí produkce u Havlu, p. Ladislav Kolda. Vy, kterí
umíte francouzsky,
se budete predevším
ptát, cože je
težkého
na výslovnosti
jména Chevalier, které patrí
zajisté k jednem ze jmen nejsnadneji
vyslovitelných,
asi stejne snadno,
jako v ceštine jméno Synek. Pan
Kolda krome toho ve Francii byl a neštastnou náhodou
francouzštinu
nejenom zná, ale umí jí také mluvit, což
není totéž. I vzal Ladislav Kolda telefon, sotva se o sobe
v A-Zetu docetl, že neumí vyslovovat krkolomné jméno
Chevalier, zavolal si dra Synka a poprosil slušne o radu,
jak se to jméno vlastne má správne vyslovovat. Rozpaky ovšem preveliké,
protože takové prímé zásahy a
konkrétní dotazy A-Zetem obvinených a napadených dr.
Emil Synek nemiluje. Nechme ty dva u fonetické diskuse
a všimneme si podstaty tohoto nájezdu: je prostá, jako
všechno klasické. Ladislav Kolda také rozhodovalo vrácení filmového libreta panu -es-o
Težko, pretežko se
nekdy hledá, ale mužové nevysýchající
fantasie a bohaté invence najdou vždycky neco. Tak tedy "kriklavá
úvodní ceská scéna", v níž šéf filmové produkce Havlu
neumel vyslovit rádne ani jméno Chevaliera. Bravo!

*

Záverem této kapitoly ukázku jiného druhu, do.klad
o naprostém
nedostatku
osobní kázne, smyslu pro to, co
se ješte smí a co už je nemožné. Prípad, který zde bude
glosován, je Znám zasvecencum
ze sveta sportovního,
v nemž svého casu vzbudil rozhorcení, jak uvidíte oprávnené. Emil Synek napsal román "Muži mezi sebou".
Protože to byl román sportovní,
zadal ho do jistého
sportovního
týdeníku,
který nebudeme blíže oznacovat
z duvodu ctenárum
snadno pochopitelných:
odpovedným redaktorem
casopisu, ve kterém Synkuv román
vycházel,
byl starý
zasloužilý
sportovní
pracovník,
jeden ze zakladatelu
a skutecných
pracovníku ceského
sportu i odborného
tisku v dobách, kdy sport nebyla
financní
záležitost
a kdy se proti nemu uplatnovaly
predsudky
predpotopního
druhu. Tento muž, s nímž se
ve vykonané práci a v zásluhách na poli ceského sportu
muže sotva kdo merit, byl stižen od narození telesnou
vadou. V páté kapitole svého sportovního románu v císle
ze 4. ledna 1930 nacházíme charakteristiku
dvou sportovních redaktoru
na ostrove, kam romanopisec položil
dej, charakteristiku
tak detailní a presne podle modelu
jen - se zmenou pojmenování
telesné vady - obkreslenou, že v nikom, kdo jen trochu zná vedoucí cinitele
našeho
sportovního
života,
nemohly
vzniknout pochybnosti,
kdo je obema hrdiny-redaktory
myšlen.
Když si lidé kapitolu precetli, telefonovali si, dotazujíce
se vzájemne,
jak je neco podobného možno. Možná, že
mel autor románu z tech rozhovoru radost, možná, že se
cítil hrdinou. Neuvedomil
si, že lícením telesného typu
podle skutecnosti
se v ocích ctenáru nutne lepí ke známému, mezi námi žijícímu cloveku i povahové vlastnosti, kterými svého redaktora
Little-Mountaina
obdaril
ve svém románe. Nezná se, že by Emil Synek kdy pocítil, kam až zašel v tomto prípade. Není také známo, že
by se byl kdy verejne omluvil tomu, kdo jím pred verejností utrpel a Jehož jméno preložil do anglictiny.

"z vypravování lidi v kavárnách a z rozhovoru na ulicí vyrozumeJ tolik, že dva lidé ovládali na ostrove sportovní život.
Oba byli žurnalisté a prirozene, že sedeli v souperících celných
listech. Konkurence politícká pohnojena byla v tomto prípade
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nenávistíryze osobní a sportovní rubríky v obou lístech namísto,
abypris~ívaly k sblíženi, rozvirovaly boj vždy, kdykolí se uklídIloval.Ve vládním "Echu" pLlsobil Uttle-Mountain.
Kdyby mel
být nakreslen jeho portrét, muselo by se nezbytne vyjít z neštestí,jež ho potkalo v mládí, kdy se stal poloslepým. Býti mrzákemznamená leckdy celý osud cloveka. Tímto zpusobem dala
bysev první rade vysvetliti povahová struktura tohoto cloveka,
jemužse žívot jinak velmi povedl. Celkem bez zvláštních schopnostidosáhl význacného úradu a i v redakci domohl se príjmft,
kterému zajištovaly existenci více než výhodnou. jako redaktor
Little-Mountaín patril mezi nejnebezpecnejší žongléry s mravností,jací bylí lidé na ostrove. Dal se dobre zaraditi do skupíny
lidí, na než hodilo se znameníte úsloví Rochefaucauldovo:
"Diseur bons mots, mal caractére."
acež autor, jehož tento typ lidí neobycejne
zajímá
ajehož charakter vypisuje s lehkostí znalce, prohlubuje
takto povahopis redaktora
Little-Mountaina:

"Nešlo by uvésti vetši krkolomností, než se napáchal tento
mrzák za tricet let své cinnosti, obraceje nohama vzhuru hesla
i zásadys obvyklou nestoudností zchytralých vypocitavcLI. Nejkrásnejší myšlenky umel propagovati
s patricným
vnejším
efektem, aby obratem od ních desertoval. Vrhal podezrení, poucovala mentoroval, a kdykolí byl prístižen, odvolal se na své
stári a na svoji mínulost s gestem cloveka spravedlívého, jemuž
je ubližováno. Tímto komedíantstvím,
vrozenou ješítností
a urcitou povzneseností vzbuzoval znacnou autoritu u svých
kolegii,kteri pak ochotne vzalí za své, co jim nainfikoval, veríce
v nehojako v bibli."
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místa, která odzbroj ují
podvedomého
poznání.
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V. Gulllirtll:

Náš rozlllas.
20.zárí byl usporádán v rámcí pardubické výstavy sportu a telesné
výchovycelostátní den rozhlasu, jehož cilem bylo vzbudit vetší zájem
onášrozhlas. když mnohé na tomto celostátním dnu rozhlasu možno
a nutnokritisovat, nutno jej vítat jako známku poznání, že i rozhlas
potrebujepropagandu, soustavnou práci pro jeho vníknuti do nejilŠíchvrstev. Je totiž faktem, že poctem radioposluchacu stojíme
za sousednímistáty, ac by byly u nás podmínky pro daleko vetši
rozmachpoctu posluchacu, než jak tomu jest dnes, í když jsou u nás
nekterézvláštní ceskoslovenské obtíže. Na jednu z nich ukázal ve
vémvecném, obsažném projevu ministr pošt a telegrafft dr. Emil
Franke:

I

"Hlavni prícinou pomerne menšího rozšírení rozhlasu než v Rakouskunebo Nemecku jest, myslím, náš nedostatek velkých mest
statisicovým poctem obyvatelstva a huste zalídneným okolím,
kterádle zkušenosti jsou nejvetšími dodavatelí rozhlasu. Nevýhoda,
kteroupo této stránce máme proti Velké Britanii a Nemecku, je
každémuzjevna. Rakousko ovšem nemá také takových mest, avšak
Vldense svýmí 2 milíony obyvatel vyváží sama pri státe cca 6mi!íonovémnekoliktakov)'ch stredisek hustoty. jinou velkou nevýhodou
pronáš rozhlas jest protáhlý útvar našeho státu, který nedovoluje
dsobovati naše obyvatelstvo rovnomerne rozhlasovým príjmem,
jménapríjmem nejlevnejšími prístroji."
Toto stanovisko má mnoho do sebe; ale uvedme zase zde tuto
tieku z novin: "Ve Švédsku pripadá na 1000 obyvatel 79 koncevanýchstanic; u nás prípadá na 1000 obyvatel jen 21 prijímacich
Jflstrojit."- Jíste se tento pomer zlepší, až bude uvedena v cinnost

celostátní vysílací staníce ti Ceského Brodu. Ale í tak toto srovnání
se Švédskem ukazuje, že nebylo u nás ucineno vše, aby rozhlas, radioprístrQj vnikly do nejšírších vrstev."
Švédsko - rozhlasove - má jiste potíže ne nepodobné ceskoslotu je protáhlý tvar zeme; osídlení daleko rídší; a prece:
venským.
relativní pocet posluchacu vetší. Mužeme nechati stranou otázku,
zda v celostátním dnu rozhlasu v Pardubicich byla nalezena nejvhodnejší forma k propagaci rozhlasu; je, resp. byla otázka, zda možno
získati výstavou v Pardubicích lídi, kterí až dosud radioprístroje nemelí, sotva na tuto manifestaci jeli do Pardubic. Ponecháme také stranou otázku, zda arangement celostátního dne rozhlasu bylo správné,
zda zejména kulturní organisace, které mají velký zájem na rozhlasu,
nedostaly se tu do nebezpecné blizkostí (pochopítelné jinak) reklamní
cinnosti jednotlivých firem. Ponecháme také stranou, zda do vážného
projevu celostátního výboru mel býti pojat pasus, který slibuje posluchacum slevy na radioprístroje; je také po chopi tel no, že jednotlivé
firmy akcentuji tón reklamní; ten do celostátního dne zaznival velmi
disharmonicky. Napríšte bylo by dobre véstí ostrejí delící cáru mezi
kulturní stránkou rozhlasu a obchodními a reklamními interesy nekterých firem. jako velké plus tohoto celostátního dne rozhlasu
nutno však v prvé rade uvéstí ohlas v tisku, který. v celé rade prípadi!
dotkl se závažných otázek našeho rozhlasu. Tyto clánky byly dobrým
vodítkem každému, kdo má opravdový zájem na našem rozhlasu.
Celostátní den rozhlasový rozvíríl zájem o náš rozhlas. Pochybuji,
že získal nové predplatítele; mohli bychom to zjistit prakticky v poctu
nových posluchacu, kdyby ovšem tu nebyla liblícká staníce, která
mení situaci, nehledíme-li k pravidelnému prírLlstku posluchaci! po
prázdnínách.
Projev celostátního výboru položíl dilraz na to, že je u nás mnoho
lidí, kterí dosud nemelí príležítost si poslechnoutí rozhlas a že by si.
je jiste opatrilí, kdyby radio slyšeli. Na tomto predpokladu je vybudován celostátní den, který prišel se vzorným programem, který
pak byl uváden slovy, která nebyla bez hrotu proti Radíojournalu,
ac v tomto prípade lze ríci, že Radiojournal casteji dal nám vecery,
které aspon byly tak usporádány, jako program, který uvádel celostátni den rozhlasový. je to konec konci! prirozeno. Tento vzorný
vecer nedelal nikdo jiný, než Radíojournal.
Celostátní den rozhlasový minul, ale bylo by dobre zabývatí se
otázkamí, které byly v tisku rozvinuty. je to hlavne otázka: proc
neni u nás tolik radioposluchacu, jako v cizine? jsou u nás jiné pomery,
které povedou k císlicím nižším, anebo mohli bychom najítí místa,
kde to neklape?
Vyšel-li celostátni den rozhlasový z predpokladu, že u nás je mnoho
lidí, kterí ješte radío neslyšeli, nutno jít k jádru otázky dilkladneji.
Predpokladem rozšírení rozhlasu je hlavne:
dobrá rozhlasová sít, umožnujicí ve velkém okruhu poslech na
jednoduché radíoprístroje a s tím související politika rozhlasového
poplatku;
2. dobrá propagacní politíka rozhlasu, která by brala zretel k nejruznejšim potrebám všech vrstev a mela by pri tom vedomí, že rozhlas má velké poslání výchovné;
3. cenová politika radiopristrojCt.
Ad 1. nutno uznat, že výstavba naši rozhlasové síte byla pomerne
pomalá. Rekrimínace po této stránce možno odložit, ponevadž stavba
celostátní stanice v Ublicích je velkým krokem ku predu. Také politika rozhlasového poplatku - ci spíše udelování koncesí - nebyla
správná; vzpomenme, že žádajíce o koncesi, museli jsme míti více
dOkumentLI, než k siíatku. Uvážíme-li, že dnes stací se prihlásit
u listonoše, je videt, že úrady uznaly, že težkopádnost byla zbytecná.
Velký pocet cerných radioamateru je stínem z této doby, kdy rízeni
koncesní bylo težkopádné. Nutno se však postaviti proti líbivému
požadavku: snižit rozhlasový poplatek. Nikomu by se tím valne
nepomohlo.
Ad. 2. Možno konstatovat, že Radiojournal po stránce programové
hodne vykonal, trebaže u príležitosti celostátního rozhlasu v rade
novin se ozvaly hlasy, které by mohly býti pro Radiojournal v mnohém velmi dobrým voditkem. Ale to bude vždy osudem každého
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rozhlasu, že se všem nezavdecí. jde o to, aby našel živou cestu k majorite svých posluchacu; úkolem rozhlasu není jen, aby se líbil, má
své posláni výchovné, podobne jako slušný líst nevidí cil jen v tom,
aby se líbil, ale aby své ctenáre presvedcoval, vychovával, udržuje
si jejich sympatie a jejich duveru. Duležitou otázkou tu je, aby Radiojournal našel cestu k všem složkám našeho života, které maji na
rozhlase zájem. To je m. j. otázka skutecne pracujiciho poradního
sboru, který by vúci Radiojournalu
byl kritickým predstavitelem
verejného míneni o rozhlase a poradcem ke všemu, co by Radiojournal mel ve své propagacní cinností zdúrazníti. Po té stránce
Radiojournal v mnohém visi ve vzduchu a nehledá dostí kontaktu
a nesnaži se prílíš vytvoriti kolem sebe pracovni milieu. - jiná a dalši
je otázka organisace, resp. reorganisace Radiojournalu,
která by
dovedla úcelne rozvrhnouti n"tznorodou agendutechnickou, financní, programovou atd. a která by poopravila organisaci Radiojournalu,
která pocházi z doby, kdy rozhlas u nás byl v pocátcich a kdy situace
byla jiná než v r. 1931.
Ad 3. Cenová polítika radioprumyslu. Chci tvrditi, že tu jsme u bolavého bodu našeho rozhlasu a soudím, že jenom velká úcast radíoprLlmyslu a radioobchodu na celostátním dnu v Pardubícich vedla
k tomu, že na tento bod nebylo poukázáno jasne a zretelne. jsme
národem malých lidi a proto základní podmínkou rozširení našeho
rozhlasu jest levný radioprístroj. Na tuto bolavou stránku poukázala
celá rada listu. Na pr. "Národní Listy": "Pocet úcastníkú rozhlasu
stoupá, je však brzden znacnými cenami dobrých radíopristroju.
Mužeme dávatí si za príklad cizi zeme a státy, kde je pomerne daleko
více posluchacu, ale kde také prijimace jsou lacinejši."
Mezí výrobni cenou radioamatérského prijimace a cenou továrního
výrobku jest velký rozdíl. Prostá skutecnost, že v radíoobchode
dostaneme pomerne znacnou slevu na radiopristroj, s tou však podmínkou, že to nikomu ríkat nebudeme, ukazuje, kde je bolavý bod ..
Situace je. taková, že i radíoobchodníci jsou smenkami donucování
prodávati draho tam, kde by chtelí a mohlí prodávat levneji. Historie
našeho prumyslu ukazuje, že jest retezem velkých chyb organisacních, kalkulacnich atd., které posléze vrcholí v tom, že ínvase ciziho
radioprLlmyslu u nás byla zbytecne vetši a že tato invase vedla k takové prevaze, že radioprumysl delá exploitacní cenovou politiku,
která neprihlíži k faktu, že v národe malých lídí a v národe, který
proto pocituje težce hospodárskou
krísi, nutno predevšim prijiti
s levným radioprístrojem, aby byla podporována práce tech, kteri
opravdu z tech ci onech pricin mají zájem na rozmach rozhlasu u nás.
Dokoncuje se stavba liblického vysilace, energie brnenského vysilace
byla zvýšena a ze nedlouho bude dokoncen palác rozhlasu na Vínohradech. To automaticky posune náš rozhlas kupredu; ale je potrebí
práce další. Práce pro levnejší radíoprijimac.
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Zabíjení ve Velkém Vítezi.
V Praze

dne 10. ríjna 1931.

Velectený pane redaktore!
V "Pritomnosti"
ze 7. ríjna rácil jste uverejniti clánek "Nici zájem", ve kterém kritisujete výrok pražské poroty v pripadu Karla
Horáka; i když rikáte, že kritisujete jen zpLlsob, jak jej prijala verejnost a tisk. Vystupujete v tomto clánku jako obhájce spravedlnosti
a kricite do celého sveta, že výrokem porotcu nedostalo se spravedlnosti matce zabitých. Snad mí nezazlíte, jestliže jako obhájce Karla
Horáka prípojim k Vašemu clánku nekolik poznámek také na obhajobu spravedlnosti. Na spravedlnost má totiž nárok také tento Karel
Horák a po mém soudu aní na nem nesmi býti spáchána krivda.
Nevím, co si predstavujete
pod slovem spravedlnost, pochybuji
však, že byste mohl co namitnouti protí mému pojetí, že spravedlnost záleží také v tom, aby s každým, i když je žalován pro vraždu,
bylo nakládáno tak, jak predpisuje platný právni rád. Naše právo
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v clánku 8. zák. ze dne 17. prosince 1862, C. 8 r. z. ex. 1863 zakazuje
pojednávati v tisku o trestních rizenich pred jejich právoplatným
skoncením tak, že by to mohlo miti vliv na výrok soudu. Snad Vám
neušlo, že trestni rízeni proti Karlu Horákovi neni dosud pravoplatne skonceno; z toho pro každého, zvlášte pak pro toho, kdo chce
vystupovatí
jako obhájce spravedlnosti, plyne povínnost nepsati
o trestním rizení tak, aby to mohlo miti vlív na rozhodnutí soudu.
Váš clánek dle mého skromného mineni jedná protí této zásade, je
tudíž bezprávim spáchaným na Horákovi, je porušením spravedlnosti,
kterou chcete hájiti.
Rozumel-li jsem Vašemu clánku dobre, pak Horák podle Vašeho
soudu zasloužil odsouzeni obzvlášte proto, že pobíté oloupil, že je dosvedceno, že si ríkal smrtcik a že po cinu rekl "to jsem sí pošmákl".
Nevím, byl-li jste prítomen licení pred porotním soudem, ale byl-Ii
jste prítomen, pak Vám nemohlo, nebo nemelo ujíti, že toto vše Karel
Horák popíral. Porotci tudíž meli rešiti otázku, zda tyto pritežující
okolnosti jsou skutecne dány, a je podle mého názoru veci jen jejích
svedomi, jestliže neuznali na to, že Horák zabité oloupil a vyjadroval
se pred a po zabítí tak, jak Vy jste prohlásil za dokázáno (!?). Že
ostatne osvobozeni Horáka z obžaloby pro oloupení zabítých neni tak
naprosto absurdní, jak se snad rácíte domnívati, toho nejlepším dokladem je fakt, že z této obžaloby byl Horák osvobozen již jednou
v r. 1922 vojenským soudem, který osvobozeni rádne odúvodnil.
Obávám se však, že jste licení pritomen nebyl, a pak ovšem myslím,
že jste vubec nemel psáti o soudnim pripadu, jehož z vlastni zkušenosti neznáte. Že jste licení prítomen nebyl, soudím z toho, že v záveru svého clánku citujete cást mého plaídoyeru a citujete jej nesprávne. Nerekl jsem, že "výrok porotcu musi býtí generálním pardonem mezi Horákem a židovskýmí rodinami", nerekl jsem to proto,
že veta Vámi citovaná je proste nesmysl.
Záver Vašeho clánku je druhým duvodem, proc Vám píši. Podle
našeho práva každý obžalovaný pred porotou musí míti obhájce.
Dnes je velkou módou odsuzovati vymoženosti liberalismu v trestním rízení (proto i u nás, obzvlášte když se to hodí do krámu, s náramnou povýšenosti mluvi se leckdy o porotách), doufám však, že
protí tomuto predpisu ani Vy nemáte vážných námitek. Musi-Ii obžalovaný míti již obhájce, pak tomuto obhájci nutno priznati právo,
aby skutecne hájil, t. j., aby uvedl soudu okolnosti, které mluvi ve
prospech obvineného, ja'k je jeho povínnosti, nejen vúcí stavu, ale
i vuci spolecnosti, nebot spolecnost to je, která prikazuje, aby obžalovaný pred porotou obhájce mel. je-li tomu tak, pak steží lze nazvati spravedlností, jestliže se obhájci vynadá frázistu, jak jste rácí!
ucinití Vy v záveru svého clánku.
A je ostatne otázkou, zda to, co jsem ve svém plaidoyeru rekl (ne
to, co jste Vy mne vložil do úst) je skutecne takovou frází, za jakou
jste to prohlásíl. Rekl jsem, že potrebujeme mír, a že, má-li dojiti ke
skutecnému míru, je potrebí, aby státy i národové zapomneli na to,
co si ve válce navzájem udelali. Rekl jsem, že na pr. prekážkou míru
mezi Francií a Nemeckem je práve to, že celá rada Francouzu prohlašuje, že nemohou nikdy odpustíti NemcLlm to, co jim ve válce udelali,
a že smíru mezi Francií a Nemeckem nebude do té doby, dokud Francouzi nezapomenou toho, co vytrpeli za války od Nemcu. Rekl jsem
dále, že totéž platí i pro obyvatelstvo našeho státu, že i tu nutno zapomenouti toho, co se ve válce stalo, í kdyby to byly skutecné krivdy.
V této souvislosti jsem pak rekl, že v zájmu miru musi rodíny zabitých
zapomenouti na to, co udelal Horák.
A v jádru myslím, že jsem mel pravdu, nebot národ je jen kolektívnim oznacenim pro príslušníky národa. Dokud prislušnici jednoho
národa neodpusti príkorí, které utrpeli od príslušníku druhého národa, nebude smíru mezi národy. Není myslitelno, že by národ odpustil a príslušnici národa nenávideli.
je mi vskutku s podivem, že Vy, který tak casto píšete pro smir
národu, mužete tyto smyšlenky nazývati frází.
Za svetové války desítky tisicu civilních obyvatel bylo zabito vojáky bez soudu, bez dukazu, pro pouhé podezrení ze špionáže. Kdyby pozustalí techto desítek tisícu zabitých zacali se domáhati odsouzení tech tísicLI vojákL't, kteri je zabili, kdyby s tímto požadavkem vy-
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pilina pr. Rusíni, Srbové, Francouzi a Belgicané proti Nemcum
arum a kdyby každý proces vyvolal tolik casopiseckých clánku
O prípad Horákuv odkud jste vzal, že pri pad vzbudil zájem, je
vskutku hádankou - a tolik nenávistných slov, jakými jest vyovánVáš clánek, bylo by na dlouhá léta po miru mezí národy.
jist, že jen z techto úvah spojenci upustili od stihání tech, kdož
i prícinou krutého vedeni války, ackoli v mirových smlouvách
10jim z ruceno, že centrální velmoci jim je vydají, a ackoliv náku zpilsobuvedeni války jimí narízeného oplakává tísíce matek,
Jelztratily desetitisice svých synu.
Vti clánekje psán na motív "oko za oko, zub za zub". To byla asi
na spravedlnost, po níž volala neštastná matka zabitých. U ní lze
toto volánípochopiti, Vám však lze již tiže prominouti uplatnování
zásadyodplaty v trestnim právu dávno již opuštené. Úcel trestu
musí býti neco jiného než odplata, po které voláte, trest muže odpadnouti,kde úcelu trestu, t. j. ochrany spolecnosti, je dosaženo i bez
tu. Ten Karel Horák, pro nejž nemáte níc nežli odsouzení jako
Ioupežnéhovraha (pri tom rácíte prehlédnouti, že i Vy odsuzujete
apopravujete bez soudu na základe pouhého podezrení), od cinu prolil plných 12 let a za tuto dlouhou zkušební dobu nedopustil se deletu,címž nejlépe dokázal, že není clovekem nebezpecným spolec..-ti ani žívotu, ani majetku jíných lidi. je to chudák, který težkou
JII'lIcivydelával po celých tech 1'2 let na ženu a na deti na nuznou
ivu,zoufalé dopisy jeho ženy jsou Vám u mne k disposici, v jehož
jetkových pomerech nenajdete aní stopy po onech 40.000 Kc,
O které prý oloupil zabité.
Ponevadžbych rád, aby tento dopis byl uverejnen, nemohu v nem
rozebirativýsledku pruvodniho rizení, dokud trestni rizeni nebude
skonceno;zajímáte-li se však o to, pak soukrome velmi rád Vám ukáži
nato, comluví proti obvinení, že Horák zabité oloupil. já sám tomuto
obvineníproste neverím.
Byl bych Vám vdecen, kdybyste mé poznámky uverejnil v "Pritomnosti". Nekolikráte jste již ve svém casopise doprál slova tem,
tdof sVáminesouhlasili, doutám pr~to, že poprejete slova v nem i mne.

*

JUDr.

Viklor Svoboda.

Vážený pane doktore,
ezi funkcí žurnalistovou a funkcí obhájce ve vecech trestnich
je tolikvelkých rozdilu v zájmech i celkovém smeru myšlení, že nelibost,kterou jste pocítil proti mému clánku, dovoluji si pokládati
18prirozcnou.Ale tento rozdíl v psychologii, který nám sotva dovoli
6plnesi porozumeti, nezbavuje nás povinnosti, abychom se aspon
pokusilidohodnout se o faktech. Aby se nic neztratilo, ocísluji sporné
body.
I. Zajisté i podle mého pojetí spravedlnost záleži také v tom, aby
každým,i když je žalován pro vraždu, bylo nakládáno tak, jak predpisujeplatný právni rád, a zajisté naše právo zakazuje pojednávati
tiskuo trcstních rizeních pred jejich pravoplatným skoncenim tak,
to mohlomíti vliv na výrok soudu. Muj clánek podle Vašeho mílIml jedná proti této zásade, je tudiž bezprávím, spáchaným na Hortkovi.
Dovolte,vážený pane doktore, abych trochu osvežil obraz situace.
PoosvobozeníHoráka pražskou porotou rozepsala se o tom pripadu
t dennihotisku a (v cele všech "Ceské slovo"), prohlásila osvobozurozsudekza spravedlivý. To tedy opravdu znamenalo, že s obžaloftl\ým Horákem nebylo nakládáno tak, jak predpisuje platný právní
,I kdyžmu to ovšem tentokráte bylo ku prospechu. Ponevadž mi
vdu neušlo, že trestni rízeni protí Karlu Horákovi není dosud
voplatneskonceno, pokládal jsem to za nepripustné. Nebot nepsáti, že rozsudek byl nespravedlivý, ale také psáti, žé byl
vedlivý,jest "psáti o trestním rízeni tak, aby to mohlo míti vliv
rozhodnutisoudu". Doufám, že toto uznáte, a doufám dále, že ve
e o objcktivní spravedlnost jste neposlal dopis jenom mne, nýbrž
Jsteposlalepíštolu také "Ceskému slovu" a že jste v ni protestoval
ti tomu,žetento casopis odvažuje se pred pravoplatným vyrízením
nazývati rozsudek pražské poroty spravedlivým. Prosím Vás,

abyste mi pos)::!l kopii onoho dopísu; delám si sbírku z projevu lidi
spra vedli vých.
Byla tedy situace taková, že cást tisku, nijak se neohližejic na predpisy (proc ani censura vice nedbala predpisLl a dovolovala tak psáti,
to rozhodovati není má vec), verejne schvalovala rozsudek, který
nenabyl dosud moci práva. K tomu pristupovalo, že týž tisk falešne
referovalo
liceni ("Lidové listy" napsaly lžive, že obžalovaný byl
osvobozen pro nedostatek dukazLl) nebo i falšoval výpovedi svedkú
(to dovolila si ucíníti oficiósni "Ceskoslovenská republika" s výpovedi starosty Velkého Viteze, kterou krute zpotvorila, ac to byla jedna
z nejduležitejších výpovedí, nebot mela dosvedciti, byli-Ii pobiti
židé opravdu špioni). Ukládáte nám, abychom i pred tímto žumalistickým pocínánim, které už neni soucásti trestniho rizeni, stáli
mlcky, uctive a v pozoru? Nestáli jsme tak ovšem, nýbrž uverejnili
jsme svuj clánek. V tom jsme porotu ani jeji výrok nekritisovali,
ale kritisovali jsme tisk, který proti zákonu a proti citu spravedlnosti
s timto výrokem projevoval verejný souhlas, jej ruzným zpLlsobem
velebil a prubeh a výsledky trestního rízeni prekrucoval a zatemnoval. Psali jsme nikoliv o porote, nýbrž.o novinách, které svým souhlasem výrok poroty ve verejném mínení upevnovaly a podpíraly.
To nám žádný ~ákon nezakazuje. Úsudky"Ceského
slova" nejsou,
pokud víme, pod ochranou platného právniho rádu, ani nechrání zákon falešné referování o porotních prelíceních. Zacali jsme svár nikoliv se soudem, nýbrž s nestatecnými, ospalými, lhostejnými representanty verejného minení. jestliže porota sama udelá nejakou
chybu, je to konec koncu neprijemná nehoda, jakých se deje u porot
více; jestliže však verejné mínení samo se dostane na scesti, je to daleko horši. Nebot porota konec koncLl neni více než dvanáct lidí;
verejné mínení, to jsme my všichní. Nemužeme zarucíti, že dvanáct
urcítých lídi na urcítém míste se nezmýlí. Ale celek verejného míneni
leží více v dosahu naší pusobnosti. My tedy jsme si vyrizovali tuto
vec jen s žurnalistikou, a tu se hlásíte k slovu a zakazujete nám to.
Dovolujete psáti, že rozsudek je spravedlivý, ale nedovolujete ani
ríci, že takové psani je nespravedlívé.
Zdá se mi, že úcinky práva
znacne stranícky rozdílíte. (Toto píši ovšem již v té skeptické predtuše, že mi kopii svého dopisu "Ceskému slovu" nepošlete.)
.
Musím ostatne ješte toto podotknouti: jestliže již nekterým casopisum je dovoleno rozsudek poroty kritisovati a prímo nazývati jej
spravedlivým, pak, aby byla zachována spravedlivá rovnováha, musilo by býti jiným casopísum dovoleno, aby rozsudek poroty také
kritisovaly a prímo nazývaly jej nespravedlivým. Nelze dopustiti, aby
jen jedno mínení melo plnou svobodu vyjadhvat
se, a druhé aby
musilo mlcet. jestliže Vy to dopouštite, mají na tom hlavní vinu,
myslim, Vaše city jakožto obhájce.
2. Neušlo mi, že Horák popiral oloupení zabitých i hnusné výroky
jako "já Jsem smrtonoš" a "to jsem si pošmákJ." Ale neušlo mi ani,
že to už je obvyklý zjev, že obžalovaní pred soudem obycejne zapírají.
Pokud vím, neplatí obžalovaný za autoritu, a jeho výroky se necení
jako plnohodnotný argument. Chápu, že jakožto obhájce spokojujete se
Horákovým popíráním; to nemuže však býti názor nás ostatnich. Na
zapiráni obžalovaných jsme zvykli. Více smerodatné by bylo, kdyby
také svedci Horákovo popirání byli nejak podepreli. jak víte, nebylo
tomu tak; svedcí potvrdili i oloupení i ony ošklivé a na celý pripad
pochmurné svetlo vrhajíci výroky. Oloupeni mrtvých potvrdilí dokonce i ti svedkové, jímž to musilo býti obzvlášte trapné, ti vojáci
totiž, kterí s Horákem sedm židu postrileli a pak se s ním o penize
asporl cástecne delili. Soud svedky pokládá za daleko duveryhodnejši
autority než obžalovaného, a veru musíme s touto soudní tradicí souhlasit. Neznamená tedy pro nás Horákovo zapiráni pritežujících
okolnosti nic. Ostatne mu objektivní predseda soudu sám vytkl, že
své výpovedi stále meni a prízpusobuje. Souhlasím ovšem s Vámi,
že bylo vecí svedomi porotcú, jestliže jednomyslných výpovedí svedku
nedbali a Horákovo zapírání vzali za prLlkazné. O tom vyjádrití se nemohu, ponevadž opravdu bych se pak dotýkal dosud neprávoplatného výroku soudního. Ale nic mí nebrání, abych se vyjádrilo žurnalistice, která oloupení, výpovedmi svedku prokázané, ignorovala a
radeji složite a hlubokomyslne psychologisovala, jako by v každé
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z našich redakci sedel aspon jeden Dostojevský, což ovšem je velmi
daleko pravdy. Bylo to psychologisování se zbabelosti, ze strachu
pred predsudky ulice, které byly pokládány za mocné a politicky
vhodné. Casto se deje, že romanopisec, který nemá dosti schopnosti,
aby si vymyslil rádný dej, utápi se v psychologisování.
Tak také
žurnalista, který si netroufá stát za spravedlnosti, jak se sluši a patri,
objevi pojednou, že by mohl psychologisovat.
3. Prelíceni jsem prítomen nebyl, ale tím lze asi vysvetliti, že muj
úsudek nedopadl ani zdaleka tak príkre jako tech, kteri u líceni byli
a mne informovali.
4. je pravda, že jak pravite, Horák již jednou byl vojenským soudem osvobozen z oloupeni zabitých, a že tento soud osvobození odllvodnil. Ale, rekl jsem už posledne, kdo má pravdu, nemusi nic zamlcovat. Neuvádite, prosim, že Horák pro oloupeni byl už také odsouzen
na rok do vezeni, a že také tento soud svuj rozsudek rádne oduvodnil.
5. je ovšem dále svatá pravda, že obžalovaný musi mít obhájce,
a nemám proti tomu predpísu opravdu žádných námitek. Z této
nutné obhájcovy existence však ješte, myslím, nikterak nevyplývá,
že musime uznávati za správné všechno, co pri vykonáváni své funkce
uzná za vhodno rici, že musíme chváliti každý zpusob obhajoby,
který si zvolí.
Odpustte, ale opravdu neumim naléztí podstatný rozdil mezi tím,
co jsem podle noví nových referátlt citoval jako záver Vašeho plaídoyeru, a mezi tím, co Vy nyní sám jako autentícký svuj výrok uvádíte. Zdá se mi to pešky jako za vozem. Hlavní myšlenka, kterou jsem
se odvážil nazvati frázi, je zlatým hrebem obou versí. je to toto (cituji podle Vaší verse): v zájmu míru mezi národy musí rodiny zabitých zapomenouti na to, co jim udelal Horák. je mi opravdu lito, ale
aní toto znení, nepatrne odlišné ve slovech, ale dukladne totožné
v myšlence, nemohu posuzovati mirneji. Prí nejlepší vuli nedovedu
zcela vniknouti do smyslu Vašich slov. Smírí-li se rodiny zavraždených
žídu s Horákem nebo nesmírí, to nemá vllbec co delat s mírem mezi
národy. Pravíte, že Francouzi musí se smíriti s Nemci a Srbové s Madarya nevzpomÍnatí zabitých, a já s tim zcela souhlasím. Ale myslíte,
že pro Horáka lze zríditi skrýš v tom bolestném prostoru mezi Francouzi a Nemci, mezi Srby a Madary? Když on zabijel sedm slovenských židu, to bylo takové, jako když Nemec zabijel Francouze nebo
Madar Srba? Horák nezabil príslušniky neprátelského státu, nýbrž
príslušniky státu vlastního. Mohou rodiny zabitých žÍdu nám nekdy
vyhlásití válku? Ovšem že nemohou, a I\ení zde proc vytahovati na
scénu mír národu. Zabití sedmi ve Velkém Vitezi neni v žádném
smyslu mezinárodní otázkou, nýbrž jedine otázkou naší vnitrni
cistoty. Nedovedu naléztí žádnou souvíslost mezi pacifismem a nutností osvobodít Horáka z obžaloby na ciny, které spáchal na prislušnících vlastního státu, mímo tu souvislost, která muže býti vybudována na libovolném nakupení slov. "Dokud príslušníci jednoho
národa neodpustí príkorí, které utrpeli od príslušniku druhého národa, nebude smíru mezí národy", pravÍte, jako kdybyste obhajoval
'1lL1že,jenž zabíl sedm madarských nebo nemeckých príslušníku.
jaká by tedy mohla býti souvislost mezi pacifísmem a netrestánim
prikorí na príslušnicích vlastního státu, ríci aní pomyslíti si neumím. Zato bych dovedl ríci, jaká jest souvislost mezi pocifísmem
a nutnosti potrestatí Horáka: chcete-li mír, musíte, pred soudy
í všude jinde, potíratí toho surového ducha, který sí lidských žÍvotu
ncváží a lehkomyslne je utrácí. Válka je možna jen v tom prostredí,
kde žívot nehorázne klesl v cene a kde, jak Puškín ríkal, je lídský
život jen za pul kopejky nebo docela zadarmo. Prvním úkolem pacifísmu je zvýšit úctu k lidskému Žívotu. Osvobozením Horáka nebylo
k této nutné úcte nijak príspeno. Nejlepší cesta pro pacífism je zápolit s každou krívdou a surovosti, kdekoliv ji nalezne, a odporovat

zlu už v pocátcích. jen tak na konec zabránime té nejvetši krívde
a surovosti a oné sbirce zla, již jest válka.
Apeloval jste na pražskou porotu, aby Vám osvobodila Horáka na
základe pacifistického smýšlení. Bylo Vám vyhoveno, porotou i tiskem. O porote mluvíti nemohu, ale ona cást tisku, jež se to týká, osvobodila Vám, obávám se, Horáka na základe smýšlení nepacifistíckého.
Kdo je schopen citit: "vždyt je to jen žíd" - bude jindy schopen
cititi: "vždyt je to jen Nemec nebo Madar". A to je velmi nepacifistické. (Spravedlnost mí káže podotknoutí, že tato poslední poznámka netýká se "Ceského slova", které je sice pacífístícké, ale
málo statecné v odporování nálade, jíž pokládá na ulicí za prokázánu. Ale týká se "Národních listu", "Lidových listu" a ovšem také
"Poledniho listu".)
6. Kdyby muj clánek byl psán na motiv "oko za oko", jak
se domníváte, byl bych musil žádat, aby Horák byl vyveden na
pole, tam zastrelen a oloupen o 40.000 korun, nebo aby byl aspoll
povešen. Nežádám nic takového. Uznávám polehcující okolnosti
válecného prostredi, ale jsou to práve jen polehcující okolnosti, ne
celkem mírný trest by stacil
guma, jíž je možno celý cin vymazat.
jako vidítelné znamení, že dovedeme rozlišovat mezi spravedlností
a nespravedlností, a že z Horáka nedeláme normální typ našeho vojáka, nýbrž že ho oznacujeme jako politováníhodnou výjimku. O to
práve jde: aby Horák byl vystrcen z naši rady jako neco výjimecného.
7. jak Horák prožil 12 let po cinu, o tom ani Vy aní já mnoho nevime. Víme jen, že uprchl z republiky a že radu let potuloval se nekde
mezí Francii a Afríkou, odkud referátu o svém konáni neposilal.
8. Neni na mne, abych hledal, jak v bourlivém roce 1919mohlo býtí
utraceno onech lehce nabytých 40.000 Kc tak, aby po ních v nynejších majetkových pomerech nebylo aní stopy. Zajísté byly zpCtsoby
a možnosti rozlicné.

I

9. Vytýkáte-li mne nenávístnost, jejímž následkem by dokonce
mohlo býti, že "bylo by na dlouhá léta po miru mezí národy," tedy je
to opet zlatý hreb, tentokráte v pisemném plaidoyeru. je-li to opravdu
nenávistnost, rád bych si ji zachoval. Nebot podstatnou podminkou
míru jest, aby byla mezi lidmi rozšírena nenávist k bezpráví, zášf
k mízernosti, opovržení k nepoctivým, nechut k tem, kdo jsou lhostejní ke krivde, ošklivost k zabíjení. Kdyby této nenávístí, zášti,
opovrženi, nechuti a ošklivosti nebylo, pak opravdu "bylo by na
dlouhá léta po míru mezi národy." Tam, kde jde o boj protí zlu, platí
stará slova: nenesu mír, ale mec. Vy shledáváte, že nikolív Horákova,
nýbrž vlastne moje psychologíe je nebezpecna míru mezi národy. Dovolte, abych Vám rekl, že clovek se má varovatí paradoxu prílišných.

-fp-

N O V É K N I H Y.
Umení cllOromyslných. Francouzský psychíatr jean Vinc/zon ve své
knize "Umelecké
projevy
choromyslných"
chce ukázati ctenári, v jaké míre mohou mozkové choroby prispetí k vývinu základních umeleckých forem, a seznámiti jej s novejšímí názory o vztazích
mezi umením a choromyslností. Obsah: Co je známo o pomeru geniality a choromyslnosti. Patologické umení v rCtzných formách choromyslnos~i. Paranoici a halucinanti. Maniaci. Literární cinnost choromyslných a j. 37 obrázku a 10 dokladCt básnické cínnosti choromysl·
ných výrazne doplnuje text knihy, kterou preložil MUDr. E. Markalous a predmluvou opatril MUDr. O. jano/a, který u nás první psal
a vydal prácí o tomto tématu. Vinchonova kníha vyšla jako I I. sv.
sbírky Ars, kterou vydává Orbis (Praha XII.) Je za Kc 22·-. Prekladatel opatril kníhu obrázkovým materíálem ceskoslovenským.

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktický
ocelový nábytek "VÁGNERSTYL",
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
i veškeré ostatní kancelárské
poti'eby od firmy
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osvedcený

dubový

nábytek

"JERRY",

30

lety

stála na míste tohoto komplexu budov skrovná
továrnicka, z níž vyšel náš první automobil.
Od samého pocátku zaujímaly její výrobky výjimecné postavení mezi ostatními automobily
tehdejší doby. Každý z jejích typu byl vždy
dustojným
predstavitelem
soucasné
automobilové výroby. Tato technická prevaha,
výsledek opravdového
úsilí a mnohaletýeh
i dnes automobil
zkušeností, charakterisuje
ŠKODA. Vybudován v nové továrne, opa·
trené moderními stroji nejvyšší presnosti
a výkonu, podrízen zákonum racionální výroby na montážním pásu, predstavuje
maxi·
mum hodnoty pri minimu ceny.

Navštivte náš stánek na pražském
autosalonu 22. - 28. ríjna 1931.
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AUTO SKODA
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PWSItÝAI
Nový romin

A. M. Tilschové,
který pod nizvem

GITA TURAJA
privi
zpracovava neuveritelnými

vylel

povestmi

opredený život exotické tanecnice a
válecné špionky Maty Hari. -

298 str.

Brožované Kc 45' -, vázané Kc 60' -.

Dnes venujte
vlce ne! pozornost
kdy ilnd,
PO LIT I CEl

KAREL ENGLIŠ:

NAKLADATELSTVI FR. BOROVÝ,
PRAHA II., NMRODNI TilDA 18.

politiky.

520 stran.
Brož. Kc 12·.•.•

FERD. PEROUTKA:

Boje o dnešek. 288 stran. Brož, Kc 24'-

SETON

Evropa

WATSON:

v prerodu.

342 stran.
Brož. Kc

30'-

Dr. FRANT. WEYR: Soustava ceskoslovenského
práva státního. II. vydání. 476 stran.
Brož, Kc 80'Dr. JOS. LEPšIK:
Zákon na ochranu republiky. Pripojen
zákon o stát. soude. (Komentované
vydáni
s celou duvodovou zprávou ústavne-právnlho
výboru poslanecké
snemovny, informujlcl o
intencích zákonodárcu.) 176 str. Brož. Kc

8'-

G. CLEMENCEAU: Velikost
Brož. Kc

a bída jednoho vítezstvÍ, 448 str.
v celoplátené
vazbe Kc 76'-

60'-,

WILHELM

II. Události a osoby. 1878 až 1918.238 stran,
Brož. Kc 15'-. V polokožené
vazbe Kc 40'L. WOLFLING: Poslední Habsburkové. 80 stran. Brož. Kc 6'K, KÁLAL:

U všech knihkupcu

Tri roky financní

Palackého

L. K. HOFMAN:

mladá léta. 320 stran.

Bismarck-Max

U

Brož. Kc 48'váz. Kc 66'-

Lenz. 32 stran. Brož. Kc

všech

-'60

knihkupcu

Nakladatel Fr. Borový v Praze.

