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Politika
· Peroutka:

Sladko je vládnouti.
ekterí lidé, jinak dosti kacírští, povídají, že se UCI
k panu Svehlovi respekt. Zacíná o nem prorážet
ní, že nikdy nemluví do vetru. CO' rekne, to se
tane. To dovedou dva druhy ,lidí: bud proroci
ti, kdož mají v rukou moc. Náš nynejší ministerpredseda'není prorok. Patrí do té druhé kateg'orie.
• me ríci, že svatému Petru je lehko prÚ'rokovati
• sí, nebot on, j~tk sl~Tcháme, si to pocasí' delá.
• e lehko je panu Švehlovi pporokovati o tom, co
tane v našem parlamentu: nebÚ't si to proste udelá.
olební reforme mluvilo se již hezkou dobu. Ríkalo
a ríkalo se ono. Nekterí z t. zv. smerodatných ciu, kterí sice ke smeru patrí, avšak neudávají jej,
jaksi na rozpacích, co si mají mysliti. Roznášely
takové divoké povesti, jako že prý v~'konný v~'bor
O lovensk)'ch socialistu v záchvatu
náhlé svobodomasti všemi hlasy usnesl se odmítnouti volební reu. \')Fávelo se, že pan mini tr Stríbrn~T ohrnuje
reformou nos. Byli lidé, kterí neverili, že k ní doByli jiní, kterí byli presvedceni, že k l11ínedojde
forme tak ostré. Proti ~uto
zmatku stálo svedecteré vydal mlnistersky -l?redseda. IRekl jednou
kterí se ho ptali na ty vecI: neklamte se, volební
a buue, a budou stanovena závazná dve procenta
d pro všechny strany. Ano, clovek se naucí vážit
ínení pana Švehly: vol·ební reforma s O'nemi dvema
ty byla již predložena poslanecké snemovne, ktcji také prijme, leda že by se náhle led zmenil
n. Pan Švehla je praktik, ne theoretik. Má-li v sodo ti patbosu - o cemž pochybuji - aby si sám pro
koncipovalnejak}' náhrobní nápis, pak nepochybne
'dá své prátele, aby hO' pohrbili pod kamením, na
• bude napsáno: Zde leží muž cinu. Ackoliv se
í, že si koupil a precetl všechny theoreticko-polip,sv z Laichterova nákladu, prece u neho vžd.y
pí theoretické skrupule práním
druhu praktl. tezi politické skrupule pocítá i starost o zachoI cisté a prímé demokr3!cie. Volební reforma znarozloucení se skrupulemi tohoto rázu. Prináší
ed na každou otázku. Praví se, že za takové vol reformy nebyl by ani Masaryk dosáhl mandátu.
v nemž byla usnesena tato reforma, odpovídá:
tedy by ho' neby: dosáhl. Praví se, že za RakouO bylo v tomto ohledu lepší. Tedy to bylo ·lepší,
tom - odpoví se. Volební reformou nicíte zápomerného zastoupení: možná, že nicíme tu záZnemoži'íujete malé strany, které mohou býti
tivnc velmi dobré: ano, znemoži'íuj'eme takové
y. Je to reforma, která je vypoctena na to, aby
tla va.~e postavení:
ano, chceme posílit své
veni. Nebude možno vámi hnouti:
tedy námi
bejte. Nebude úcinné kontroly proti vám: sami
budeme kontrolovat. Máte v úmyslu
ukrad· pet mandátu lidem, kterí si, je zasloužili' a
jovali: ller'l.Cemeje ukradnout, my je pÚ'uze zruTato
.ma se ,svými ustanoveními udelá
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z poslancu bezvolné stíny: budeme tedy žíti mezi stíny.
Zjev individuality vymizí z 'našeho parlamentu: nepotrebujeme zjevu individualit, potrebujeme strany.
Deláte si, co chcete: ano, deláme si co chceme.
Ministerský predseda Švehla je vtelením koalicního
ducha. Nikdo rozumný nemt'He býti v našich pomerech odpúrcem principu koalice. Vše, proti cemu bojujeme, jsou nekteré koalicní mravy a methody. Málokdy vystoupily koalicní methody tak jasille jako v práve podaném návrhu volební reformy.
Když byl návrh volební reformy predložen, lapaly,
zdá se, koalicní žurnály po nejakém s,love, jehož by se
dalo užíti pro rLlZInáta ustanovení, která nekoalicním
tiskem js'oll1 oznacována vetšinou jakožto skandální.
Konecne se jim rozsvet1ilo v hlave: K cemu by bylo
slovo »zajímavý«! To jest slovo neobycejne kulaté a
vydrží mnoh0. Koalicní ti:sk tedy zvestoval svým ctenárum, že v·olební reforma prináší »zajímavé« zmeny.
Již v Goethove »Faustu« stojí psáno, že »eben dort,
\VO Begriffe
fehlen, da stellt eín Wort ZUT rechten
Zeit sich ein«. Koalioní tisk neodváží se nazvati ustanovení, dle nehož strana muže kteréhokoliv poslace zbaviti
prost~'m usnesením mandátu,
ustanovením
dobr~'m:
protože je však treba to nejak nazvati, nazve to
ustanovením zajímavým. Dvouprocentní
kvota hlasu
pro malé strany fíguruje tu rovnež jakožto »zajímavý
požadavek«. Neslýchané ustanovení, aby volici maJ~Tch
stran, kterí podepsali kandidátní listinu, v prípade porážky rucili za onu cást volebních výloh, kterou u velkých a vítezných stran platí stát, nazývá se v koalicním tisku zajímavou novinkou, zrejme proto, aby se
nejak obešel jedine patricn~T název: nicemná novinka.
Uciníme-li již jen nekolik krokLl do predu po této stylistické ceste, pak nazveme i: ricinový olej, který italští
fascisté dávaJi píti svým odpurcltm, pouze jako zajímavou politickou novinku. Pro živejší demokratický
cit je v návrhu volební reformy rozhodne až trochu
príliš zajímavosti. Práli bychom si ji méne zajímavou
a rriéne sensacní. Což 'nám chce nekdo namluviti, že
v koalioních krnzích se tak dlouho uvažovalo jen proto, aby nám bylo predloženo neco zajímavého? Mají
páni tolik péce o to, o.bychom se bavili? Nechceme zábavu, chceme právo. Z komentárú koalicního tisku je
VLlbeCpatrno, že odporuciti tuto reformu prízni volicstva pLlsobí nehorázné stylistické obtíže. Dávno již nepsali oddaní redaktori tak špatne, jako v tomto prípade. Ctete-li na pr. úvodník »Práva lidu«, máte dojem, že tu po neschLldné ceste táhnou vzpí rající se kozu
do vrchu.
»Novinek ve volebním rádu,« píše »Právo lidu«, .jest cel·
kem jen nekolik a to porádných. Koalicní vláda proto opet
si dává vysvedcení
naprosté
smirlivosti
a snášenlivosti
k stranám oposicním.«

Na každého cloveka, jehož inteligence není cástecne
zastrena, musí tyto vety pusobiti stejne výstredním
dojmem jako kdyby nekdO' pravil: »dal jls1emmu ran
celkem jen nekolik a to porádných; proto opet si dávám 'vysvedcení naprosté smirlivosti a snášenliv~sti
k tomu chlapu«. Nikdo, leda ten, kdo je v rozpacích,
nemLlže psáti tak špatne a zmatene. To se deje, kclyž
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strana, která tak dlouho bourila pro všeobecné, rovné,
volné a tajné hlasovací právo, je nucena pOlS1tavitis·e na
první stupínek mussolini'smu.
Pan poslanec Bechyne rozvtn,ul pr,ed námi v »Nové
svobode« mnoho ucenosti a historických pri kladLI, aby
dokáza'l, že pojem demoknticnosti
je 'relat1Viní a aby
tímt{)l zpusobem obhájil volební reformu. Dost3J1lete-li
však do rukou vládní návrh reformy, vidíte naprosto jasne, že tu nejde o žádnou relativn'Ost pojmu demokraticnosti, nýbrž o zcela nerelativní násilí. Dobrá,
dejme tomu, že formy demokracie jsou relativní a že
se projevují jednou tak, podruhé onak. Pripustme, že
konec koncLI ani pomernost voleb, ac je nejspolehlivejším vyjádrením vLde Edové, není jediným nástrojem
demokracie.
Co však, probuh, má s tím vším ciniti
29. paragraf navrhované volební reformy? Tento paragraf, který má všechny nároky na proslulost jakožto
slavný príklad toho, jak I.idé, kterí mají moc v rukou,
~::~ou
týrati lidi, kterí moc nemají, . tanoví:
"Strana, která nedosáhla v žádném volebním kraji mandátu, hradí celý náklad, spojený
s rozmnožením
jejích
kandidátních
listin. Strana,
která podle § sr. nedosáhla
ustanoveného
poctu hlasu, hradí celý náklad ve volebních
kraj ích, ve kterých nedosáhla mandátu. V obou prípadech
rucí za onu cást nákladu, již by jinak hradil stát, solidárne kandidáti této strany i s volici, kterí podepsali kandidátní listiny, a vymáhá se na nich politickou
exekucí,
nebyla-li zaplacena do 8 dnu po vyzvání predsedou krajské
volební komise.«

To ovšem jes1t »porádná novinka«, jak se vyjadruje
»Právo lidu«. Nevím, kterými príklady z historie obhájí p. poslanec Bechyne tuto novinku a kterých citátLI
z knih profes,orLI stábního práva k tl:omu užije. Myslí,
že ii toto e dá umístiti pod ochranná krídla citátu
z Masaryka, který uvádí tucnými písmeny: »Také demokratická vláda je pouze snesitelnou dávkou nesvobody«? Praktický politik je bytost príliš zamestnaná,
než aby shánel pouze 'citáty pro zábavu a poucení.
Rozhodne-li se užíti nejakého citátu, má obycejne na
mysli urcitý dl, vetšinou tak pochybný, že pocituje potrebu ozdobiti jej nejakou fanglickou.
Když hrabe
Stiirgkh rozpouštel ceský snem a ustCllnovoval místo
neho správní komisi, užil k tomu citátu ze Shakespeara. Bojím se praktických politiku, kterí citují, jsou
tak nebezpecní jako diplomati, kterí uvádejí precedencní prípad. Toho ·dne, kdy pan milni~terský predseda Švehla v,erejne bude citovati nejakot.t vetu z Havlícka nebo z nekterého jiného slavného demokrata,
stane se nepochybne ne~o strašlivého: snad bude predložena parlamentu volební reforma, která stanoví nejnižší pocet hlasLl pro stranu na dvestepadesát tisiÍc hlasu nebo která bude otevrene ·ceniti hlasy, odevzdané
pro koalicní stramy, dvakráte výš než hlasy odevzdané pro strany jiné. Cituje-li koalicní politik neco
z 'theoretické knihy, pak je to neco takového jako lví
zamrucení. Není to práve nový zpusob, doprová'zeti se
hudbou
složenou.7-. upku.
demokratických
chceme~li
dáti demokracii,/'
Kdykoliv citátu,
rakouská
vláda
hodlala se dostal.
"kterému národu lIla kobylku, vždy
povstal starec na ti ~,1e a zacal mluviti o blahu národtl
jemu sverených. Myslím, že mtlžeme býti naplneni neduverou, Inalezneme..Jli citáty z Masaryka v ústech koal~Thích politiktl, kteri mají práve neco za lubem. Masarykuv citát patrí Masarykovi a ne tem, kdAž nás
práve hodlají oblažiti volební reformou. V Masaryko-
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vých ústech má ponekud jiný prízvuk:
znamená
to obranu proti' tem, kterí si demokra1cii predstavují
jakožto amarchii. Užívá-li však pan poslanec Bechyne
Masarykova citátu, znamená to obranu proti tem, kterí si predstavují
demokracili jakožlto rovnoprávnost
všech politických stran. Rekl-[.i Masaryk, že také demokratická vláda je pouze snesitelnou dávkou nesvobody, mY'slliltím tolik, že ani v demokraoii l11emužeme
žíti nevázane podle svých pudu a že musíme se pO'utati
ohledy ke spolecnosti. Ríká-li však koalicní !politik,
který pNpravuje volební reformu, že také demokratická
vláda je pouze snesitelnou dávkou nesv.obody, míní
tím, že ani v demokracii nesmíme žíti politicky volne
a že se musíme podríditi dogmatu o prirozené nadvláde peti koalicních stran. Zajisté, ani život v demokraci.i neprináší úplnou svobodu. Jde však o to, jak§
smysl má ona dávka nesvobody.
Masaryk
mluví
o dávce nesvobody, která je nám vnucena ohledy na
spolecnost. Volební reforma nám servíruje dávku nesvobO'dy a nerovnosti z 'Ohledu na pet koalicních stran.
Pan poslCllnecBechyne pronáší ušlechtilé reci, a volební reforma ukazuje neušlechtilá fakta a neušlechtilé
úmysly. Pan poslanec Bechyne odel volební reformu
do fraku theorie, a 29. paragraf této refO'rmy, který
jsem coitoval, ukazuje, že taÍ'o reforma chodí v okovaných botách. Žádnou šminkou, sebranou v Masarykových spisech, nelze zastríti, že tato reforma v podstate
zavádí politickou nerovnost mezi obcany. Mluví-li Masaryk o()Idávce nesvobody, myslí tím rovnou dávku nesvobody pro všechny, pro Švehlu a Stríbnného jako pro
nás. Volební reforma zavádí však vetší dávku l11esvobody pro ty, kdož Soedosud neodhodlali vstoupiti dO'nekteré z koalicních stran, než pro ty, kdož v ni'Ch jsou.
29. paragraf reformy znamená, že !Se tu ukázal brutál'ní loket a že náš hromovládce, p. Švehla, praví na
adresu nespokojencu
jako oneru starý hromQIVládce
antický: quos ego! já vám dám! Temto paragraf ZD;lmená, že strana. která nebude moci~ uciniti zadost nejnovejšímu koalionímu vynálezu, t'Otiž dosáhnouti 120
tisíc hilastl, bude v urcitém prípale nejen oloupena
o ctyri m3J1l·dáty,které by jí podle starého vol'ebního
rádu pripadly, nýbrž bude musiti ješte zaplatiti težkou penežní pokutu. Koalicní vudoové, kterí dlouho
se rozhlíželi, jakým zpusobem zajistiti své posice, pripadli konecne také na to, že peníze svetem vládnou, a
rozhodli se nahnati' n~spokojencum strach take tímto
zpus'obem. Je to brutální násm, které se už ani nechce
skrývat. Koa'licním stranám, které svou vec mají už
v suchu a které po cel~'ch š·est let intensivne pracovaly, aby se :nemuseli báti onoho požadavku dvou procent hlasu, které za tím úcelem zneužívaly své moci
v ministerstvech, které mohly ze státních penez rozdávati subvence a ruzné výhody, aby sehnaly proosebe
volice, temto 'Sltranám zaplatí polovinu volebních výloh
stát. Stát je ostatne celkem UŽ1 zvyklý dopláceti na jejich agitaci. Ale volební reforma si vymyslila radu
obrucí, jimiž jako vari,etní umelci musí proskakovati
ti, kdož se odhodlávají jíti poprvé do voleb. Jestliže
tedy nekteré z tech nových stran dojde pred poslední
obrucí dech, Zlnamená to poclle volební reformy, že si
ješte m3. to porádne doplatí a že bude musiti zaplatiti
i tu polovinu náklaclú vO'lebnkh, kterou koalicním straIJJám hradí stát. Aby vec byla. usporádána ješte rafinovaneji, usnesly se koalicní kruhy, že za tyto výlohy budou ruciti ne pouze kandidáti, ale i tech sto obcaTIu,
kterí podle zákona musí podepsati kandidátní listinu.
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rozhodla se definitivne súctovati se stavem,
že kandidátní listinu podepisovati každý. Podle
mínení takovýto stav príliš zavání anarchickodualistickým rysem. Každá legrace neco stojí, a
volební reformy budou moci kandidátní listiny
'sovati pc)Uzelidé zámoŽJ11í,kterí mají dost penez
aby dopláceli na politiku. Už nestací mít proste
a program, je treba si umet na ne také zaplatiti.
.ustanovení zrejme smeruje k tomu, aby prostým
zahnalo chut poušteti se da voleb. Nevím, kdo
yslil tento trik. Ale byl tO' nepochybne duch sice
n~'od abstraktních ideí, jako je slušnO'sl(:,a'le z:l
ysln~·, mazaný a prohnaný,
který si rekl:
, že zklamou všechny naše nadeje a náš dumysltém prekážek; zkusme se tedy ješte podívati,
ti lidé nemají Acbllovu patu v kapse. NikdO', kdo
val trochu ponetí o slušnosti v politice, nebutohle nazvati clllstojným deláním politiky. To
b hodn)' handlíru, a nepochybne se u nás ješte
lidé, kterí dovedou zabrániti tomu, aby se povrhala do techto kalných vod. Jeto
násilí,
há potupu na hlavy tech, kdož hO' užíva jí. V tomycejne dltmyslném systému záruk proti vZlnikání
tran chybí už jen ustanovení, aby vudcové notran, kterí prohrají volby, byli potrestárni ješte
tidenním vezením. Jinak by tu byla již vš'e, co
ede vymysliti koalicní inteligence
proti
tem,
i stežují. Není t,o práve povZlnášející pohled, viIi, kterak se naše vláda dostává na tyto cesty a
hodlá štípati nepríjemne a malicherne jako koJe nutno ríci, že se už vyzná v tomto štípání
obcanII: do tohoto oboru na pr. patrí presazotátnÍch zamestnancu nebo nucení jich pod zámintrikce, aby vstoupili do koalicních straln. Vy-Ii si vláda tento 29. paragraf zejména pro
cí nejaké strany úrednické,
nutno ríci, že
ylo "ymyšleno špatne: tito lidé se svými
ymi platy budou se obávati podepsati nejaké kaQ1í li tiny, bude-li jim hroziti perspektiva, že poebere máslo s chleba jejich detí a že ani budou
Ý život pod hrozbou exekuce spláceti dluhy, které
eVlyz jednohO'nepodareného politickéh9 pokusu.
paragraf dokonale demaskuje koaliC>ní úmyslly:
pohromade kruh lidí, kterí hodlají vzíti svou poa privést majetek svých protivníkú až na buben.
»Národní listy« napsaly, že nád tento paragraf
y se nadepsati: Vae victis! beda premoženým!
mmi,tersk)' predseda hází na váhy, na nichž se
uta pro premožené, svuj mec a žádá, aby i tenzvážen, prave: beda malým stranám, které to
jí! do dna necht vypijí kalich horkosti!
ovení, které nutí kandidáty a volice poražené
rany, ;lby Z(l atili i onu cást volebních útrat,
icním strar
zaplatí stát, je povahy rneobytivé a fakt"
porušuje, jak všeobeone bylo
ováno, politickou rovnost. TétO' výtce se brá:1í
1 tisk jedi,n)'mzpllsobem, a to chabouck)rm a nean~'J1l:prý se ceští kritici predlohy ;ocitají
é fr{"Jltes »Rudým Právem« a »Bohemií«. Za
ynález udelá koalichí redaktor dva vykricníky
obhajobou volební reformy hotov. Prosím, ocitse v jedné fronte s k)rmkoliv, kdO' v tam ci
prípade bude ríkat pravdu. Bude~li nás koalice
abychom verili, že 2 X 2
3, budeme v jedné
Nemci a komunisty tvrdit, že 2 X 2
4. A
é ta naše jednotná fronta už prestává. Vúbec,
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vec, kterou je pri této príležitosti težko snésti, je sladoucký a liGomemý tón k'Oalicního tisku: oni prý nechtejí brániti vzniku nových stran ani rozšírení nových
ideí,;, oni prý pouze nechápou, proc by tyto nové strany
nebo idey musily míti poslél!nce v parlamente; oni mají
jen starost, aby se ty nové strany a idej.e 'l1'eudirchaly;
at si zatím posedí bez parlamentního
zastoupení a
klící v tichu; oni prý jen proto kladou v cestu prekážky, aby nové strany a nové ideje prekonáváním pr.ekážek sesíli-Iy. V skutku, bude nutnO' vypsati cenu na nalezení 'Onoho 'Osla, který iSlinechá tímto zpúsobem mazati med l~olem úst. TentO' pokrytecký a rozpacitý tón
koalicních úvodrníku predstírá jakousi objektivitu. Ale,
pánové, nikoho nepresvedcíte, ž,e je tu objektivní zájem.
Volební reforma byla vYillale~ena, aby hájila
zájmy velmi stranické. Prinese-li »Vernkov« clánek od
»nestranného pozor·ovatele«, kde tento nestranný pozorovatel si pocíná jako rnejoddanejší "ekretár agrární
strany, tak clovek opravdu už neví, má-li se zlobit
nebo smát. Ano, práve »Venkov« je, zrízen k tomu,
aby byl rejdištem nestranných pOizorovatelú! V lokálech
toho druhu jsou skubec:ne nestranní pozorovatelé vyhazováni ze dverí. V predvolebrní kampani prohlásil
se »Venkov« dokonce ochotným k diskussi. Naši praktictí politikové, když chtejí diskutovat, jsou skoro tak
nebezpecní, jako když citují slavné autory. Nastojte,
o cem chtel zavésti diskussi »Venkov«? O tom, nebylo-li by dobre, abychom »vedeni snahou pecovat:
o rozkvet domOlViny«, jak stojí v ústavní listine, zrušili tajné hlasovací právo a zavedli volení verejné: prý
se nikdo nemusí stydet za své mínení. Zajisté, zejména
'tátní zamestnanci pred restrikcí, kterou se podarilo
povesiti jim nad hlavu jako Damoklúv mec. Diskusse
je dobrá vec, ale js,ou diskusse, které se nevedou: tento
námet k diskussi, který predkládá »Venkov«,
patrí
mezi ne, Konec koncu by bylo možno diskutovat také
O' tom, nemeli-li
bychom se vrátiti do starého Rakouska. To by byl stejne dustojný námet k diskussi. Koalicní politikové, predstírají-Ii pri takové príležitosti, jakú
je volební reforma, objektivní zájem, vypadají jako
lidi kterí si vypujcili- masku v nejbližší pujcovne: jsou
jim' ty šaticky trochu krátké a úzké a zejména z nich
"ykukují sil'né lokte, jimiž se hodlají dostati ku predu.
Co pomúže pronášeti ušlechtilé reci a predkládati theoretické politické rebusy, když v takovém detailu, jako
je paragraf 29., se zretelne 'Objeví pudy, které nutk~ly
k tét'O volební reforme. Návrh volební reformy, Jak
byl predl'ožen, znamená v podstate návrh, jak rnahnati
nespokojencllm strach a jak protežovati stra~y k~alic.ní;
Paragraf 29. nahání strach kapse l11espokojencu. Jme
paragrafy protežují koalicní strany jiným zpllsol~~rr;:
Ale všechny cesty vedou dO' tohoto Rll'na. V Angln Sl
dají záležeti na tom, aby v politice nebyly porušeny ony
zásady, jež tam shrnují pod názvem f a i r p I a y.
Když anglická delnická strana poprvé ,vy.šla z. vo:le~
tak silná, že znemožnila, aby konservatlvcl' samI uJah
se vlády rekli liberálové, že dají delniiCké strane f a i r
c han c 'e, slušnou príležitost: odmítli spojiti, se s liberály k vytvorení koalicní vlády, címž umožnili, aby
Labour Party prišla se svi'm minoritrním kabinetem a
ukázala, co dovede. Podl,e této volební reformy soude,
jest u nás málo poj mlI tak zcela ve psí jako práve fair
play a fair chance v politice. Koalicní strany ani nenapadne aby nekomu, sebe vyjímaje, dávaly slušnou príležito~t. Volební reforma znamená, že vynaložily vše,
aby všem kankurentum daly príležitost jen co nejne-
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slu~nejší. Každému je zrejmo, jak ohromný predskok
mají koalicní strany pred každou novou stranou, která by t,eprve zacínala politický život: mají za sebou
dl,ouhou polihckoc tradici, za šest let. samostatnost:
opevnily se ve všech posicích, kam se mohly dostat;
rozhodujíce o státních financích, mají mnoho daru
k rozdání; mají dosti penez na 'volby. Každá pocínají'cí
strana má už tak jako tak konkurenci neobycejne
svízelnou. To vše koa,Ecním stranám nestací. JsO'uce
nepatrne vynalézavy, pokud se týká Ina pr. vedení hospodárského života státu, ukazují se velmi vynalézavými', pokud jde o politické triky a malické chytrosti
vuci- jejich oopUretlm. Volební reforma je udelána tak,
aby dala koalici do ruky ješte jednu velkou zbran: tou
zbraní j,est prekvapení. Volební reforma dává koalicním stranám do ruky možnost, aby vO'lbami prekvapily
své konkurenty. Lhuta, která má uplynouti od dne vypsání voleb do. jejich provedení, je tak krátká, že toho
muže znamenite využíti ten, kdo predem zná datum
volby, kdežto ten, kdo nebude predem informován, nebude míti dosti casu na prípravy. Tímto zpusobem se
opet pristrihuje fúr play a rovná príležitost prO' všechny strany. Netreba pochybovat o tom, že koalicní strany, které se již tolikráte dohodly, že se dohodnou,
dohodnou se také tentokráte, že se dohodnou, jak vypadnouti na ne~oali'Cní strany volbamj z cista jas na.
Dejme tO'mu, že tentokráte se již všeobecne ví o blízkosti voleb. Ale InebudO'u~li se koalici výsledky voleb
líbiti, prijde nepochybne velmi brzy s volbami· nov)'mi,
jež vypíše v takový okamžik, že predem neinformované
strany do nich vpadnou jako do medvedí jámy. Malé a
nové stramy mají vetší pO'tíže se shánením penez pro
volby než koalicní kolosové: budou-li malé nové strany
prekvapeny novými vO'lbami, možná, že ani neseženou
peníze na ne, a tak bude mít koalice pokoj. To vše je
ovšem hra, která je co nejvíce vzdálena fair play. Celá
moudrost volební reformy je' vyjádr.itelna príslovím:
kdo drív prijde, ten drív mele. Strany, které jsou již
nyní u moci, chápO'u se všeho, aby stíž,ily postup no.vým
útvarum, které s nimi budou zápoliti o prízen lidu.
Nespoléhají se ani na svou tradici, ani na dustojnost,
jež jim prísluší, ani na zásluhy, jichž si získaly za poslední volební období: sverí radeji rozhodnutí do rukou nek,olika triku, jež si vymyslily a jimi'ž hodlají zaskociti. ty, kdO'ž prišli pozdeji'. Nebot sladko je vládtDouti.
Nový poslanec strany agrární, p. dr. Bobek, jemuž
byl'Ú svereno zpravodajství
volební reforme, napsal
'O ní dO' »Venkova«
clánek, v nemž vyslO'vil nadeji, .že
obyvatel:srtvo pochopí zásady tretího. skrutinia, ac se
prý postup, jejž 'lláda navrhuje, zdá býti na první poMed ponekud s'k \ ". Pan dr. Bobek nám vykládá zásady tretího sk
• velmi akademicky, manipuluje
skupinami A. a B. a uvádí pocetní príklady. Nemyslím, že by obyvatelstv'Ú zcela pochopilo odborné výklady p. dr. Bobka, O'bávám se zejména, že by nepochopilo, v cem pozustává »porádná novinka« nových smernic pro tretí skrutinium. Myslím však, že je možno p.
dru Bobkovi pomoci v populárním vysvetlování tech
záhad: nuže, tretí IStkrutinium, jak je navrhuje volební
reforma, znamená, že koalicní strany nechtejí hazardlQivat s ceskými hlasy, které budou odevzdány pro malé
strany, jež nedosáhnou po.vinných dvou procent, nýbrž
že ty hlasy hodlají ukrást. To je dej, který byl predpovídán. Tr,etí skrutinium znamená, že hlasy, odevzdané
pro malé ceské strany, jež nedosáhly nak'omandova<O

n)'ch dvou procent, budou krátkou cestou rozdel
mezi koalicní strany,
aby prý ceská vec neut
újmu. Tak se stane, že volic, kterého ani, ve snu n
padlo voliti, dejme tomu, p. Jirího Stfíbnného, k
koncu prece p. Jirího Stríbrného' volí, nebot jeho
bude v tretím skrutiniu zmínenému již p. Jirí
Stríbrnému proste úrední oestou pridelen. Tímto z
sobem se muže státi, že bude p. Švehlovi ve tre
skrutiniu pridelen náhodou hlas jeho úhlavního n
tele, p. Karla Práška. Tak se miHe mne státi, že
hlas bude vzat tomu, komu jsem jej dal, a bude ho
užito k tomu, aby byla zvelebena strana klerik'
o jeden hlas. Myslím, že mám právo stežovati si na
Muj hlas je mtlj a toho, komu jS'em jej dal, a ž'
tretí ani šesté ani desáté skrutinium nemá právo dá
mému hlasO'vání jiný smysl, než já sám hodlal, a
delovati mLlj hlas nekomu, do koho mi nic není a
je mi treba protivný. Dejme tomu, že úredil1íciprij
clo voleb s vlastní stran'Úu a ' eženou pro ni 120.
hlasu. Dejme dále t,omu, že povinná dve procenta
dou obnášeti 121.000 hlasu. Z techto úrednických
su, které budou sice anulovány, pokud se týká srnys
ne však, pokud se týká prosté exilstence, dostanou
20.000 tisících strana národne demokratická, agrá
sociálne demokratická,
csl. s,ocialistická, klerikální
komunisti'cká. To jsou totiž ceské strany, které d
nou nad dve procenta hlasu a tím zároven právo
zebrat si ostatní hlasy.
Komunisté budou pribr
k temto hodum, ponevadž se nepodarila nalézti ,nej
formulku, která by je vylucovala. Žijeme tedy v z
kde vudcl'lm velkých stran létají pecené hlasy do
DohrO'mady se tomu ríká svoboda voleb. Za t
okolností, kdy krátkým hokus pokusem padelá se s
hlas,ovacího tlí'Sl1:ku,má tretí skrutinium slouti s
martyrium hlasu. Teprve ve tretím skrutiniu se uká
kohO' jsme vlastne volili; vlastne se to ani neuk'
nebof zustane navždy zahaleno pláštem tajemství,
rému rekovi jsme 'srvým hlasem dopomáhali k mand
Tak si tady lámeme hlavu, kohO' valit pri príštkh v
bách, a vlastne jsou veci dale~o. jednodušší. Plácn
svuj hlas kam chcete, nekdO' jej již dostélil1e.Kdo,
toho vám podle rozumu 1niciátorLl volební reformy
1!,icnení. Kdyby byla koalice mela prímo v úmyslu
volati náladu pro nevolení nebo pro volbu neplacen:
lístky, nebyla by si mohla pocínati rafinovaneji a ú·
neji. Pochybuji, že by p. dr. Bobek sám vysvetlil vh
'I1ými slovy o1:>yvatelstvu výroam tajemného tretí
skrutinia. Bude nutno to obstarati za neho.
Jak veci stojí, není v této republice už jen nábož
ství a myšlení soukromO'u vecí. PO'malu pocíná b
soukromou vecí i volební akt. Soukromou vecí oz
cujeme veci takové, pa nichž nikomu nic není. Ve f'
tím skrutiniu stává :SIetvau soukromou vecí, koho'
volil. Odevzdal-li jsi svuj hlas malé strane, která ne
skocí 'o.brucí dvou procent z celkového poctu hla
úrady vezmou o tvém hlasu pouze na vedomí, že j
tu jeden hlas, nebudou !S'estarati a jehO' smysl a p
delí jej podle klíce bud tomu nebO' onomu, kdo má
nej chut. Ty pak vezmi si z toho ponaucení, abys
lezl se sv)'mi soukromými vecmi na verejnost.
»PrávO' lidu« napsalo, že »volební reformou pr
[,rýnebrání
se nikomu, aby zakládal nové politi
strany.« TentO' výrok patrí do kategorie krutých
smešku. Ano, »Právo lidu« má pravdu, nikomu se
brání, ahy založil nejaký debatní klub bez vlivu, kt
se bude scházeti k rozhovorLlm v oddelené
místn
)
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é restaurace. Brání se však tomu, aby malé straclaly normální vývoj od maléhO' poctu poslancu
vímu. Nevím, která z dnešních vládnoucích
stra~
do parlamentu hned s šesti poslanci, jak se dne
od mal)'ch stran. Bere se malým stral\1ám parlaí trihuna, bere se jim podíl na zákO'nodárné moci.
~í e z nich instituce soukromé povahy, necO' mezí
edeckoll spole6n.(lstí a
rmáclou slpásy. Žádá se,
trany se rodily hned velké. Koalice ví velmi don to znamená vzíti novým stranám možnost, aby
ly jako malé: znamená ta,
že pravdepodobne
u n"lhec. Znamená ta neslušn~T nátlak na psyii volicstva. Znamená to, že se ciní vše, aby nové
v nevznikly. Zmmená
to, že koalice se domnívá,
hny možné stupne programu
a slušnasti jsou již
r'pány existujícími
stranami
a že není treba, aby
alo ncco ,nového. Znamená ta, že dnešní kaalicní
y nedají si d,obravahle vzíti z rukau moc, jíž až
dohyly. Byla by možnO' vyjmenovati
ješte celou
vecí, jež znamená voleb-ní reforma.
Ale predea zejména znamená:
sladka je vládnauti.
Tak
0, že s'e uch)'líme ke všemu, jen aby nekdo neil naše vládnutí. Valební refarma. je svedectvím,
alicní strany se domnívají,
že si mahou delati Co'
'I, Dríve prišlv, dríve melou, a využijí všehO' vlivLl.
jim dá"á jejich dnešní rale, aby zabránily ješte
u si také zamlíti. K tomu cíli delají vše, co da, Roztrhly Velkou Prahn do dvau volebních žup.
y potrebovaly
ye své volební matematice
vyti '!la pr. Vinohrady vLlbec z pražské župy a prije nekam jinam, uciní ta také, nebot si zatím
u vše ~ovoliti. Ale rekl Shakespeare,
že žebrák na
do smrti ho uštve. Prijde chvíle, kdy kaalice ama
uštve tyto své methody, kdy se proti nim proodpor tak živý, že nebudou možny.
ulicích bvlo v techto dnech živa.
Socialistické
v koalic'i posílaly lidi proti strane klerikální
a
velk)' rámus prO' aféru papežského
nuncia. Klevé se ohlíželi po slVých staupencích
a chteli ie
-poslati do ulic. To bylO' na verejnosti.
Zatím v záklerikálové i koalicní sacialisté spolecnou rukou
'Ii provaz,
který volební reformou
veší kolem
prostého volice. Krik rozvášnených
staupencLl na
'e nevyrušoval z této práoe. AnO', život je hra,
tih je ješte mnohem více hrou než astatnÍ život.
'íme e nesvobady, kterou nás muže ohroziti kacírkev. Ale tak trochu se zacínáme bát nesvo. s múže ohroziti kaalice,
ctitelé Panny
é Karla Marxe dohromady,
o ostatních
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civilisace.
ož studují dnešní civilisaci, mohou shledati rozbor moemecka studiem neobycejne plodným a vdecným. Neu i1ující o vládu v moderním státe,
neprojevuj í se
e tak jasne, a mravní neschopnost moderní prumy'Iisace nevychází nikde jinde tak najevo. Mravní .nemoderního života, které jsou u jiných národu, a zvlárice, zastinovány ohromným bohatstvím,
jehož proj diným témer úspcchem moderního industrialismu, rýneobycejne žive v tomto nešiastném národe, jejž válka
následky pripravily o jediné požehnání,
jehož dovede
ti moderní civilisace.
Chudoba Nemecka
zvelicuje
vadu a ozrejmuje každou slabost,
které má Nemecko
8 ostatuími národy západními .. K tomu ke všemu dává
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nemecká povaha výslednému obrazu osvetlení ješte ostrejší, nebOi ona smeruje spíše k filosofii než k politice a jest nadána
ctností stálosti, jež je zároven její chybou a kletbou. U jiných
národu,
na pr. u Anglicanu,
vede sk~on ke kompromisum
k zmírnení drsných konfliktu
plemenných
a trídních. V N'emecku však bojují ruzné politické a hospodárské skupiny O svá
práva a hájí své predsudky s takovým zápalem a rozhorcením,
pro než je sporádaná vláda témer nemožností, jež však poskytují pozorovateli velmi jasný obraz hlavních cinitelu a sil v moderním prumyslovém státe.
V nemecké politicke situaci vystupuje
do popredí vzájemný
konflikt trí hospodárských
a politických skupin, z nichž žádná
není dosti mocná, aby nabyla v národe prevahy trvalé.
Tyto
a soskupiny lze zhruba oznaciti jako nacionály, prumyslníky
cialisty. Každá z techto skupin je ve sporu s druhýma dvema,
ale má také nejaký zájem nebo sklon spolecný s druhou proti
tretí. Tak jsou nacionálové a socialisté povahou svou idealisté,
kterí si navzájem
nerozumejí,
ale chovají spolecnou
nechut
k realismu prumyslníku.
Prumyslníci
a socialisté se sj ednocuj í
v podpore politiky
evropského
smíru proti nacionalistickým
snum o revanš. N acionálové a prumyslníci
jsou zajedno v oposici proti kolektivistickému
hospodárskému
programu delnictva.
Tak se politický život národa
vycerpává
nekonecnými
boji
techto skupin, z nichž nevychází žádný jasný a vítezný princip,
který by vykoupil národ z tohoto nekonecného konfliktu.
Nacionálové predstavují
staré tradicní Nemecko, jež si chtelo
v' Evrope zjednati místo mocí vojenskou.
Mají všechny vady
i prednosti toho vlastenectví, jež dalo vzniknouti moderním národním státum z trosek ríše rímské a jiných ríší stredovekých.
U nich vyniká typ tradicního vlastence zrejmeji proto, že jest
ponekud zkarikován.
Oni sami se pokládaj í za chladnokrevné
reální politiky .(Realpolitiker),
operující
necitelne s tvrdými
fakty mocenské politiky
(Machtpolitik).
Ve skutecnosti
jsou
však naivní romantikové
a jejich sentimentální
láska k národu
staví je v oposici stejne k internacionalismu
»velkoprumyslu«
jako k internacionalismu
delnictva. Jejich patriotismus
je beznadejne anachronistický
v nové Evrope vzjemných
hospodár ..
ských závislostí. Záleží z obmezeného citu príchylnosti
k pude
u tradicního evropského sedláka a ze siláckých ponetí o národní
cti u aristokratického
zemana. Zijíce v tesném styku s pudou,
nemají tyto vrstvy pochopení pro politické potreby velkých pru'
myslových stredisk, jež se v Evrope vyvinula v minulém století. A majíce oporu v své agrární prosperite, mohou se stavet
beztrestne proti temto potrebám. N acionálové jsou ovšem proti
všem politickým a hospodárským
úpravám, jež. na ten cas pode
jménem Dawesova plánu udržují v Evrope mír, arci za cenu
politického
a hospodárského
porobení
Nemecka.
Ackoli jsou
práve u vesla, jsouce v ce1e koalice, varují se vystupovat proti
temto úpravám, ale to jen proto, že prumyslníci,
jejichž podpory potrebují, se k nim zavázali. Nacionálové
jsou arci monarchisté. Vypestovali v sobc resvedcení, že revoluce byla prícinou, a nikoli následkem porážky z roku 1918; stálým opakováním
ucinili politické dogma z myšlenky o socialistické
»dýce vražené do zad«.
Hlucivé pravé krídlol monarchistu
se pred nejakým casem za
vedení Hitlerova
a Ludendorffova
oddelilo
od strany,
bylo
však posledními volbami ucineno bezvýznamným.
Tito extrémisté objevili
lehký zpusob, jak zatracovat
jedním dechem
prumyslníky
i socialisty:
pricítají jejich pacifické tendence židovsk~mu nedostatku
vlasteneckého
citu a semitským
státoborným tendencím. Ve skutecnosti
však plyne jejich podivný
a zurivý antisemitismus
nepochybne z toho, že si uvedomují
silný židovský vliv jak v radách kapitalistických
tak i v radách socialistických.
Císar u nich není persona grata, protože
ho pokládají za jednoho z hlavních puvodcu zindustrialisování
Nemecka.

422

Prltomnost

Prumyslníci
maj í svuj politický výraz ve Vol k s p a l' t e i,
jejíž uznávanou hlavou je Stresemann.
Za jeho vedení uvedla
tato strana v život politiku s pln o v a c í, jejímž konecným
výsledkem
bylo prijetí
Dawesova
plánu.
Prumyslníci
jsou
l' e á 1 n í politikové
mrlderního
Nemecka.
Jsouce
opravdoví
prosti vši sentimentální
príchylnosti
k národu nebo ideálum
míru, berou se v politice
cestou, kterou
jim diktují
jejich
zájmy. Jsou dokonalými predstaviteli
svetského ducha moderního industrialismu.
V posledních nekolika letech provozovali
politiku evropské dohody, nebot se báli, že by nacionálové svou
sverepostí
jenom hráli
do noty francouzskému
militarismu.
\-edouce dobre, že se za francouzským
šovinismem
tají touha
francouzských
že1ezobaronu po nemeckém uhlí, snažili se uchovati si právo na tyto zdroje prijímáním
i nejvýstrednejších
požadavku
francouzského
militarismu.
Mezitím usilovali svrhnouti hlavní bríme reparací na bedra delnictva a povedlo se jim
privésti vnivec nekteré velmi draze vykoupené vymoženosti delnictva. Jejich smírlivé politice se dostávalo úcinné podpory od
demokratu i od centristu, jimž opravdu jde o evropský mír, a
passivní podpory socialistu, kterí byli ochotni ke každé obeti,
aby se odvrátila
hrozící válka. Nyní, když pusobnost
Dawesova plánu je jakž takž zabezpecena, jeví prumyslníci chut vystot1pit ze spolku s liberály a radikály, svými nedávnými pomocníky, a také už opravdu vstoupili do nacionalistické
vlády.
Ackoli jsou v srdci více nebo méne monarchisty,
podporovali
prece strany republikánské,
ale to jen proto, že monarchisté
jsou beznadejne
oddáni myšlence odvetné války. Nyní, kdy už
takováto válka prímo nehrozí, chtejí prumyslníci
využitkovati
nálady nacionálu k zajištení lepších obchodních smluv s Francií.
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myslí marxismus.
Zde mají prukaznou
hodnotu doklady
soudobé historie nemecké. Mohl-li kdy komunismus ovládn
který národ, bylo to Nemecko v zime jeho nespokojenosti, k
bída hnala delnictvo k zoufalství a mnoho príslušníku strední
vrstev do komunistických
rad. Ale ani za techto okolností n
mohly revolucní síly nabýti vrchu, ackoli se jim dostá
úcinné podpory z Moskvy. Nemectí delníci vedeli, že by
nc revolta leviée byla práve tak záhubná jako vojenský prevr
pravice.

*

Krátce, zdá se, že evropské civilisaci je souzeno, aby by
v príštích letech otrásána zápasem mezi politickými a hospo
dárskými skupinami, z nichž žádná nebude míti dosti sil, a
ochromila ostatní a vytvorila takto civilisaci stejnorodou. V j'
ných zemích evropských se tento zápas nejeví tak jasne j
v Nemecku, pres to však· je spolecným znakem evropského ž
vota. Ježto žádná skupina není tak mocná, aby vytvorila no
rád násilím, dalo by se doufat, že spolecnost jako celek spi
ideály a pojme principy, jež by šly nad tento marný zápas
konecne jej uklidily. Ale pro nejbližší
budoucnost není p
splnení této nadeje žádných známek, zvlášte ne v dnešním W
mecku.

Dve malé politické strany nemecké, demokraté a katolic
centrum, predstavují
v jistém smyslu politické síly, jež nejs
prímo ovládány politickými
a hospodárskými
zájmy onech t
velkých skupin. Demokraté, mezi nimiž zvlášt vynikají židovš
intelektuálové,
zastupují
strední vrstvu inteligen e a intelelii
tuální idealisty ruzných tríd. Jsou uprímní republikáni a v"
nive oddaní ideilu evropského míru. Ve vnitrní politice proj
vuj í tendence velmi príbuzné
s tendencemi
britského libera
Lze si predstaviti,
že za takovýchto okolností není cesta pro
stranu delnickou nikterak lehká. Bylo treba vzdáti se prumylismu, jsou však pravdepodobne
príliš proniknuti individ
slového zápasu, aby byla potrena politika nacionálu, jež byla
stickými ideály 19. století, aby mohli hrát vynikající úlo
škodlivá stejne zamestnavateltll1l
jako zamestnancum.
Delníci
v zemi, kde tradice pusobí ve prospech kolektivistických teo
hospodárských.
dosáhli tohoto cíle tím, že zachovávali
úzkostlivou
neutratitu
k vládám, v nichž meli prevahu prumyslníci. Tato politika jim
Strana katolická jest jediná politická skupina nemecká,
ovšem vynesla podezírání ze spolcování s nepráteli delnictva opravdu stojí nad spory trídními. Dovolávajíc se podpory j
podezírání,
z nehož horlive težili komunisté,
takže se po nenotlivcu ze všech hospodárských
skupin, kterí jsou v ní sj
jaký cas zdálo, že by se komunisté mohli zmocnit odborových
noceni náboženským
cítením a církevní kázní, bere se str
organisací.
V posledních volbách získali však socialisté znovu
v politice cestou, jež mela nesmírný význam pro zachov
posice, jichž pozbyli, a uvedli celkem vnivec hrozbu komuniparlamentní vlády v dobe, kdy jí prudkost trídního zápasu
51tické revoluce. Ackoli socialisté
nejsou v svých doktrináeh
zila záhubou. Ze všech. nedelnických skupin byla delnictvu nej
o trídním boji tak nekompromisní
jako komunisté, jsou orthosympatictejší.
Proto také v cele vlád, jež usilovaly o blah
doxnejší marxisté než britská strana delnická. Jsou také, jako
volnou neutralitu
delnictva,
stál vždy kanclér z katolick
všichni kontinentální
socialisté,
v svých názorech
naveskrz
centra, trebaže- ve vládách samých. mela prevahu Volkspart
mezinárodní.
Jsouce de facto vyobcováni
z kulturního
národStrana je silne republikánská,
snad proto, že nechová zvláš
ního spolecenství
a zbaveni prístupu k skutecnému
bohatství
náklonnosti
k protestantské
dynastii
1I0henzollernské. V s
svých národních
civilisací, byli kontinentální
delníci dohnáni
politice zahranicní pusobila vždy uprímne, jako demokraté, pro
k vytvorení oddanosti trídní, v náhradu za tradicní spolecenství • evropský mír. Jej í mezinárodní sklon má snad sVllj koren v j
národní a v oposici k nemu. Mezinárodnost
nemeckých delníku
jích mezinárodních
vztazích
církevních,
ale v jiných evropdohání staré vlastence k skutecnému
šílenství
spravedlivého
ských zemích jsou katolické strany, které jsou vášnive nacionarozhorcení, ale oni v tétd revolte helotu nevidí nic významnejlistické. Spíše snad možno hledati vysvetlení její internacionál·
šího než dukazy semitských piklu proti celistvosti Nemecka.
nosti v tradicích Svaté Ríše Rímské, která na rozdíl od moder
ního Nemecka nebyla státem národním.
Jak kraj ní nacionálové tak i internacionálové
sní o dni, kdy
Trebaže nelze tvrditi, že by tyto dve strany byly jedinými
z chaosu sporných látek vzejde násilným vyloucením všeobecná
oddanost bud tríde nebo národu. Zdá se, že nebude uskutecnen
výrazy politického idealismu ve státe nebo že by jejich ideaani ten ani onen sen. Moderní prumyslový
nacionalismus
je
lismus nebyl zabarven trídním zájmem, symbolisují celkem obe
v své síle i v své slabosti postavení intelektuálního a nábožen.
príliš cynicky svetský v svých cílech a starý, tradicní nacionaského idealismu v moderním státe. Lze-li stranu demokratickOll
lismus je príliš slepý k trídním
nesrovnalostem,
aby mohly
pokládati za predstavitelku
intelektuálního
idealismu, jest príznovu získati duveru evropského delnictva. Prumyslový
delník
evropský jest asi navždy odcizen národu; ale jeho sen o znicení
znacné, že tato strana
je schopna povznésti
se nad národnl
predsudky zcásti proto, že v ní pusobí semitské nadání pro
národa trídním bojem dojde asi práve tak málo splnení jako
sny patriotu. Co se stalo v Rusku, bude se už sotva kdy opamezinárodnost.
Tot okolnost, jež neuniká pozornosti jejich na·
cionalistických
protivníku.
Representuje-li
strana
katolická
'kovati v kterékoli pokrocilé prumyslové spolecnosti, v níž hoidealismus náboženský,
jest príznacné,
že sociálních problém4
spodárská organisace vytvárí mnohem pocetQejší strední vrstvu, než o jaké se kdy snilo marxistickým
proroctvím, a v níž
moderní civilisace uj ímá se náboženství
stredoveké, a nikoli
nelze sedláky prevésti tak snadno do rad proletariátu,
jak si
moderní. Jinými slovy, typický obcan moderního prumyslového
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st' u. který jeví vždy sklon k pohanství než k židovství a spíše
k protestantství než ke katolictví, nemá ani dostatek obraznosti
ani dostatek duchovní vášne, aby se vyzul z predsudku své politické nebo hospodárské skupiny nebo jednal proti jejím okamžitým zájmum; ani na nej nepusobí pronikavé vlivy plemen
a náboženství, která nejsou naveskrz sourodá s jeho vlastní
civilisací. On si jich neváží, protože chová podezrení, že smerují proti jeho vlastní civilisaci.
Židovský
i katolický
internacionalismus zesilují jeho nacionalismus,
protože on sám se
domnívá, že tento internacionalismus
.e formou pomsty za to,
že on sám se vzpírá prijmouti jeho hlasatele jako stejnoprávné
cleny své spolecnosti.
*

Situace v Nemecku je arci jen zcásti typická pro život západu jakožto celku. Postavení
židovského internacionála
je typictejší než postavení internacionála
katolického,
protože katolická církev v Nemecku je spíše zjev jedinecný než typický.
Ale pokud se týce neschopnosti protestantismu
pusobiti vážnc
na hospodárský a sociální život národa nebo vnuknouti
spirituální interpretaci života, jež by se hodila k rešení sociálních
problému, je Nemecko typické. Typické jest úplné zesvetštení
jeho života. Moderní duch byl zaujat úkolem, jak ovládnouti
rrírodu, a proto v nem není schopnosti fantasie, jíž je treba
k vytvorení umení, jak žíti v pospolitosti. Nejvyšší inteligence
moderního života, jež by se mela venovati osvobození cloveka
ze starých nenávistí a politických trenic, bylo využito k zmnožení techto nenávistí vybudováním
industrialismu,
který k dantmu už vertikálnímu
rozvrstvení
lidské
spolecnosti
pripojil
jtšte rozvrstvení horizontální.
Evropská civilisace hyne v svých
bratrovražedných zápasech a není síly, jež by ji vnutila v jakous takous jednotu, ani srdcd dosti vrelého, jež by ji získala
idcáltlm bratrství. Lidé jsou tak nedokonalí, že vzájemná láska
muže býti založena toliko na vzájemné duvere, jež predpokládá
v svém bližním dobré prvky a tak je pomáhá vytvoriti.
Pri
své nedokonalosti jsou lidé do té míry nuceni navzájem
si
ubližovati, že umení pospolitého života musí konec kondi záviset na schopnosti k odpouštení. Láska, jež se zakládá na duvcre a muže se povznésti
k odpouštení,
vyžaduje
vysokého
stupne duchovní vášne a obraznosti. Bežná náboženství
západu
civilisace nepodnecuj í ani vášne ani obraznosti. Jsou príliš zahloubána v problémy :vnitrního života a proto se nezajímají
vážne o potreby spolecnosti,
jsou príliš nakažena
svetskými
zájmy, aby mohla ploditi dostatecnou
duchovní
vášen pro
úkoly sociální, a príliš zapletena s národními
a stredostavovskými skupinami, aby mohla nabýti vhodné perspektivy
v potrebách moderní

spolecnosti

v

Zivot
Dr.
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celku.

a instituce

Jaroslav Stránský:

Pro poroty.
Ta:to stat byla redakci zaslána autorem jakožto odpoved na clánek redaktora F. Peroutky o porotách. Vzhledem k významu
autorovy
osobnosti,
jehož úsudek o tomto themate jakožto
profesora právnické fakulty v Brne je
jiste zajímavý, a vzhledem k rozmeru
stati neotiskujeme
ji v rubrice dopisu,
kam byla myšlena, nýbrž na tomto
míste.

Milý príteli,
zajímají nás ted širší a aktuelnejší politické problémy,
ale prece se mi nechce ignorovat anketu Prí t ,omn o s t i o porotách a neríci, že je težko predstavit si
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vetší nedorozumení nez Je to, na kterém se zakládal
Váš útok proti porotám. Nynejší režim odnal. jak známo, príslušnosti porot politické delikty, aby byl jistejší
v sedle. Všechny argl~meniYi_ které snesl proti porotuímu soudnictví v tiskových sporech, dotýkají se stejnou merou také ostatnÍ. oblasti porotní kompetence,
takže logicky byla by mela soudobá restrikce demokracie postihnout instituci porot v 'Celém rozsahu. Ne
z logických, nýbrž z psychologických dtlVodLl omezili
se pánové Bechyne, Kramár, Stríbrný, Šrámek a Švehla na to, na cerT).jim záleželo. Chtel byste O'pravdu
vykonat druhou pO'lovici díla? Bude Vám všelijak, až
se pri nastávající ref'Orme a unifikaci ceskoslovenského
trestníhO' práva Vaší demokratickou a liberální autoritou zacne ohánet reakce. Uvedl jste sám mezi argumenty proti další úcasti laiku v trestním soudnictví, že
politické delikty, pri: jichž posuzování byL laický živel
nejvýznamnejší, byly kompetenci lidových soudu odnaty. Dal jste najevo svuj nesouhlas s tímto opatrením, -- dodávám, že je docasné jako celá Petka, a že
kdyby nebylo anebO' nebude-li porot, budeme je muset
znova utvorit, až zacneme dutou, vykotlanou a usmýkanou frázi' demokracie znova plnit nejakým obsahem.
Nebot ano: poroty k demokracii patrí, trebaže v jiném
smyslu a v jiném vztahu, než jak)' Vy právem zamítáte.
Demokratický podk:ad porotního soudnictví n e n í
»v jakési neurcité predstave o výtecných vlastnostech,
jež jsou vrozeny lidu.« Demokratický
smysl laické
úcasti v trestním prOCéSUnaprosto není v praerogative
lidu, aby s,oudiI. Vztah demokracie k porotám nenajdete, dívaje se na lavici porotcu, nýbrž díva je se na
lavici obžalovan)'ch. Poslední smysl demokracie, rozumím-li mu správne, jest v tom, že ciní cloveka subjektem a ne objektem vlády. Ale i v demokracii žádá
pospolit'Ost života, aby lidé rO'zhodovali o lidech a aby
osud cloveka visel casto na cizím úsudku a cizí vuli.
,Kam pohlédnete, všude najdete nejakou representaci
verejné moci, ale nikde se Vám neobjeví tak pronikave
a durazne jakO' na trestním sO'ude, kde jest jí dáno vzít
cloveku svobodu nebo život. Co jest u srovnání s tím
vymerení dane, povolení exekuce, udelení koncesse, podrobení v'Ojenské službe! F,eudální vrchnost i v hrdelní
pri podrídila inkvÍJS~ta svému imperiu, jehož predstavitel, casto .negramotný, se obklopil juraty a kmety,
zr;alými práva, jen aby radili, ne aby wzhodovali. Demokracie dává obžalovanému porotu jako záruku svobody: jeho život nebude utracen popravištem nebo žalárem, nedojde-li urcitý pocet jeho nezávislých druhu
v p r á vn í pospolitosti, kterou ,chce býti demokratický
stát, presvedcení, že obžaloba se zakládá na pravde.
Jen v této záruce sluší hledati vztah demokracie k pO'rotám, ne v ambici lidu býti soudcem, která by se prece
musila uplatnit i v s>oudnictví civilním a správním. Nechci tu vážiti, jak se casto' deje, nezávis:lost soudcu, na
kterO'u mohou snadno útocit vlivy vnitrní, a nezávislost
porotclt, snadno porušenou vlivy zevními. V takové
úvaze jest mi rozhodující subjektivní cítení obžalovaného, které práve jen v demokracii se stává partnerem
hry, a které skoro vždy svedcí nepodjatosti a nepredsudecnosti porotcL!. Omyly poroty jsou obrovskou vetšinou ve pr,ospech obžal'Ovaného. Prakticky t'O znamená
že demokracie v nepotrestán.í v·inníka spatruje
m~nší zlo než v potrestání nevinného. Politika m e nš í h o zla jest ovšem oduvodnena jen zlem n u t n Ý m.
Také demokracie, a práve demokracie, chce však soud
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organisovat tak, aby vinník byl odsouzen a nevinný
osvobozen, aby tedy zla nebylo. Jinak by bylo nejlepší
zárukou, že nebude odsouzen nevinn)', nesoudit vLlbec.
Kdyby tedy se ukázalo, že úcast laického živlu v trestním soudnictví nutne zmenšuje s o u dno s t a zvetšuje
s v é vol i, byt i ve pro pech obžalovaného, neobstála
by v civilisov<lJném svete, ale ona oD-stála, jak známo,
v nejcivilisovanejším. v anglosaském, velmi cobre. Demokracie totiž
vhodným užitím
'laického elementu
v trestním rízení získala nejen politicky mocnou záruku jednotlivcovy svobody, ale i procesne nejlepší dosažitelný, byt i ne dokonale bezvadnÝ, instrument k zjištení pravdy. Úcast laiku v trestním soudnictví jest
politická zásada modepní demokracie, ale jest i organisacní zásada moderního tresního procesu.
Chceme-li si v techto vecech rozumet, nesmíme ovšem
ríkat: »Jediná výhoda, jež se muže uvésti' pro porotu,
je ta, že je to lidový soud. Ale Qynch je také lidovÝ
soud.« Znak lynche naprosto není, že je to lidov)' soud,
znak IYl1'che jest, že je to s o u d bez
pro c e s u.
Soudce Lynch miHe být také doktor práv, zvítezil-Ii
náhod'Ou pud pomsty nad graduovanou právní kázní.
Porota j es t lidový soud, ale ten soud se pronáší na
základe clenené trestní pre, která po dLlkladné príprave, ve formách stanovenS'ch zákonem a za odhornéh')
rízení právnicky školeného soudce se pred tvárí poroteLl rozvíjí. Pripomínáte-Ii,
že majíce postaviti' železnicní most nevylosujeme k tomu úkolu dva:náct prostých obcanu, nýbrž sverujeme tuto práci jakýmsi, inženýrum, zapqmínáte, že majíce provésti trestní proces,
sverujeme, j. když k nemu pribíráme laickou porotu,
jeho rízení, t. j. trassování a budování celé té síte
praemis, jejid1Ž záver.em bude výrok o vine nebo nevine
'Obžalovaného, také jen inž,enýrLlm práva a ne laikúm.
Soudci, a ne laikové sr,ášejí, pripravují a trídí procesní látku v predbežném vyšetrování, soudci a ne laikové
rídí ,j, hlavní prelíceni, zejména také v jeho stežejné
cásti, v rízení prLlvodním, kde jej i -eh úvaha posuzuje a r'Ozhoduje, která z fakt tvrzených žalobou a
obranou jsou práv'ne významná, a která jest nutno zjistiti, .aby pre uzrála k úsudku, bez 'Ohledu na to, zda
se jich žaloba nebo obrana dovolala. Nejvyšší a poslední soud by ovšem byl ten, na kterém soudce, který
všude byl, všechno videl a poznal, všechno zmerí svými normami, - poslední soud bude soud bez procesu.
Normálne soudn)' svedek celého inkriminovaného deje,
dostatecne seznámený i s vnitrními, psychickými: fakty,
rozhodnými pro otázku prícetnosti a viny, nepotreboval by k úsudku, zda tento dej má znaky pmstinkých
skutkových podstat trestního práva, jiného než myš'lenkového procesu, který z daných praemis vyvádí záver.
Znalost skutkových pI)dstat trestního práva se u všech
obcanLl pre d p o k I á d á, a prisuzuje-Ii tedy zákon
každému, i právnicky neškolenému obcanu zpúsobilost
rozewat, co ciniti a ceho nechati, aby se nedostal do
konfliktu s trestní normou, prisuzuje mu tím také zpúsobil'Ost rozeznat, co mel ciniti a ceho mel nechati
každý druhý, bude-li j,en. o t'Om, co ten druhý ucini,l:
nebo uciniti opomnel, dostatecne zpraven. Od bor n e
právnický
úkol
v trestním
procesu
jest
práve
co nejúplnejší
a nejplastictejší
r e pro d u k 'ce a e v o k a ,c e o noh o. dej e, k t e r Ý
j e s t p.Q.d k I a dem s o u d u o v i ne. Methoda to-hoto úkolu, urcená v hlavních rysech trestním rádem,
jest dosti: složitá, jen soudce z'nalý složit)'ch proces-
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ních forem jest s takcv)' úkol, tento úkol však ani pred
porotou soudci I a i c k é m u se nesveruje.
Jen kritický vS'rok o vine nebo nevine obžalovaného,
podle otázky odborným soudem formulované, pripadá
v porotním rízení prísežn)'m laikum, pred jichž tvárí
se odehrálo procesní drama, útok ohžaloby, obrana obžalovaného, dialektický svár faktú v rízení pruvodním
a dialektický svár slov v záverecných návrzích, až po
objektivní chorus soudcova resumé. Snadnost nebo nesnadnost správného. v)'roku o vine závisí predevším
na tom, v jaké míre se podarilo pruvodním rízením
osvetlit inkriminovan)
dej, k jehož reprodukci není
dosti nestral1'ná a nepodjatá ani obžaloba, tím méne obhajoba. Porotce v podstate není než prísežný svedek
procesu, který má svým ano a ne jen 'Osvcdciti, w se
procesem ukáza']o. Kde tO' jest na dlani, nelze o jeho
plné z p u s O'bi los t i k 'správnému výroku o vine pochybÚ'vati. Pochybnost zacíná tam, kde složitá splet
pn'ivodního rízení žádá složité hod noc e n í d li k az U.

Vzpomínáte na první proces s posázavskS'mi pytláky,
kdy jste uvažoval, co byste delal, kdybyste byl '11amíste poroteL1. Píšete, že jste mel jako snad každ)' v porotní síni p I n é s u b j e k t i v ním í ne n í o v i n e
ob ž a lov a n Ý c h, c1ostateonS'ch dukazu však že YlIbec neby'lo. Myslil jste, že v takovém prípade by bylo
nejlépe vzdáti se funkce porotce a uciniti z toho -olázku svedomí. ale porota. daleka takových úvah, obžalovaného klidne odsoudila. Ujištuji Vás, že porota jednala lépe než byste by! jednal Vy, odmítaie vzíti do
rukou zbran trestní justice. Nemužete ·Iogicky tvrditi,
že mel každý v soudní síni plné subjektivní presvedcení o vine obžalovan)'ch, dostatecných d,ukazu však že
vubec nebylo, nebot do\Statecny jsou práve ty dukazy,
které vyvolaly plné subjektivní mínení o vine. Stoprocentní jistotu nemuže žádnému porÚ'tci, ale také žádnému soudci právne vzdelanému, ,dáti ani nejjednodušší
prúvodní rízení, založené na prímých dúkazech a ne
na pouhý'ch indiciích, nebot všichni, kdo obžalovaného
usvedcují, mohou lhát. PripÚ'uštíte, že ke správnému
hodnocení dúkazLl není zapotrebí poucek právní vedy,
Vidíte však vetší zpusobilost soudce z povolání k hodnocení dukaz'ú v jeho dlouholeté praksi.
V tom postrehu je mnoho pravdy, ale ne všechna.
Distinguendum
tSt. Hodnocení dLlkazlt je abstraktní
cinnost na nejrozm;:tnitejším
konkrétním podklade.
Prakse však jest prakse netoliko in abstracto, ale také in
concreto. In ooncreto muže býti porotcova prakse vetší
než soudcova: soudce ví z prakse, j a k t IQ C hod í
v s () li dní s í n i. Jak to chodí venku, ve mlýne, v lese,
na poli, v továrne, v obchode, v baru, vedí laici casto
lépe než my právníci. Jen v té velké pr.oces'11ídepositure vnejších deju se soudce v dúsledku své prakse lépe
vyzná než laik. Obžalovaný zapírá - to známe. Obžalovaná pláce - známe. Svedek se nepamatu je - známe. Zprávy ze soudní síne casto zaznamenají pohnutí
na lavici porotcu, - na kreslech soudcu sedí klid. To
je pri ocenování c1úkazu výhoda i !nevýhoda. Soudce
z povolání nezmate tak snadnO' komedie, jejíž šablonu
dobre pomal, za to však platí sklonem posoudil šablonovite i to, co komedie není. Soudce má vyvinutejší
smysl pro typicnost, porotce pro, jedi:necnost prípadu;
obojí jest pri hodnocení dukazu kvalita i diskvalita.
Nicméne jsem ochoten pripustit,
že ob e c n e jest
soudce z povo.lámí k hodnocení výsledku pruvodního
rízení zpusobilejší než soudce laik, i, když odectu kro-
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nené náchylnosti k šablone ješte afekty, ktedm
lehne soudce v dltsledku své subjektivní cinné
na procesu, když mu ji ztrpcují ruzné zpusoby
ohy ostatních procesních faktont Rozhodl-li
rní proces pres tuto vetší obecnou zpLtsobilost
z puvol{l11ípro porotu, nebylo to z dUVoOGLl
po- pokud není politick)'m dLtvodem zV)'šen:í
kracie o lidskS' osud ohrožen)' hrdelní prí
e a na svobode - n)'brž nesporná vhodnost
k provedení t. zv. z á s a d y bez pro s tre dna které je moderní trestní proces zbudován.
našeho trestního rádu G 1 a s ,e I' napsal: »Ne
lebíme porotu jakožto dobré zarízení právní,
politicky žádOUCÍ.'nS'brž proto. že ji pokládobré zrízení právní, vidíme v jejím zavedení
pokrok.« Z.nám tento v)'rok z díla našeho znaprocesl1alisty S t o I' C h a, kter)' se ke Glasetví hez v.{-hrad pripojuje. jiste dalek všeho
ky skriveného 'nazírání 11a lidovS' soud, jež
JCumporot neprá yem prisUZL1jete. Starý trestorgallisovan)' inkvisicne (ohžalovaJ11ý 'objektrovúní) a ne dialekticky I11azáklade zásady
(obžalov<ln)"procesní stra'nou) postupoval poá I ní c h pravidel '0' tom, jak sluší hcdnotit
é prllvody a v)"vodv, a byl neverej!\1)' a pís.em..
rní pfOCe'i charakterisuje zásada vol n é h
dukazlt. ž{I\!1l0Uzákonnou theorií nepout<linéúspech však jest podmí nen b ,e z p I' o s tre dtah e tll soudcov)'m k prLtvodnímu rí zení.
pt"l<;obititdr zlocinu sama. ne toliko to. CI)
napsúno do prolokolu,
jak bS'valo dríve.
é a presné predpisy lrestního rádu o tem, CI)
nesmí h)·t ve hlavním prelícení cte n o ze
pravll)"ch.svedcí o váze. jakou modenní proces
zprnstrednosli prisuzu je. Soudce. který ponou vec z e s p i S Ll drí ve, nez bylo hlavní
zahúkr.o. prináší si s predbežnými praemis, predhežn)' úver. lento pr,edbežnS' záver však
hu k príšlímu rozsudk\1 jeví se býti pre c1m. Porotce. pred jehož zrakem se prLlvodní
íH poprvé, jesl u srovnání se soudcem, kterS'
b'ch rvsech zná už ze SpiSL1.sveží, nedotcená.
ografická deska. a t o je hlavní dLlvod, proc
ní c práva považují POI"'O'tuza dobrý instrutního procesu.
obilosti palrí ovšem také zpusobilost m I' a vdivému ")'1" ku () vine nestací poznání pravpotrehí t<lkévule k pravde. Náchylnost mer:t
dej proti prísežnému závazku jinými Inormami
které ohsahuje zákon. jest hlavní zdroj veré burcují proti Í!nstiluci porot verejné míu v podstate nekázen, která je z nejohtížzelít demokracie. lheri-ng, slavnS' 11emeck,)'
a a odpllfce porot, tvrdí, že soudci z povoluVnostVLtcizákonn)'m predpisLm1 vštípena
a že bez slavovského cviku
'nelze této
lastnosti llab5"li. Jak prusky a jak nekanI »Ganz so kónnle man von Bi.irgersoldaDi ziplin er\Varlen \Vie von Berufssoldaiog. Demokracii však jest ob c a n-voják
okracie jesl v podstate obecná aserce všech
užhe ohecné veci. Nezralost k obecné kázni
t k demokracii. Máme-li špatné porotce,
nic lepší poslance a volice. Porota není jediická instituce, do které musíme teprve dorrení dltvod ke zrušení parlamentarismu ani
CI
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porot. Naše po,rota není ústav prežil;', nýbrž nehotov)'.
Je príliš mladá, ne príliš stará. Její vývoj lze podporovat vhodnS'mi reformami. Na nekteré z nich, ne
na všechny, bylo ve Vaší ankete u11oZt)rnep,).Ale zrušení porot by byl jen nový clánek bolestné pathologic
nepokojného, hysteri'ckého, krecovitého zákonodárného
blouznení, z nehož teprve vybrídáme. Mejme trochu
teplejší vztah k tradici a trochu víry v cítanku. Smirme se s myšlenkou, že generace, které stavely náš kulturní byt, také necemu rozumely. Nelekejme se a'ni
insinuace, že porota, která se osvedcuje ve svete civilisovanejším i kulturnejším než je náš, jest úkaz hodn)"
povšimnutí.

JiH Beneš:

Úrednická bída u nás a jinde.
Je pred volbami, státnkh zamestnancu je tolik. že
jejich hlasy representují hezkých pár marndátLl, je tedy
treba neco udelati, aby byli získáni'. Je dvojí cesta:
hrozba a slib. Protože vec je opravdu vážná, bude použito hrozby i sli])u. Hrozbou je restrikcní zákon, slibem je úprava platLl. Rekli jsme již, že hrozba bude
míti s velkou pravdepodobnas'tí úcinek ponekud jiný,
než bylo predpokládáno. Naznacili jsme rovnež, že i na
státní zamestnance dá se aplikovati známé prísl,oví ujištující nás. že všeho moc škodí. Myslíme nyní, že nebude na škodu pohovoriti si také o nadeji,
kteroll
skládá koalice do svého :sEbu.
Zdá se, že mnoho nám škodilo, že verejnost dívala
se na platy zamestnanclt jako na otázku, která jiste
zajlmá ty, kdož starají se o státní finance, a která má
beze vší pochyby rneobycejnou duležitost pro zamestnance samotné, ale která konec koncu vycerpala veške·
rou svoji zajímavost v techto kruzích, takže ostatním
zpLlsobuje pouze dal10vé starosti.
Na »úrednickoll
otázku« zvykli jsme si pohlížeti trochu s' patra a zapomínali jsme ponekud ,neprozr,etelne, že i na tom, jakou
rr,áme administrativu, záleží do jisté míry naše spokojenost a urcitý pocit právní jistoty. Na naši omluvu
hudiž však uvedeno, že nebyla to pouze chyba naše, že
i vláda tohoto státu ucinila vše, aby veci úrednické
neob'težovaly pri rešení problému duleži,teiších,
1m
r,ichž záleželo jiste více než na naší 'S'pokojenost;; na
nichž závisela spokojenost našeho koalicního vedení.
Snad si ješte mnoh5" z nás vzpomíná, jaký plat meii
dustojníci,
kterí byli úcastni na benzinové afére.
S touto aférou nadelalo se velmi mnoho hluku a vyprávelo se v souvislosti s ní mnoho nepekného o dLlstojni'Ctvu a úrednictvu. Snad by to nebyla ani aféra
tak veliká, kdyby každý z tech, kdož jí roztahoval',
chtel si predstaviti, jak by
mu hospodarilo. kdyby
byl štábním kapitánem, mel necel)'ch J 400 Kc mesícGí ho platu a byl !\1ucen vydati z nich 800 Kc na p oNejsem nikterak clovekem
v n n o u representa,ci.
zvlášt citove naladenS'm, ale mám velikou úctu pred
státním zamestnaJncem, když na príklad ctu, jak šekový
úrad mel lonského roku 165.000,000.000 Kc ol)ratu a
71,95°.000 provedených transakcí a když si uvedomím,
že to všechno vykonalo necelých 2000 zamesllnancLl,
pracujíckh v klášterních kobkách prumernou desítihodinovou úkolovou prací denne a s platem od 630 Kc
do 1800 Kc za mesíc a když soucasne dostanu do ruky
výkaz, z nehož vidím, že více než 300 techto zamestnancll je lécooo na tuberkulosu. Nebylo by dobré, kdJ'~
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qy tyto pomery mely býti. pouze vecí 'šekového úradu
a jeho zamestnancu.
Verím, žé by státní úredník znamenal více v ocích
naší verejnosti, 1.ttl'yby se porovMvalo,' za jakých on
pracuje podmínek a" za jakých pracuJí zamestnanci
ostatních státu. Uvedu proto nekolik císel:
VNe
m e c k u upravili platy svý'ch zamestnancll
narízením z J2. prosince 1923. Plat casovým postupem
dosažitelný ciní tam 2.736 až 11.580 zlatých marek
rocne, t. j. 21.880-92.640 Kc. Náš. zamestnanec vykonává tytéž služební povinnosti za plat 10.632 až 36.081Kc.*) Vedoucí sekcní šéf v nemeckém ríšském ministerstvu má 34.278 zlatých mar,ek rocního platu, t. j.
274.224 Kc, zatím co jeho c·eskoslovenský kolega pracuje za celých 44.808 Kc. V tomto prípade má nemeck)'
úrední k více než šestkrát vyšší plat!
V P o
k u má na príklad svobodný profesor
strední školy po patnácti služebn.ích letech mesícne 65ó
polských zlatých, t. j. 4250 Kc. Ceskoslovenský profesor za stejriý'ch podmínek má pouze 1560 Kc mesícne.
Úredník :se stredoškolským vzdeláním zacíná v Polsku
platem 2333 Kc (360 polských zlatých) mesícne, v Ceskoslovensku s platem 886 Kc. Polioejní strážník (svobodlO)') má v Polsku po 35tileté službe 3IO pol. zl. mes'ícne, t. j. 2008 Kc, u nás 1288 Kc 20 hal.
Bel g i c t í z a m e s t n a n c i mají své platy upraveny královským dekr,etem z 1. prosince 1924 po prípade zákonem z 20. únOra 1925. President soudu 1.
stolice má po osmnácti létech služby 36.700 belg. franku
rocne, t. j. 57.986 Kc. Písar na stroji 94S0 belg. fr ..
t. j. 14.931 Kc. U nás má prumerne 21 Kc denne.
Ve Š v Ý car s k u upravili platy státních zamestnancu zákonem z 18. cervence 1924. Nejnižší plat pomocného zamestnance je 2575 šv)'carských franku, nejvyšší plat úredníka v hodnosti ,našeho odborového
prednosty je 19.333 ŠV),c. franku, t. j. 16.895-127.017
Kc. U nás toto rozpetí ciní 5.736-44.808 Kc.
O platech angli'ckých úredníku nejlépe mluví tyto
dva in!Sltrty v »Times« z 18. dubna 1925:

I
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1. "K o m i s e

pro v nit r o zem s k é prí j my vyzývá ku podání žádosti za definitivní ustanovení v úrade
revisora v Londýnském úrade pro státní dane s pocátecním
príjmem 150-15-500
liber. Vyšší hodnosti, jichž lze dosíci
v tomto departementu, jsou: Kontrolor dedické dane s príjmem 1200 liber, jeho asistent 1000 liber, vrchní úredníci
850 liber, nižší úredníci 700 liber. Krome platu bude míti
nárok na drahotní prídavek ve výši 244-696 liber. Uchazeci nesmí býti mladší 21 a starší 25 roku a musejí míti
kvalifikaci solicitoru...
atd.«
2. "Mesto Leicester. Solicitoruv asistent. Vyzýváme ku
podání žádosti. Celkový príjem 700 liber ... atd.«

16. cervence 1925

fi'nancí, že ta jejich bída trvá již více než deset let
zkrátka, že už toho mají všeho dost. Nedivte se jim,
prosím, vy, kterí nejste státními zamestnanci. Pred
stavte si, že byste byli. na jejich míste, že byste teprve
v roce 1916 dostali první drahotní prídavek o sum
dvacetipeti korun mesícn,e, že by musela prijíti teprve
úrednická vláda, aby vám upravila platy jen trochu
snesitelne, predstavte si, že by vám hned príštího roku
tyto platy koalicní vláda zase sníži.la, že by dalšího
roku ve snižování pokracovala, že by nakonec zrušila
vaši defiQlitivu, postavila pr,oti vám strašáka restrikce,
prodloužila vám pracovní dobu a že byste za každý
projev nesouhlasu se stehovali. nekam na rumunské
hranice, jestliže byste náhodou ušli propuštení.
Za této nálady prichází slib úpravy platu. Nebud
toho mnoho. Praví se, že bude možno v·enovati na pul
miliardy, t. j. prllmerne 133 Kc na jednoho ~amestnance na mesíc. Je to velmi málo, pravda, pri porovnání s platy v ostatních státech,
ale koalice pocítá
s psychologii hladového, který je vdecen za každou
kurku. A verí, že vyhraje. Clovek obycejne verí, že
prijde to, co by rád. Splní se její nadeje? Nevím.
Obávám se, že sliby prišly trochu pozde. Zamestnanci
už jsou takoví, že slibum nechtejí veriti. Ten krik nekterých stran,
že úprava musí býti na podzim, budí
li nich podezrení, že jde o hledání vinníka napred. Byl~
by to velmi, špatné pro nekteré strany, kdyby zamest·
nanci neuverili. Státních zamestnancu je ~40.000, ucitelu asi 52.000, samosprávných
zamestnancu pres
50.000, s rodinnými príslušníky je to asi 700.000 volicu, z nichž témer pul milionu ceských! Kdyby tak
setrvali na své devise, že už toho mají dost? A kdyby
tak strhli ješte zamestnance v soukromých službách
Bylo by to velmi špatné ....

Slovanstvo
Jaroslav

Adlof:

Východní orientace a zázracná kouzla.
(»Mladý Slovan hl'edá svúj svet.« VIII.)

Jedno z nejnóvejších vyjádrení praví, že »slovanství«
je proste východní orientace. Je tedy úcelno, položit:
si otázku, co je to v)'-chodní orientaJce' a .i;J.kýje její
význam a její cena pro ceského cloveka.
Je docela možné, že nekterí jednotlivci nebO'i skupiny chápou svoje slov.anství pouze jako »východní
orientaci«, címž rozumejí tolik, že je potrebí rídit svoje slovanské kroky výhradne tempem ruským, svoje
;nyšlení vésti jen ideovým zpúsobem ruským, svoji p0litiku rídit výhradne dle zájmu politiky ruské. TakoMá tedy právník ve financní službe státní 29.520 Kc
véto slovanství by bylo vec ponekud povážlivá. To by
pocátecního platu a 40.016 Kc drahotního prídavku,
jinak
znamenalo, že celé slovanství stojí a padá s Ruscelkem 69.536 Kc ve 21. roce svého veku! Kon.trolor
kem.
dedické dane má 196.800 rooního príjmu.
Asistent
Zas tanci slovanství jako orientace východne-ruské
magistrátu obdrží 114.800 Kc rocne!
však
tvrdí, že práve tato ruská orientace prý nám CeVšechny tyto cifry ctou státní zamestnanci jako pochum
šla náramne k duhu. Nekterí dokonce praví, že
hádku a na schuzích musíme jim ukazovati Vesif:n.ík
bez
této
orientace bychom nikdy nebyli dosáhli, svoministerstva vnitra,
kde takové v,eci uverejnují, aby
body.
Zvlášt
typi'cké jedno prohlášení praví, že my
nám uverili. Teprve když si to prectou v úredním meCeši
prý
»vyrostli
jsme hl1avne na východní orientaci,
s:cníku a když si, prohlédnou originál Ti m es U, uverí
totiž
na
Slovanství«,
meoot prý »slovanskou politikou
a zacnou uvažovati, že je prece neco u nás v nepo~
jsme rostli a sílili a udržovali se v težkých pomerech«.
rádku, že jejich bída nemúže býti základem státních
Prý i, naši buditelé musili hledati svoji oporu jen ve
víre v toto Slovanství, východne orientované.
*) Platy csl. zamestnancu uvádeny jsou vesmes beze srážek,
které dosahují 6-10%.
Zní to dosti presvedcive, ale prihledne;ne-li blíž, je
LI
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to na konec jen hezká recnická fráze. Už slovo buditel ukazuje,že naše národní hnutí vyrustalo z korene
domácích q~jin, tedy z niceho východního. Meli jsme
- na štestí - svoje dejiny, svoje krále, svoje husitské
hnutí, svoji ceskou tradici a naši buditelé nenavazovali,
- zas na štestí, - na žádné ruské cary nebo velikány ruského ducha. Ovšem nutno
b:)',t objekt:mí a uznat, že nekterí, a to hlavne ti, kterí se
háli. že na konec prec jen se sami neudržíme, že ti
hledali svoje poslední útocište na východe, ve víre, že
ruské slovanství nás na konec vysv'obodí. Ale nemyslíme, že to opravnuje již k tvrzení, že »vyrostli jsme
hlavne na východní orientaci«; to bylo by asi v ústech
historika tvrzení prehnané.
Stává se, zejména mluví-Ii se ponekud šíre, ž,e dva
pojmy se v reci ponekud zamení.
Takovou krásnou
zá:-nenupojmLl možno nalézti na pr. v cásti jedné politické reci z doby nedávné. Odstavec pocíná: »Zrovna
U nás víra ve Slovanství
byla zázracným kouzlem,
které oživ'ovalo naše hrdiny za hranicemi«, atd. Dal!ší
veta praví, že prý to nebylo jen tak, verit. bylo prý
dosti lidí, kterí ríkali, »že svou vírou« - cekali byste
opet víru ve Slovanství, ale prijde: - »ve vítezství
Spojencu(!) kazíme a ohrožujeme budoucnost ceského
národa«. acež následuje zvolání recnické: »A prece
j.me Yerili a vyhráli jsme my!« Nejdrív to byla cistá
>>orientacevýchodní«, víra ve slovanské Rusko, pak
jak i mimochodem se k tO:J1Udostali také »spojenci«
ostatní a nakonec - vyhráli jsme to - my!
}'1yjsme verili a vyhráli, to je pravda, ale nevyhrálo
to, myslíme, Slovanství, a nevyhrála
to východní
orientace, vyhráli to spojenci západní, cili, liho-li,
orientace západnÍ- S výJchodní orientací bychom to
byli prohráli na celé cáre, leda ž·e bychom chteIi u nás
založit nejakou »nejzápadnejší sovetskou republiku«.
Proto také je asi i ponekud prehnané tvrzení, že by náš.
cel~'odboj proti Rakousku oživovala jen víra v,e Slovanství co východní orientaci ruskou. Predevším chteli
jsme všichni být svobodni a mimo Rakousko. Je možno a pochopite/lno, že ti, kterí už predem, pochybovali,
zda si vLlbecbudeme moci pak také svoji svobodu udržet,chteli>toto Rakousko mihradi'ti proste Ruskem. Ale
ten, kdo chce být svoboden, chce být predevším svohoden, proto ohlíží se pa~ nejen na východ, ale vubec
v~l1detam, kde kyne pómoc. Bylo pak to velmi dobré,
že nekterí ohlíželi st: j hodne na západ, až do Ameriky.
Ovšem,východ byl mnohem blíže než západ. Bylo by
také dosti bláhové chtít potírat ten fakt, že celý témer
národ, veden krátkozrakÝmi nadšenci, veril, že Rusko
je tak silné, jak jen silné jsme si ho my idewtisté dovedli
pred tavit. Rekli jsme už jednou, že jsme sami až asi
do r. 1916/r7 verili, že nohy obrovského ruského kolo a jsou železné. Nebylo proto divu, že naši lidé prebíhali na východ, k bratrím
RusLlm, jak jen ko:nu
bylo možno. Nutno i uznat, že pro nás ~echy a pro
navi náladu byla tato víra velmi cenný:n
cinitelem.
erili jsme, že hymna »Hej Slované« je hymnou všelovanskou, tedy i hymnou velikého slovanského národa ruského, a bylo to i dobré i prospešné, ale jen
do urcitých hranic. Pomáhala totiž jen tak asi k vý.:.
chodním hranicím«, ale na východe samém, v Rusku
všeslovanském, cím dál tím více k Moskve, ztrácela
na síle. A nejzajímavejší
je, že k tomu, aby tato
hymna na hranici, t. j. na fronte ruské vubec nejak pomáhala, k tomu musel pomoci teprve - západ!
Západní orienta,ce to byla, která uvedla onu vychválenou
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východní orientaci teprv k platnosti.
Bet anglického
žurnalisty Steeda by totiž naši vojáci byli zpívali všeslovanskou hymnu» Hei Slovan~~ n~ ruské fronte h!uchým uším, nebot :nuselo I pnijh teprve upozornení
z Londýna, ž~1zflkázanÝ.v Rusku nápev písne» Jeszcze
Polska niezginela« je také nápevem všeslovanské hymr,y a že tedy tento nápev by mel na fronte mluviti neco
o slovanském bratrství!

./

Steed o tom píše ve svých pametech;1 byl to prý jediný prostredek, který si dovedl vymysliti, aby nejak
zabránil tomu, aby Rusové nestrílel,i na ceské vojáky,
kterí se chteli vzdát nebo prebehnout, totiž upozornit
ruské vojenské vedení na to, že v Rusku zakázaný nápev je v ceské zemi nápev hymny všeslovanské!
Je to
zajímavé, že v ruské armáde slovanské nenašel se ani
jediný voják mebo dústojník, který by na tohle býl'
prišel!
Je to veru otázkou i dnes, je-li písen »Hej Slované«
písní všeslovanskou ci jen ceskou? Kdo troufá si tu
jasne odpovedet? Co znamená pro tuto písen a co znamená pro celé SLovanství jako východní orientaci ten
fakt, že celá ruská národní revoluce, t. j. ne bolševický
prevrat, ale ta první národní revoluce, vubec neznala
písen »Hej Slované«, ale jen a jen Marseillaisu!?? A co
to znamená, že v Polsku zcela jiste zpívali na ten nápev jen svoj~ slova, že totiž ješte Polska nezhynula??
Co bychom rekli tomu, kdo by nám chtel tvrdit, že ve
dnech svého osvobození zpívali všeslovanskou hymnu
jen - Ceši, a snad nekde i nekolik Jihoslovanu? Kdo
troufal by si tu rozhodnout?
Byl;o by to zrovna tak nevdecné, jako chtít príliš
oponovat nekomu, kdo by tvrdil, že jen »Slovanství to
bylo, které odva1ilo balvan Rakouska«. Každý chlapec
vi dnes, že válka rozhodnuta byla na západe neslovanském, každý chlapec v Praze ví, že nejvetší pražské
nádraží j:nenuje se na pamet Wilsona a nikol,i »s'lic)vanské« nebo »východní«, ale ono se to tak hezky poslouchá, že Slovanství odvalila balvan rakouský, že
bylo by to pri nejmenším nehezké, chtet tot'o míneni
potírat a uvádet ma pravou míru . . . Ale. prec jen
chteli bychom delati rozdíl mezi pojmy, jako je láska
k vlasti a láska k Slovanství, vernost k vlasti. a vernost k Slovanství, zejména je-li tímto Slovanstvím mínena jen východní orientace ruská.
Nekterí, jsouce si snad vedomi, že Slovanství takto
vyjadrované postrádá prísne reálnkh predstav, o:nlouvají je tím, že pr)' doceila nic nevadí, je-li víra ve
Slovanství trebas i hodne idealistická. Už proto prý to
nevadí, ponevadž stala se prý necím k'onkretním tím,
jak se k ní chovali naši - neprátelé. Prý
emci a Madari brali tuto víru za konkretum, jí se báli a pro ni
nás pronásledovali, takže nebylo to prý nic divného,
že naši lidé byli tak idealistictí, že veri'li, že není možno, aby velké Slovanstvo, cili tehda velké Rusko, nechaLo náš národ znicit.
N a první pohled byl by to >tedy ;.duvod taktický.
Ríká se tu strucne: pripouštíme, že naše víra byla hodne idealistická, ale vždyt dokonce i naši nepráte'llé mysLeli, že to nejsou jen ideály, ale že to je neco skutecného, i oni to naše idea1isování brali za skutecnost,
'oni, se báli, že Slovanství neco reálného již j.e. Ale nezdá s·e to býti tak príliš taktické, prihlédneme-li' k veci
blíže. Meli bychom dnes pestovat Slovanství Co východní orientaci proto, aby naši neprátelé zas mysleli,
že je to neco konkretního? S:níme i dnes považovat
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n)'ch ceských lidí, jako byl Švec, které 'oživily naše
Nemce a Madary za tak neprozíravé, že budou naše
plány a fantasie považovat hned za brzkou skutecnost?
brdiny v boji za hranicemi, bylo to ceské optimistické
Bylo mnoho lidí, kterí ctouce manifest knížete Ni»zítra bude lépe« a ne široké ruské líné »zavtra«. byl
to nezdoln)', trebas i obhroublý a trochu sprostý 'Optikolaje Nikolajevice v r. 1914, pocitovali svoji lásku ke
SIovai15tví jako lásku k v)Thodní orientaci ruské. Dnes
mismus pražského »Pepana«, které daleko víc prispely
však, po jedenácti letech, Nikolaj Nikola jevic by se k udržení našeho Ilegionárského »ostrova Jv bouri«
mohl upsat a umanife tovat a prec by nevyvolal mezi
než nejaká mlhavá v)Tchodní orientace slovaJl1ská. Ba
lidem cesk)'m ani tisÍcinu tech citu které vyvolal svým
možno dokonce položit otázku, nebyla-Ii ceskému vojedin)'m manifestem r. 1914. Zme~ili jsme se na tolik
jákovi pri odboji v Rusku fil'osofie dobrého vojáka
tll,}', ktef! j me 1914 vHili ~ dnes neveríme? Zmenila
Svejka daleko prospešnejší než všecka slovanská filoSe na tolIk doba, 'že hy pro nás už neplatil idealismus?
sofie D'Ostojevského?
Ani to, ani ono, rádi bychom verili, a ideály ceníme
Byli Ihychom vLlbec svobodni, kdybychom všichni
r.ade vše, ak veríme s apoštolem Pavlem, že veškerá
byli meli jen víru ve SI'ovanství, ve východ, kdybychom
ví ra bez skutkLl, víra, která nemá nadeji na uskutecbyli jen cekali, až naše víra se sama »stane konkretem«, kdybychom byli vHili jen v manifest Nikole je
není, je víra mrtvá. Chteli bychom míti proste víru
živou, a tu muselO' by Slovanství, které se nám k veNikolajevice? Bylb to štestí, že naši lidé nejen verili,
ale i pracovali, všude, na v)'chode i na západe i uprorení predkládá, míti, formu ponekud jinou, než má
Slovanstvíco
pouhá 'orientace východní.
stred do:na, že pracwali i tenkrát, když zb)'vala jen
jediná víra, víra v sebe samy,
Slovanství co východní orientace nezklamalo jen
ProtO' jsme toho náz'oru, že predkládat dne~ k vel1ÚS, tkla:nal0 vlastne celý svet. I ti strízliví Anglicané
podlehli Jeden ~as prílišnému idealismu pri posuzování
rení zase jen v)'chodní orientaci znamená proste prec1kládat mrtvou víru. Veríme a doufáme i my. že jedv)'chodních událostí, zejm~na v r. 1915 na jare, kdy na
Rusi vládla prý neomezene blahodárná prohibice, kdy
1\OU se i dnešní Ru ko 'Osvobodí, i když nechteli hy
psáno bylo, že mezi mužíky pr~' skoro úplne vymi:>:el chom tvrdit, že se toho sami dockáme. Neveríme
však, že myšlenky na to, že ná:n bude nekdo pomáhat
zlocin. Lidé, kterí prý znali Rusko, verili, že nábožensk)' idealismus ruský dobude Carihradu, osvobodí svaa že za námi hude nekdo stát, pomohou nám udržet Sl
tý hrob, a nekterí tešili se již, jak po váice »v)'chodní
samostatnost. V boji se prozatím musíme udržet c;alri
a pocítat nejradeji se 'svou vlastní silou. Potrebujeme
idealismus« vypoví baj západní nestvure materiali"mu.
Atlglica1ri Thom ortj který ve sv)'ch pametech o této
politiku a vLldcu, kterí by nám ríkali a ukazova'li, že
my, Ceši a Slováci, :11l1símebýt takoví chlapíci, abyveci se zminuje, poznamenává docela strucne po vypocítání všech tech krásných vecí, v než Anglie r. 1915 chom se dovedli udržet treba proti celému svetu. To h~'
na jare verila, toto: » To vše poctive verili lidé, kterí se byla politická idea a politick)' cíl, ci chcete-li, orientace,
domnívali, že znají Rusko. Tecf, po tak krátkém case,
která by asi víc prospela, než ruzné to naríkání, že bez
jejich hlasy se již neoz)'vají.«
toho a onoho pomocníka to prý nepujde.
Proti východní orientaci jsme i z toho dt"lvodu, že
V Anglii snad s'e neozývají, ale u nás prec jen najdou se lidé, kterí poctive verí v starou, predválecnou
tato víra v Rusko ukládati mLIže jen jednu jedinrJ11
práci, totiž udržovat a podporovat emigraci, cili jak se
orientaci »východního iclealismu« a kterí docela poctive
]"íká, »budoucnost Ruska«. Kdyby ale hudoucnost Rusmíní, ž'e bychom se meli k ní hez všech rozpaku vráka byla neodlucná od budoucnosti emigrace, pak ~)y t:::>
tit. A je zajímavé, že i dnes nekteré l,idi uvede v nadasi bylo s Ruskem více méne zoufalé. Neveríme, že pošení zpráva, byt sebe méne zarucená, že na východe
mravnost, idealismus neho práce pr-o dobro cloveka
jem »udržovat e:nigraci« rovná se pojmu »uc1ržt)vat
budoucí Rusko«. NemLlžeme si pomoci, ale musime
jsou na postupu.
S tohoto hlediska se Í'eví dojemná
»shoda u víre« ve východ i mezi lidmi jinak zásadne
priznat, že cím dál tím více ztrácíme víru v ewigr'lci,
se rozcházejícími, mezi bolševiky stejne jako mezi mo- ve vecné studenty ruské, atp. Rusko šlo ted hez dvou
narchisty.
Hlavne žádá se - víra. Messiáš od V)'- milionu nejlepších prý svých lidí už sedm let. je docela
chodu? Lenin ci Slovan? ...
:lložno. že pt"ljde ješte sedmdesát . , . Nemys'líme tedy,
že podporování emigrace je cin nejakého eminentne
Víra ve Slovanství jako v}Thodní .orientaci není
politického v)'znamu pro budoucnost slovanskou, myvlastne nic ji'ného než víra v nejakého príštího Messiáše
od v)Tchodu. V dobách zlých, kdy vše si zoufá, snad
slíme, že je to vec humanity, filanthropie, lásky k bl,ižnímu. Bylo by ponekud málo, kdybychom pro vec sloje na míste taková víra, ale v praxi, v dobách, kdy
vanskou mohli delat jen tolik, že bychom podporovali
heží o to, pracovat a upevnovat svobody získané, taková víra hranicí témer s defaitismem. Vždyt to vlast»myšlenku ruské státnosti«, jak se projevuje mezi rus.ne zna:nená hlásat: všecko je ztraceno, jestliže se za k?u e~igrací, roztríštenou na kdo ví kolik politick)'ch
taboru .. '
nás nepostaví veliký strýcek ruský! Francie nás neudrží, Polsko nás neudrží, nikdo na svete nás neudrží.
Od prosté orientace je také ješte daleko k v)'razné a
jednotné 'myšlence, k ucelelné idei,. Je-li Slovanství
jestliže nebude za námi stát Veliké Slovanské Rusko!
pouhou »východní orientací«, znamená to jinými slovy,
Tak vlastne hlásají ti, kdož verí jen na v)'chodní
že j,e dosud nehotové. Sjednotit se však možno jest jen
orientaci a js'ou presvedceni, že jen východní orientace cili Slovanství odvalilO' bal,van rakouský.
na necem urcitém a jasném; zejména v politice musely
by být idey sjednocující naprosto jasné a urcité. SjedJe možno verit, že Slovanství oživovalo naše hrdiny
nocení Slovanstva lm Inejaké jednoduché východní
v boji za hranicemi, ale v dobe nejnebezpecnejší, kdy
orientaci
bylo by vLlbec nemyslite'liné, protože pod kuvše slovansky ruské se zhróutilo, zbyla tu asi jen prostá,
latým slovem, jako je slovo »vÝ'chodní orientace«, je
nezdO'lná víra v cešství; legiím zb)"llana konec jen ví ra
možno myslet si nejen Rusko, ale také Indii a Cínu.
v sebe, a nutno doznat, že i té by možná pozbyly, kdySlyšeli jsme, že u nás už pouhá víra ve Slovanství
by ohromné napetí .a zoufalý zmatek byly trvaly déle.
byla »zázracným kouzlem«, takže
Slovanství samo
~ebyla to víra v Slovanství, aJleobeti takových uprím-

Plltomnost
muselo by býti \Qouzlem ješte macnejším. Myslíme však,
že Slovanství musí být neco jinéhO', necO' víc než zázracná kouzla. Byla-Ii by jen vírau v zázracná kauzla,
pak asi otva kdy byla by mažno pa:TI)'šleti na realisaci
smel~"Ch plánu a sjednacení
všeho Slavanstva.
Mezi
politikou a 1>auzelnictvím musí být prec jen nejaký
rozdí'!. a základe zázracných
kauzel bylo by mažna
vyvolat nejv)'š nejaké hnutí spiritistické,
ale praktické
hnutí politické nevyvalá se tímtO' zpusabem
ani mezi
nejvetšími idealisty.
ten nejvetší idealista chce verit
v nejaký pactivý ideál a ne v kauzla.
Vypadá ta, jakO' by pad jménem výchadní orientace
skr)'vala se zas jen stará snaha, postavit neco prati západu, proti Paríži
a Londýnu
pastavit
Moskvu
a
Leningrad. Vypadá ta, jako by nekterí spatrovali' naše
poslání v tom, aby v budoucí válce Praha byla predpolí:ll Paríže, kdežtO' jiní zas spatrují
naše náradní
paslání v tom, abycham byli predpalím
Moskvy. PrO' Paríž i pro Maskvu by ta avšem bylo lepší, kdyby se
válcící aeraplany srazily ,nejdrív nad Prahau,
bylo by
pro ne i lépe, kdyby letadla bambardovala
dríve Prahu
než je, o tom není sparu. O takavém 'leteckém baji nad
Prahou mahla by se psát pad titulem
jednohO' Jirákova románu, p~d titulem »v cizích službách«.
. Tekterí bojují u nás za kulturu a idey francauzské,
jiní za kulturu a idey anglosaské, opet jiní zase za idey
lovanskoruské ...
Chteli bycho.l1 najíti ty, kdO' chtejí
bojovat za obycejné veci ceské;1 ani francauzské,
ani
anglické, ani ruské, ani mlhavé veci, zvané slavanské.
Nechceme nic velikéhO', žádnou ve'J.ikau ideu.
Neradíme se k žádným velikým
proudum
a arientacím
národi'! velik)'ch, ale snad mahli bychom
také nec()
málo dokázat. Snad mohli bychom ve svete kulturne
i politicky zna:l1enat víc, než - rekneme - Finové a
orové, snad bychom j,e mohli i predstihnout.
Je nás
asi dvakrát tolik, jsme i bohatší,
prLlmyslem i rolnÍetvím, me'j'i bychom tedy ve svete aspan dvakrát tolik
znamenat, sami a sobe, bez výchadní
a bez západní
orientace, bez kouzel, bez Ruska, bez Polska, bez Francie. Což není žádný Sokal na talik ctižádostivý
a
chopn)', aby predstihl
nejakéhO' finského
závodníka,
jako je Nurmi, což není to ž~ldný cíl predstihnout
Bjiirnsona, Tbsena a jiné? Což je O'pravdu naším ceskolovansk)'m cílem býti jen ve službách cizích orientací
neho - zázracných kouzel??

I

Povolání

a záliby.

Zpoved automobilisty.
Jsem bankérem v malém meste a jakožto od bankére se ode
mne ocekává, že budu vystupovat
ve spolecnosti,
dobre žít,
dcibre ,e šatit a podporovat
všechny naše místní verejné podmy, Lidé se ke mne obracejí o úver a tak mám mnoho príle'tosti k studiu lidských povah a k pozorování,
jak se lidé
povznášejí a jak poklesají. Náš bankovní dum se specialisoval
aa zápujcky na automobily. V tomto smeru jsme získali spoufu, zkušeností, neutrpeli jsme žádných ztrát a poucili jsme se
o cetných slabostech lidské prirozenosti,
jak se obrážejí v automobilu.
Nejsem »škrtil«. Jsem obezretný a jsem šetrný - alespoi1
jsem byl, dokud jsem se nestal automobilistou.
Nejsem útrata.
Na své peníze jsem vždycky musil pracovat, a loucím se s nimi
jrn tehdy, dostanu-li za ne primerenou
hodnotu.
Cást svého
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výdelku jsem vždy ukládal, spíše; ze zvyku než z nutnosti. Nikdy jsem nevydelával »velké peníze«, ale mel jsem jich vždycky
dostatek.
Usmála-li
se na mne
Štestena,
oslavil jsem to
vždycky nejvýš tím, že jsem si koupil nové šaty a vázanku. Ale
pred nekolika lety,
když jsem zacal delat rychlejší pokroky,
namlouvali mi moji prátelé, že jsem už u cíle; a já jsem jim
ochotn'e uveril. Mohl jsem 1:0 ohlásit svetu necím úcinnejším
než koupí automobilu?
Tehdy ješte attto nebylo obecným koníckem. Místním doprávním prostredkem
byla tehdy tramway a doprave na vzdálenost
sloužila železnice. Tehdy ješte nebylo financních spolecností, zabývajících
se výhradne
splátkovými
obchody automobilovými.
Banky byly velmi skeptické a pokládaly pujcky na auta za
príliš riskantní a na cloveka, který si vypujcil na koupi auta,
skromná Fordka
se všichni dívali jako na bytost nebezpeC;nou.
musila být nabízena, místo aby se prodávala sama, jak tomu
je dnes. Obchodníci s auty byli nezkušení a nemeli primereného kapitálu. Auto se pokládalo za úplný prepych, a ne jako
dnes za základní nezbytnost.
Po težkých bojích se svým -sporivým svedomím
presvedcil
jsem konecne sám sebe, že si mohu doprát auta. Nemaje docela žádné znalosti vozí'! a jej ich hodnoty, rozhodl jsem se posléze pro skromný vuz z druhé ruky, typu,
který nebyl ani
standardní
ani populární. Cena cinila asi desetinu mého rocního dL1Chodu a já jsem predtím nikdy nevynaložil tolik na vec
rrepychovou.
Až dosud bylo mou jedinou a nejvetší
extravagancí kolo, jež sice tehdy bylo, svou cenou k mým dLlchodum
asi v témž pomeru, ale nevyžadovalo si nákladného vydržování,
nepodléhalo težkému
znehodnocení,
neprivedlo
s sebou žádné
spolecenské závazky
ani nepredvídané
výdaje.
První náklad
na ne byl i poslední.
Mám prísnou zásadu, nekupovat, co nemohu hotove zaplatit,
a kdykoli vyjíždím
z prodejny
automobilu
s novým vozem,
nelpí na nem žádný závazek. Ale když jsem vystavoval chek na
zaplacení tohoto prvního automobilu, nedálo se to beze strachu.
Protože
to byl vuz »ojetý«,
vyžadovaly
mnohé malickosti
opravy, zvlášte však ty, jež byly na újmu slicnému zevnejšku.
Mne šlo predevším o zevnejšek, chtel jsem po té stránce mít
za své peníze co nejvíc, a tak se stalo, že první náklad nebyl
poslední. Odhadl jsem peclive, kolik asi bude stát pohon a kolik
udržování v dobrém stavu. Benzin a olej budou stát týdne prllmerne tolik a tolik, vydání na garáž bude v naší prosté obci
cinit mesícne pet dolad!. Mohl jsem vzít tuto dar! ze svých dLlchodu na svá bedra bez nesnází. Mé svedomí bylo klidné nebo, lépe receno, otupovalo se.

I

Neujel jsem na své první vyjíždce ani pul míle,
a už mi
praskla pneumatika a s ní zahynulo i nekolik mých apriorních
myšlenek o nákladech na automobil. Nemaje smyslu pro mechaniku a jsa naprosto neznalý manipulace se strojovým
zarízením vozu, musil jsem se pokaždé obrátit
na svého garážmistra,
kdykoli se neco stalo na stroj i, a to se stávalo velmi
casto. Ale když už jsem si jednou vuz koupil, musil jsem ho
používat, at to pusobilo na mé konto v bance jakkoli neblaze.
Krome toho jsem byl také jako ridic docela zelený. Brzdení
nikdy nebývalo populárním
sportem;
pojištování
vozu proti
nehodám bylo tehdy v plenkách a prémie byly velmi vysoké. Ale
já jsem práve tehdy na ulici dvakrát klou~l s vozem a zajel
jsem na chodník.
Tyto príhody mi sice nezpusobily žádnou
škodu, ale pr)Uéily me o nebezpecí vlhké dlažby a o cene ochrany
proti smyku. Jakožto rozumnou ochranu koupil jsem soupravu
retezLI. Ale jednoho vlhkého rána jsem je pripevnil nesprávne
a resl1ltátem toho byl výdej asi sta dolaru.
S pocátku jsem si peclive zapisoval všechny výdaje souvisící
s mým autem. Byl jsem zvedav, zdali se muj rozpocet dostává
do rovnováhy, ale císlice rostly tak rychle, že jsem se neodvaže-val pohledeti faktltm ve tvár a radeji jsem své knihy zavrel.
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Nevedomost
peníze.

ciní

cloveka

blaž~ným,

ale tato

blaženost

Maje rychlý dopravní prostredek,
mohl jsem si snadno
jíždet v nedeli k ob~dtt~Ha v~nek 'nebo' vecer podniknout

stoj í
vyvy-

jíždku. Krome toho ocek~\I~IPi moji pfate1é, že je, poctím jako
šofér i jako hostitel, a to ješte zvýšilo sUrrib. mých výdaju.
Ale pustil jsem se do neceho, od ceho jsem se ctí a bez újmy
pro duslednost nemohl upustit. Má šetrnost ustupovala víc a víc
sklonum k nešetrnosti.
Po osmi letech zkušeností shledávám, že psychologické procesy jsou u všech vlastníku automobilu celkem stejné. Nejprve
chcete mít vuz; potom ~e rozhodnete, že si jej koupíte. J akmile jste jej jednou knupili, musíte jej udržovat v chodu, nebot vuz, stojící v garáži, nemá ceny. Proto vynakládáte
peníze a vynakládáte
je stále, a{ jsou dusledky jakékoli. Zbývá
vám jenom jedna možnost: prodat; a v tom vám brání pýcha.

Má první zkušenost
s autem me naucila temto pravdám:
Ojetý Vtlz je riskantní investice, není-li nám známa jeho historie a jeho drívejší majetník.
Nekterým
vozum se dostává
nejlepší péce, nekterých se hrube zneužívá. Obycejne bylo ze
stroje vytluceno, co se jen z neho dalo vytlouci, a nový majetník
stojí pred problémem,
jak udržeti opotrebovanou
vec v dobrém
stavu. Laciný vuz nový je lepší sázka než drahý ojetý. Jestliže
majetník nedovede sám zacházeti s nástroji a nevyzná se trochu
v mechanice. bude velmi castým návštevníkem
v autoopravne,
a to vždycky stojí peníze. At si náklad na udržování a náhodné
opravy vypocítáte
jakkoli peclive, prevýší skutecnost
vždycky
teoretická císla. A jestliže majetník z úsporných duvodu nedá
v11z pojistiti, uvádí v nebezpecí SVttj kapitál, kdykoli vytáhne
"tlz z garáže.
V}'siedný úcinek na jednotlivce je ten, že nicí jeho smysl pro
hodlloty. A{ chce nebo nechce, musí takový clovek vydávat pellíze r:a každém kroku. Jakmile jednou podlehl svodu automobilu, je potom úplne bezmocný. Vynajde-li se ncco, cím se chod
automobilu ciní jemnejším
nebo zevnejšek slicnejším,
on si to
porídí. Dodá-li mu nový lak skvelejšího
lesku, porídí si nový
iak. Jestliže nový vynález zvýší rychlost, on prijme tento nový
v~;!lález. Tyto nepatrné výdaje rostou rychle ve velkou sumu a
zname:lají
v mnoha prípadech ohrožení rovnováhy
mezi príjmy a vyJadm.
Prebytek dt1chodu místo aby putoval do banky
jako reservní fcnd, jde na automobil. Mnohé rodiny žijí po cebu dobu n;, samélil pokraji nebezpecí. Jejich chudobu pusobí
auto. Šetrení je pak vec nemožná. Radost ze zabezpecení pro
budou~nost obetuje se okamžité rozkoši. A s touto okamžitou
rozkoší se 'mísí stálá úzkost, jež provází zpusob života nad naše
prostredky.
Zde príklad, jejž mi bylo možno pozorovati. Jistý bankovní
úredník,
který vydelával asi sto padesát dolaru mesícne, se
oženil a: koupil domek, na nejž neco složil v hotovosti, ostatek
se zavázal mesícne splácet. Prišlo decko. Náš muž se premluvil k presvedcení,
že jeho žena a díte potrebují
»zdravého
vzduchu«, ackoli žili na venkove. Našel vuz z druhé ruky za
125 dolaru. Zaplatil hotove jenom 25 dolartl, na zbytek dal úpis.
Sotva však mu byl stroj odevzdán, už poznal, že udelal chybu.
JE.dnal energicky, prodal vuz se ziskem a potom koupil nový,
zaplatil všechno, co dostal za starý, na nový, ale na úpis byl
stále ješte dlužen. Konecne se obrátil na mne o pujcku 25 dolaru, aby mohl dát splátku na starý VtIZ. .T á jsem odeprel, ale
on peníze prece nejak sehnal. A pak mel na krku trojí dluh:
jeden na dum, jeden na starý vuz a jeden na nový. Krome toho
si vypujcil na koupi domu i od jednoho svého prítele. Ve skutecnosti je každý cent z duchodu tohoto muže obstaven dríve,
než jej dostane. Než si porídil vuz, vycházel financne celkem
dobre, ted však stále pokulhává. Splácí-Ii na domek, nedostává
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se mu na vuz. Co dríve mohl ušetrit, musí ted vydávat. Jak
jeho obavy vzrustaly,
stával se tento clovek nervásním, že
ztratil své místo. Zdravý vzduch mu prišel draho.
Starý vuz me naucil nekolika draho zaplaceným' pravdám, ale
já jsem se rozhodl, že potrebuji vozu lepšího. NoVÝ vuz, uvažoval jsem,
nebude dlouhou dobu vyžadovat žádných oprav.
Ackoli spotreba jedné desetiny mého rocního duchodu na starý
vuz byla težkou ranou pro mé svedomí, nebylo mi obtížné
svolit k vynaložení mého ctvrtletního
príjmu na nový. Podlehl
jsem automobilu
úplne.
Staré auto mi nedávalo spolecenský
lesk; doufal jsem v to od nového. V;laciném voze jsem si pripadal bezcenným. V novém a nákladném se budu cítit jako milionár. Moji prátelé budou mít radost, až se dovedí, jaký jsem
udelal pokrok, a moji neprátelé budou musit pripustit, že mi':
ocenovali nesprávne.
Ukážu tem i onem, že jsem nejen dospel k; cíli, ale i že jsem k nemu dospel rychle. Proto když jsem
vyjíždel z okresního trhu na zbrusu novém výstavním voze,
mel jsem pocit nemalé pýchy a spokojenosti,
smíšený s nekolika 'málo
pochybnostmi.
Toto auto vypadalo jako auto
bankérovo;
a brzy také pocalo jako bankérovo auto úcinkovat.
A aby nikdo nemohl býti na pochybách o tom, cí je to vuz,
dal jsem, na nej hned 'druhý den namalovat své iniciálky.
Nebyl j sem ridic opatrný a lekce v rízení tohoto vozu byly
nákladné. Poucil jsem.:oe na príklad, že 1. uvedete-li v cinnost
brzy a zastavíte pohon na omrzlém dláždení, vystavujete se
nebezpecí zvrhnutí, treba jste chráneni retezy proti smyku a
smykuvzdornými
pneumatikami;
poplatek za tuto lekci - osmdesát dolaru; 2. jede-li ulicí elektrická dresina a vy v pravém
úhlu k ní, že se dresina Je vuli vám nemuže zastavit, ale vy
k··vuli ní ano; poplatek za tuto lekci - tricet dolaru; 3. praví-Ii
z2.Jeon, že nesmíte jezdit vetší rychlostí než 20 mil za hodinu,
a vy jedete rychlostí 30 mil, muže vás to stát, jako to stálo
me, 25 dolaru; 4. že baterie casto potrebují vody a stroj t\l a
tam oleje padesát dolart1;
5. že, predjíždíte-li
Fordku a
vpredu je vuz na sbírání špinavého prádla pro prádelnu, nepoškodíte možná tento vuz, ale ublížíte svému vozu, nemužete-li
hned zastavit - dvacet dolaru; 6. že, nedíváte-li se na tmavé
silnici na cestu a stojí-li vám v ceste sloup, vrazíte pravdepodobne do tohoto sloupu - deset dolaru; 7. že, nedáte-li znamení vozu za vámi, muže do vás tento vtlz vrazit a žádat zaplacení náhrady --,- 25 dolaru. Opravdu, první náklad na tento
vuz nebyl poslední.
Nekteré z tec'hto katastrof
byly uhrazeny pojištením, nekteré
ne· ale výkaz útrat celkem rosti. A kdyŽ se k nemu pripoctly
r:ákladY udrŽOVací, byl, muj vuz luxusem velmi dr~hý,? Avšak
mé spolecenské postavení bylo zabezpeceno;
byl jsem pokládán
za vÝznacného obcana. Neomlouval
jsem se už svým bližním,
ale omlouval jsem se obšírne svému kontu v bance. A když mi
nekdo rekl, že jezdím ve »Íešném« voze, souhlasil jsem n011chalantne, že je fešný ...

*

Vrcholem ctižádosti
prumerného
muže pred nemnoha lety
bylo, míti svuj dum a úcet v bance, Ctižádostí téhož muže dnes
je mít svuj automobil. Ackoli touha být majetníkem .domu jest
ješte dnes silná, myslím, že lidé prece jen pokládají za udavatele spolecenského postavení spíše automobil než dum. Di'\ll1
stojí nehybne;
vnitrek mt1že videt jenom nekolik vyvolenrtL
Automobil však jezdí po svete; každý jej vidí a mnozí z po·
zorovatelu vedí, co stojí.
Kdybyste dali voliti mezi hezkým
domkem bez automobilu a skromným
domkem s automobilem,
zvítezí jisté tento. Zprostredkovatelé
realit potvrzuj í, že první
otázkou kupcu nyní jest, zdali je pri dome garáž. Dum bez
garáže se težce prodává. Ackoli venkov láká už svým puvabem,
zvyšuje jeho puvab okolnost, že ho lze užívati pro:;trednictvím
automobilu,
a nejeden muž se prestehoval
z mesta na venek
jen proto, aby se zbyl velkých náklacl1J, spojen)'ch s vydržová·

.
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nabýti prostrednictvím
veci tak nákladné, jako je automobil.
Naopak, zde si je treba zvyknout na výdaje, nebot pokud jde
o stálou spotrebu paliva, oleje a oprav, nehlede ani k velkému
znehodnocování,
zaujímá
automobil
první místo mezi všemi
stroj i, jež kdy byly vynalezeny k radosti cloveka.
Ale Já sám stále ješte jezdím v autu. Musím držet krok
ními, trebaže jsem na to spotreboval už ctyri vozy.

s ostat-

Poznámky
Boj proti politickému
klerikalismu.
V posledním
císle
"Varu« p. Jos. Hrdina v záverku svého clánku »Ješte prostredky
demokracie« slovy jak náleží vrelými propaguje boj proti klerikalismu politickému,
který ze všech odnoží klerikalismu
dle
jeho vlastních
slov je »nejnebezpecnejší
svobodc
a rozvoj
i lidského
ducha«
a jehož
'potrení
konec
koncu
spadá
v jedno
s úsilím
pravé
pokrokové
p l' á c e.« Tato slova mají význam, zvlášt cteme-Ii je na stránkách llVaru«, který až dosud tak vynikajícím
zpusobem provádel prímo advokátské
hájení komunistické
theorie i praxe.
Doufáme, že u p. Hrdiny v boj i proti politickému klerikalismu
n('zústane ponze pri slovech. Daleko pri tom na frontu míti nehude. M:o,;;c zacít prímo u strany komunistické,
ke které má
nejblíže..
Jako dcbré kompendium
pro tento boj doporucujeme mu oflcielní »Usnesení v záležitosti diskuse«, vydaná výk.
v.ýborem k0111. strar.,V ~ otisknutá v »Rudém Právu«, jakožto
praviUb pro chystanou predsjezdovou
diskusi.
První paragra f
techto usne,cní zni:
».;ak vésti diskusi? Diskuse 111usí býti vedena úcelnc a
vecne. Diskuse má se vystríhati
zbytecného osobního napadání a stavet vždy duvody pruti duvod lim. V diskusi prípustna je kritika, ale ne prí P u st no j e ú toc e ní pro t i
platným
zásadám
a usnesením
a jest
vyvarGvat i se všeho toho, c o b y n a v e r e j n o s t i 111o h I o
str a n u po š k o d i t i. Za udržení diskuse v rámci prípustné stranické kritiky odpovedni jsou vedoucí redaktori
listu strany. V:i;konný výbor volí tríclennou komisi, která
má povinnost sledovati prllbeh diskuse a z a k roc o vat i
o k a mži t e proti tem listllm strany, v nichž by diskuse
dovolený rámec prekrocovala.«
Jak videt, dovolený rámec diskuse není príliš široký, kritika
jt:st sice dovolena, ale s podmínkou, že nebude »útoceno« proti
platným zásadám a usnesením. Takovouto
»diskusi« pripouští
papež v rámci katolické CÍrkve také, a tríclenná komise volená
výkonným výborem, mající povinnost sledovati prubeh diskusc
a okamžite zakrocovati proti tem, kterí tento rámec diskuse prekrocí - tato komise neliší se mnoho od papežské kurie. Leda
tím, že pravdepodobne
bude zakrocovati
rychleji. Druhý paragraf rádu ukazuje, jak dukladným sítem budou clánky procházeti, než se dostanou pred širší verej nost. Každý úcastník jest
se svými clánky odkázán v prvé rade na casopis svého kraje.
O tom, které clánky pro svuj význam mají býti uverejneny ve
více listech, rozhoduje po návrhu komise polbyro. Toto usnesení dává polbyru možnost dirigování samotných výsledku diskuse, tím, že projevy dosavadnímu
výk. výboru nepríznivé, ncbudou-li hozeny prímo do koše na základe ustanovení par. I.
a .'L budou aspoil publikovány pouze v nekterém casopisu krajinském a naopak do všech listu strany budou kolportovány
clánky dosavadnímu vedení príznivé. Pro vetší rozšírení z clánku
oposice mohou býti vybrány clánky obsahove slabé, které obájci dosavadního vedení budou moci hrave vyvracet. Tím ZPllso,,~ . bude ve verejnosti
pusoben dojem, že vetšina úcastníku
diskuse s postupem dosavadního vedení souhlasí, oposice naopak
ve svých názorech že je neujasnená
a slabá a tím bude náležite zpracován dav, ten llDav:«, v jehož neomylnost
a všemo-
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»0 cem má býti diskutováno? Všichni diskutující meli
si za cíl diskuse položiti snahu, prispeti co možná nejví
k posílení strany a najíti nejsprávnejší
a leninské stan
visko ke všem soucasným událostem a úkolum. Proto i kri
tika minulých událostí, konstatování
zkušeností neb chy
mají v diskusi jen pot u d mís t a, pokud jsou vede
snahou zhodnotiti je a vyvoditi z nich pro budoucnost
možno nejsprávnejší
~ávery.{(
Ovšem, o této snaze a správnosti hodnocení bude rozhodova
opet komise se svým právem okamžitého
zakrocení proti ruši
tel lim »zákonitého« prtlbehu diskuse. Jak videt, vedení stra
ucinilo v techto pravidlech všechna možná i nemožná opatre
aby diskuse byla co nejméne diskusí a p. Haken bude pred vš
mohoucím davem prof. Nejedlého státi nezranitelný jako Sie
fried. Jako poslední hrebík do rakve diskuse je zde ustanoveni
dle kterého jest "z byt e c n o o p a k o vat i vec i dá v n o ji
vše o b e c n e zná m é a bez e s por n é.« Konec korunuj
dílo. I kdyby se našel mezi komunistickou
oposicí genius, který
proplul všechna úskalí techto pravidel, o poslední jiste ztrosko
Tríclenná komise proste prohlásí jeho názor za "dávno již vš
obecne známý a bezesporný« a, hodí jej do koše. V záverk
»Usnesení« cteme: "Úcelem diskuse není psát - úcelem disk
je premýšlet!« Tato záverecná morálka jest dukazem, že vede
našich komunistu
má více smyslu pro humor než pro diskus'
Boj proti takovému
politickému
klerikalismu
a jesuitism
jaký jest obsažen v citovaném »Usnesení v záležitosti diskuse
takový boj jest hoden hrdiny! Ale utece-Ii p. Hrdina pred tím
bojem, pak budeme moci definitivne
rozhodnouti
problém, c
je~t cestnejší a pokrokovejší:
Býti Kondelíkem v »Prítomnosti
anebo takovýmto »hrdinou{( ve "Vanl«.

Dopisy
Mládi

O

volbách.

V ážený pane redaktore!
V posledním císle "Prítomnosti«
stežoval si nejaký dvaadva
ceti!etý jinoch na nesnáze, které mu pl'tsobí vzhledem k jeh
mládí volební povinnost. Dovolte mi nekolik vet. Je mi tak
práve tolik let, co onomu p. kg. "klukovi« a souhlasím úpln
s jeho projevem. Myslím, že málokterý z nás, abych tak rek
"politických
rekrutu«,
bude volit s objektivní
spravedlnost
Rozhodne tu bud raptus bujnosti, nebo raptus blaseovanosti
pe dle letory.
Jásám
mám podstatné obavy, že nesetkám-Ii se do té dob
s nikým, kdo by byl schopen svojí morální autoritou mne pr
svedcit o nutnosti hledet kladne na politický život (a na živo
vubec - v jednadvaceti
lete~h je (clovek ješte tolik dokiri
nárem a idealistou!)
- sáhnu po kandidátce té strany, kte'
bude mít v programu
nejvíc rozvratu
a negace. Bude-Ii t
objektivne
spravedlivé,
nevím pred svým svedomím bud
však cist; imponujet
mi Mephistopheles:
Ich bin der Geist, das stets vereint!
Und das mit Recht;
denn
alles
was
entsteht,
ist
werth
dass
es zugrunde
geht.
V úcte oddaný
Karel Cejka, t. c. studující.
(P o z n. l' e d a k c e: Milý príteli, chteli bychom jenom krát
ríci, že tonete " politováníhodných
bludech, myslíte~li, že vš.
co je, je dobré jen práve tak k tomu, aby to zaslo. To
stanovisko
lcteré možno pochopiti u Mefista, ne u cloveka.
Ale Vaše 'uprímnost,
i uprímnost
Vašeho kolegy z minuléh~
císla mají svou cenu: ukazují, že je ponekud nesmysl no, dáva
do ;ukou volební právo lidem pred dvacátým ctvrtým roke
dokud o ne ješte nestojí a dokud si neodbyli první intelektuální
vyboureni. To je jeden z omylu demokracie.)
J

