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Kniha vychází v roce 2021, kdy si připomínáme
šedesát let od úmrtí profesora JUDr. Karla Engliše (1880–1961),
zakladatele a prvního rektora Masarykovy univerzity,
blízkého spolupracovníka Tomáše Garrigua Masaryka,
šestinásobného ministra financí, guvernéra Národní banky
Československé, rektora Univerzity Karlovy, vědce,
univerzitního profesora, politika, národohospodáře,
filosofa a člověka, který se rád smál.

Předmluva k prvnímu vydání
Osobností profesora Karla Engliše se zabývám více než třicet let,
a proto pro mě bylo objevení rukopisů vzpomínek velkým a příjemným
překvapením. Jejich prostudování mně umožnila Englišova rodina, zvláště
paní Mgr. Barbora Horáková, pan MUDr. František Plhoň a paní Ing. Jitka
Englišová.
Přečetl jsem Englišovy vzpomínky s velkým zaujetím a okouzlením.
Musím konstatovat, že tyto úsměvné historky vypovídají o první republice,
její politické a společenské atmosféře leckdy více než sáhodlouhé odborné historické statě. Engliš mnohé významné osobnosti politického života,
například T. G. Masaryka, A. Švehlu, J. Malypetra, i řadu událostí první republiky popisuje s vtipem a elegantním nadhledem. Vzpomínky nazval Tož
poslouchejte a Rozmarné příhody. Nejedná se výjimečně o odborné práce,
ale o krátké literární miniatury či postřehy a vzpomínky na lidi, s nimiž přicházel často do styku, krátké komentáře dobových událostí. Je překvapivé, že Engliš, který měl na dobových oficiálních fotografiích vždy vážný až
zasmušilý výraz, psal tyto práce v humorném tónu. V soukromí byl Karel
Engliš příjemným, vtipným člověkem, jenž rád žertoval, o tom koneckonců
podává svědectví ve svých vzpomínkách i Marie Baťová, manželka Tomáše
Bati. V rodinném archivu jsme k našemu velkému překvapení objevili i skicář
s kresbami známých osobností, se kterými se Engliš pracovně i přátelsky stýkal. Z těchto Englišových výtvarných výletů je patrné, že byl velmi dobrým
pozorovatelem a zdatným kreslířem.
Některé vzpomínky byly již několikrát publikovány (například historku
s rektorským řetězem jsem četl v různých podáních a vždy trochu jinak), tentokrát má však čtenář možnost přečíst si je z pera člověka, „který byl u toho“.
Jaké bude překvapení, když zjistíte, že všechno (jak praví starý moudrý rabín) bylo trochu jinak.
Pevně věřím, že stejně jako mne potěší četba těchto vzpomínek
i ostatní čtenáře.
Jiří Blažek
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
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Úvodem
Jedenkráte se mne ptal president Masaryk, co soudím o jednom ministru. Řekl jsem: „Nemám rád lidi, kteří se nikdy nezasmějí.“
President mi velmi dobře porozuměl, protože se velice rád od srdce
zasmál a rád vykládal veselé příhody. Švehlovi jsem musel při každé
návštěvě napřed vyložit nějakou anekdotu. I politika má svůj humor.
Jednak jsou i nejvážnější věci vtipkařům předmětem vtipu; hledají
na nich stránku humornou. Jednak i jednání mezi politiky se neobejde bez humoru a vtipu. Hledal jsem často humor a vtip jako metodu politického jednání, protože i nejzamračenější člověk se oblomí,
je-li nucen se zasmát; překonávají se tak mrtvé body politického jednání. Je-li pravda, že vtip je koření života, je jistě kořením politiky.
Na lidech, o nichž se velmi mnoho mluví a píše – a k nim patří
nesporně politikové –, nás velmi často zajímá to lidské, chceme vidět
osoby ty lidmi, doma, chceme je slyšet se smát. Je tedy o politický
humor zájem větší nežli o obyčejnou anekdotu. Proto jsem sebral
některé humorné události, kde jsem byl subjektem nebo objektem, do malé sbírky pro rozveselení i poučení našich potomků; též
k dokreslení historie. Bylo by škoda, kdyby byly úplně zapomenuty.
Čtenář se podiví, že vedle učených článků a traktátů jsem psal
také takové humorné věci. Patřil jsem k lidem, kteří se rádi zasmáli.
V Hrabyni, v létě 1932–19331

1

Karel Engliš

Text vzpomínek vznikal postupně; jeho první rukopisnou verzi napsal autor mezi lety 1932
a 1933. V roce 1938 přepsala text na stroji úřednice Národní banky Československé Adolfína Řimnáčová a tento text následně Karel Engliš vlastnoručně doplnil o další vyjasňující nebo vysvětlující poznámky. Po druhé světové válce se Karel Engliš k textu vrátil, doplňoval jej a dále upravoval.
Z doslovu a stejně tak i některých poznámek vyplývá, že text byl doplňován i v době hrabyňského
exilu (např. u textu „Když se ministr financí dostane do spárů financům“ je uveden červen 1959).
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Z jednání o válečných půjčkách
Když jsem koncem dubna 1920 převzal ministerstvo financí,
byly pokladny prázdné a musil jsem si na platy zaměstnanců vypůjčiti od bank na pokladniční poukázky půl miliardy198, poukázky
zanesly banky hned do bankovního úřadu (tehdejšího cedulového
ústavu), a tak to byla inflace. Nezbylo nežli hledati úvěr v uznání
válečných půjček199. Před tím, nežli jsem ministerstvo převzal, byla
u Preisse večeře, byl tam též pan president republiky, vrchní ředitel
Novák aj. Patrně mě tam zkoušeli. Ale všichni byli toho mínění jako
já, že jest třeba uznati válečné půjčky tak, že kdo upíše novou půjčku státu československého, tomu se uzná rakouská válečná půjčka.
To se stalo. Kdo upsal 75 Kč a odevzdal válečnou půjčku 100, dostal
nový dluhopis 150 Kč; zúročené částky dané náhradou za válečné
půjčky nebyly zúrokovány stejně. Rozeznávalo se mezi privilegovanými a neprivilegovanými půjčkami. Obce, spořitelny atd., tedy
veřejné svazky a lidové peněžnictví, měly výhodu, ostatní subjekty
byly neprivilegované. Privilegované subjekty musily prokázati, že
měly v den převratu sídlo zde a že už tehdy měly válečné půjčky.
Neprivilegované osoby prokazovaly občanství a že válečná půjčka
nevyšla od převratu z rukou československého občana. Tím se měl
zameziti dovoz válečných půjček. Zákon se projednával za hrozných
bouří v poslanecké sněmovně. Zde však byl rozšířen okruh privilegovaných osob o sirotčí peníze, ale nebyly důsledky toho provedeny
dále při tom, co mají prokázati (zda sídlo a držbu od převratu jako
osoby právnické, které jedině byly privilegovanými, nežli poslanecká sněmovna dala mezi ně sirotčí jistotu – či občanství a okolnost, že
půjčka náležela od převratu nějakému československému občanu).
198

199

Státní pokladniční poukázky vydané peněžním ústavům byly v roce 1921 proměněny dle zákona č. 333/1921 Sb. z. a n., o záměně 6 % státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky.
Finanční problémy Rakousko-Uherska v době první světové války byly řešeny vydáváním
tzv. válečných půjček. Zatímco české obyvatelstvo (a peněžní ústavy) je odmítalo upisovat, naopak čeští Němci je nakupovali ve vysokých objemech. Po skončení války tak byly v držení
německého obyvatelstva v ČSR imobilizovány značné sumy finančních prostředků. Díky zákonu č. 417/1920 Sb. z. a n. se z iniciativy Karla Engliše, přes odpor Aloise Rašína, podařilo v roce
1920 zajistit odškodnění jejich majitelů, kteří mohli na jejich podkladě upisovat IV. státní půjčku
československých korun ve stejné nominální výši.
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Poslanecká sněmovna odešla na prázdniny a věc přišla do senátu. Zde ihned postřehl věc senátor a profesor německé university
dr. Spiegel. Když mu bylo několik zlepšovacích návrhů zamítnuto,
poukázal na řečenou změnu provedenou v poslanecké sněmovně
a na to, že u změny nebyly provedeny důsledky další, že přece sirotčí peníze nemohou prokazovati „sídlo“ a že válečné půjčky, které
nebyly v den převratu ještě penězi sirotčími, ale staly se jimi později,
nejsou ani privilegované, ale také nejsou neprivilegované, protože
se všechny sirotčí peníze prohlašují za privilegované, čili jinými slovy, že tu je prostě nedopatření a že zákon musí zpět do poslanecké
sněmovny. Předseda výboru, senátor Jirásek, se neobracel ani na referenta, ani na přítomné úředníky Vlasáka, jemuž se hrůzou postavil
poslední vlas na hlavě, a Brabence, jemuž se perlil pot na čele, nýbrž
rovnou na mne. Bleskem bylo nutno věc rozřešiti, protože zákon už
nesměl zpět. Poslanecká sněmovna šla na prázdniny, byl by nastal
odklad několika měsíců, stát potřeboval peněz, a pak se nesměla
dále připustiti žádná agitace.
Řekl jsem tedy, že námitka prof. Spiegla platí pouze ohledně
sídla a bydliště či občanství, a že je pravda, že sirotčí peníze nemohou prokazovati sídla, jak bylo původně předepsáno pro privilegované osoby a zůstalo nezměněno i po zařadění sirotčích peněz mezi
ně, ale že námitka tato vyžaduje přiměřené interpretace, totiž že
„sídlem“ sirotčích peněz je občanství sirotků, tedy obyčejný výklad
per analogiam. Další námitky Spieglovy však, totiž že sirotčí válečné
půjčky, jež se jimi staly až po převratu, nejsou privilegované a jsou
snad vůbec vyloučeny, že neplatí. Věc – jak byla upravena – byla
upravena podle úmyslu zákonodárce („Da bin ich neugierig,“– „To
jsem tedy zvědav,“ – poznamenal Spiegel). Neboť se musíme tázati, proč zákonodárce učinil privilegovanými jen ony sirotčí válečné
půjčky, které jimi byly už v době převratu. Proto snad, že jsou sirotci
ubozí? Nikoli, máme i velmi bohaté sirotky. Stalo se tak proto, že
bylo poukazováno k tomu, že sirotčí peníze bez viny a bez přičinění
sirotků působením úřadu a poručníků byly na válečné půjčky upisovány. To se uznalo. Ale platí to snad také o válečných půjčkách,
které byly sirotky po převratu poděděny? Zajisté že nikoli; ty byly
upisovány zletilými z vlastního jmění. A tak byly právem jen ony
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sirotčí válečné půjčky prohlášeny za privilegované, které jimi byly už
alespoň v den převratu. Co tedy s těmi sirotčími válečnými půjčkami, jež se staly sirotčími po převratu? Jsou ty snad z upisování vůbec
vyloučeny, jak míní profesor Spiegel? Nikoli, ty jsou prostě neprivilegované, protože neprivilegované je vše, co není privilegované,
a ze sirotčích válečných půjček jsou privilegovány jen ty, které byly
sirotčími v den převratu. A tak odpovídá text přijatý poslaneckou
sněmovnou úmyslu zákonodárcovu. Celý výbor sledoval tuto argumentaci s napětím, profesor Spiegel, stoje za mnou se zákoníkem
v ruce. Když jsem skončil, uhodil zákoníkem o stůl se slovy: „Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Interpretationskunst.“ („Blahopřeji vám k vašemu interpretačnímu umění.“) Vlasákovi se poslední vlas položil
a Brabenec si utřel pot. Tato interpretace se pak stala základem právní interpretace zákona.

Z jednání o ceny cukru v roce 1920
Hospodářství cukrem bylo vázané. Ve vnitrozemí stanovila
vláda cenu cukru a cukrovary byly povinny při této uměle snížené
ceně dodávati do vnitřního konsumu, kolik bylo třeba. Vývoz byl
volný, protože ceny byly vysoké, ale z vývozního zisku si bral stát
podíl. Cukrovary měly tenkráte zájem na vývozu a malý zájem
na domácím odbytu. Za málo let se poměr úplně obrátil.
Tak se zase na podzim roku 1920 jednalo o ceny cukru. Zatím ovšem při klesající měně stouply výrobní náklady a stará cena
se nedala udržet. Vláda – byla to úřednická vláda Černého200 s Průšou jako ministrem zásobování – byla interpelována o cenách cukru
a Průša všechno otevřeně řekl, že cena bude tak a tak zvýšena. Na to
napsal bývalý ministr Franke do Českého slova článek, že cukr musí býti
za mnohem nižší cenu. Sešel se stálý výbor201, aby pojednal o prohlášení vlády. Vidělo se, že by hlasování vládu porazilo, a tak předseda
200
201

Jednalo se o první úřednickou vládu Jana Černého 15. 9. 1920 – 26. 9. 1921.
Stálý výbor Národního shromáždění, který byl společný pro obě sněmovny, tvořilo 16 poslanců
a 8 senátorů. Nahrazoval zákonodárný sbor v době, kdy bylo jeho zasedání ukončeno nebo pokud došlo k rozpuštění některé ze sněmoven. Až na výjimky byl oprávněn rozhodovat o věcech,
které patřily do zákonodárné či správní působnosti Národního shromáždění.
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Tomášek přerušil asi v devět hodin schůzi na 20 minut za účelem
porady. Přestávka trvala do 5 hodin odpoledne a německá oposice
čekala trpělivě. Socialisté byli neúprosní (Bechyně říkal, že nemůže jíti výše nežli kdy Franke z důvodů soutěžních) a já jsem musil
být stejně neoblomný, protože cena požadovaná Frankem byla pod
výrobním nákladem a ztráta se měla uhrazovati ze zisku ve vývozu
jako u obilí. Tak se smlouvalo po pětihaléřích a každý haléř znamenal 3 miliony Kč202. Když se chýlilo už k páté odpoledne, vešel jsem
opět do poradní síně a řekl: „Tak už vím, jak to rozřešíme; ale napřed otázku: Jak milovali staří Římané?“ Když žádný nevěděl, tedy
jsem to uhodl sám: „Špatně, mladí milovali dobře.“ Tomášek se sice
na mne naoko rozhorlil, ale ledy byly prolomeny. „Ale jak rozřešíme
ten cukr?“ ptali se všichni. „Vrátíme se do zasedací síně a budeme
hlasovat.“ „No, a co učiníte vy?“ ptá se dr. Franke. „To je zase naše
věc (vlády),“ odpovím. Černý přišel ke mně, jestli jsem se zbláznil,
protože hlasování musí dopadnouti proti vládě, a to přece znamená
demisi. „Nic takového se nestane,“ uklidnil jsem ho. „Našel jsem ještě
několik vagonů cukru staré výroby, a jakmile bude prohlášení Průšovo zamítnuto, vstaneš a prohlásíš, že tento nález nám umožňuje
vyhověti panu poslanci Frankemu na měsíc říjen. Na dobu pozdější
že budou konána ještě šetření.“ K všeobecnému překvapení stálého
výboru se tak stalo a všichni byli rádi, že je odbyta tato trapná záležitost. Tu k ohromení stálého výboru navrhl senátor Horáček, aby se
zahájila debata o tomto novém vládním prohlášení. Situaci zachránil
Tomášek: „Debata je zahájena, k slovu se nikdo nepřihlásil. Končím
schůzi.“

202

Připojena přeškrtnutá nečitelná poznámka.
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„Udržal jako ministr národní obrany mě přemluvil, abych jezdil na koni.“

A ještě šňupec na zdraví.

Proč jsem přestal jezdit na koni
Udržal jako ministr národní obrany mě přemluvil, abych jezdil na koni. Cvičil nás – jezdil jsem se svou dcerou Věrou – rotmistr
Pojkar a Udržalův pobočník Kvapil v jízdárně u kadetky celou zimu
a zjara jsme už vyjížděli do Královské obory. Udržal byl člověk velmi
poctivý a slušný. Měl radost, jak už umím jezdit. Vystavil mi vlastnoručně podepsaný diplom, že jsem vojensky vyučen jízdě na koni
a „pouštím se do volné přírody“. Při svačině v ministerské radě si
sice ze mne občas utahoval, že mi dali tak ochočeného koně (Maricu), že kdyby mu dal někdo kačku dvacet, že by jezdil po elektrice,
ale pravda to nebyla. Na konec mi dali jiného koně, Galatheu, která
vyskočila všemi čtyřmi nad každým papírkem a před každým autem. Prý je jen trochu veselejší. Nějaký úmysl v tom byl, ale na jeho
splnění nedošlo. Galathea byla opravdu veselý kůň. Dodatečně jsem
se dozvěděl, že ho přede mnou vyzkoušela moje dcera Věra (znamenitá jezdkyně) a že ji Galathea tak dořídila, že ji generál Bílý (popravený Němci v roce 1942) odvezl do nemocnice k ošetření.
Blížilo se léto, projednával se rozpočet a ministerstvo národní
obrany mi nápadně nabízelo jiného koně, a co prý si jen budu přáti. „Jářku,“ povídám, „to se mi nelíbí. Ti lidé mě chtějí získat, abych
jim při rozpočtu vyhověl. To je tak jako korupce. To nemůže být.“
Na druhý den jsem ohlásil, že přestávám jezdit na koni. Snad ani
nevěděli, proč to činím.

Jak jsem dal Rašína malovat
Když jsem byl ministrem v roce 1920, dal jsem u Viktora Strettiho malovat Rašína. Sdělil jsem mu to, abych ho uvedl do lepší nálady.
„Tak jak to jde?“ jsem se večer tázal Strettiho. „Špatně,“ povídá, „nemohu nalézt tu pravou posici.“ Nejprve vztáhl ruku (dlaň) dopředu;
pravím: „to je na finančního ministra příliš výmluvné.“ Tož zastrčil
ruce za vestu: „Jářku, ještě dvourohý klobouk a bude to Napoleon.
Tak nevím ještě, jak.“ „Já ti poradím,“ povídám mu, „až zítra k tobě
Rašín opět přijde, začni mu mluvit o mně a taž se na různá moje
opatření; Rašín přijde do ráže a ty ho zachytíš.“
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Ráno přišel náhodou Rašín ke mně a já mu vypravoval, co jsem
poradil Strettimu. Usmál se a šel. Stretti večer dorážel pořád prudčeji, ale Rašín nic. Konečně na Strettiho vyhrkl: „Copak si myslíte, že
já to nevím?“ Ale při tom přece zaujal svou posici, kterou zaujímá
na obraze, jak visí v ministerstvu.
I rodina si objednala kopii tohoto obrazu a Stretti v rodině Rašínově prohlížel různé fotografie, karikatury apod. U jedné mu řekli:
„Ale od koho je tato karikatura, nevíme.“ Stretti ji poznal a řekl: „To je
od Engliše.“ Dělal jsem při schůzích rád karikatury a takových jsem
Rašínovi v Revolučním národním shromáždění prodal 17 po pěti
egyptských cigaretách (ministrům po 10 cigaretách). Stretti u mne
v Brně viděl tyto mé kresby, a proto (sic!) karikaturu Rašínovu hned
poznal. Však jsem měl práci, nežli Rašín dodané kresby také zaplatil.

„Maminčina bluza“
Bylo to v roce 1930 na jaře. Každého jara se jednalo ve vládě
o ochraně nájemníků. Národní demokraté a agrárníci zejména (byli
u nich organisováni páni domácí) se domáhali uvolnění a zvýšení
činží, socialisté všech odstínů se tomu bránili. Dohodování trvalo
dlouho a prošlo všemi instancemi. Poslouchal jsem, jak se konečně
odborná komise ministerská, k tomu cíli dosazená, dohodla tak, že
se nejlépe pomůže majitelům domů bez újmy nájemníků, když se
sníží činžovní daň. „Poslouchejte, pánové,“ pravím, „tohle mi připomíná domov. U nás doma také Věra čachruje s Vlastou a ptá se jí:
‚Co mi za to dáš?‘ a Vlasta odpoví s rozvahou: ‚Maminčinu bluzu.‘“
Ministr Šrámek k tomu hned poznamenal, abych dal udělat své ženě
bluzu s mnoha záhyby, a v nejbližší ministerské radě vážně referoval
kožený ministr Czech o bytovém zákoně: „Tak zde máme některé
body dohodnuté, některé jsou sporné, a pak je zde ta ‚maminčina
bluza‘.“ Od té doby se stala ‚maminčina bluza‘ okřídleným slovem,
protože se strany často dohodovaly na státní útraty.
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„Když jsem byl ministrem v roce 1920, dal jsem u Viktora Strettiho malovat Rašína.“

„Když naše Vlasta psala Věře, aby jí půjčila kroj, odpověděla Věra:
,Drahá Vlasto, zlatá střední cesta. Líbá tě Věra.‘ “
(Dcera Věra v kyjovském kroji, svatebním daru, 1928)

Zlatá střední cesta
Jednou jsem v Udržalově vládě v radě navrhoval, aby byla volena zlatá střední cesta. Na to Bechyně, ministr zásobování, protestoval proti tomuto „neslušnému“ tónu řeči v radě. Udiveně jsem se
na něho podíval, ale on mi řekl: „Až při svačině,“ tj., že mi věc vyloží
až při svačině, v přestávce jednání ministerské rady, kolem páté hodiny, kdy se podávala káva, čaj, zákusky a jablka a kdy i odpůrcové
političtí přátelsky a lidsky hovořili. Býval jsem při tom středem útoků. Tak mi tedy při svačině Bechyně povídá: „Ty to nevíš, co je zlatá
střední cesta? Koukej, to máš takhle. Sedlák pošle Frantíka k sousedovi, aby mu půjčil bryčku. Soused uvažuje: ‚Když mu bryčku půjčím, tak mi ji rozbije; když mu ji nepůjčím, bude mít dopal. Nejlepší
je zlatá střední cesta. Frantíku, řekni tatínkovi, aby mi políbil šos.‘“
„Ale tohle je asi Švehlova ráže,“ povídám. „To taky je,“ odpoví Bechyně. Co bylo raženo, dostalo oběh, a když naše Vlasta psala Věře, aby
jí půjčila kroj, odpověděla Věra: „Drahá Vlasto, zlatá střední cesta.
Líbá tě Věra.“

Pohádka o chalifu a jeho zubu
Když se v roce 1926 projednával platový zákon203, bojovali
učitelé stále o „paritu“. Platy učitelů (podobně jako soudců) byly
v novém zákoně upraveny jinak nežli u ostatních veřejných zaměstnanců, protože učitel koná vlastně celý život tutéž práci, proto má
časový postup, a pro určité funkce (řídicích a měšťanky) byly zavedeny přídavky. Veřejní zaměstnanci ostatní naproti tomu měli jen
zcela obmezený časový postup (v rámci platové stupnice) a do platových stupňů musili býti jmenováni. Proto je těžko bezprostředně
srovnat plat učitele s úředníkem celním nebo berním, kteří mají též
střední školu. Ale učitelové pořád propočítávali a pořád se cítili zkráceni, stěžovali si, že učitelé měšťanských škol mají malý přídavek atd.
203

Jednalo se o zákon č. 104/1926 Sb. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců. Zákon znamenal změnu v platových poměrech státních zaměstnanců, které pocházely ještě z doby Rakousko-Uherska. Došlo při tom k určité denivelizaci příjmů úředníků. Zákon
byl rozdělen do sedmi částí, třetí se věnovala speciálně učitelům.
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Ostatně i jiné kategorie zaměstnanců poukazovaly pořád na druhé,
neříkajíce, že by samy měly málo. To mi dalo podnět, že jsem v rozpočtovém výboru při projednávání platového zákona pravil: „Kdybych byl zlomyslný, řekl bych, že dáme státním zaměstnancům tu
miliardu, co bude státi platový zákon, ať se dohodnou, jak ji rozděliti.
Nemusel bych se starati o úhradu.“ S učiteli jsem zápasil v tisku.
Konečně se přihlásila Ústřední rada všech jednot učitelských204 k audienci. Přišlo sedm dam a pánů a velmi vážně a slušně přednášeli, co jim bylo uloženo, že je porušena parita učitelská
(se středoškoláky) a že mají učitelé na měšťanských školách205 příliš
malý přídavek. Poslouchal jsem zamyšleně. Když skončili, povídám:
„Znáte, dámy a pánové, tu pohádku o chalifu a jeho zubu?“ Dívali
se na sebe, zda jsem se nepominul rozumem, a musil jsem se tázati
znovu. Že ne. „Tedy vám ji povím. Chalif měl sen. Zdálo se mu, že mu
vypadaly všechny zuby až na jeden poslední. I zavolal mudrce své
země, aby mu vyložili, co by měl ten sen znamenati. Přišel první mudrc a řekl: ‚Pane, všichni tvoji příbuzní zemrou,‘ a chalif mu dal za to
srazit hlavu. Přišel druhý mudrc a řekl: ‚Pane, ty přežiješ všechny své
příbuzné,‘ a chalif mu dal zlatý pohár. Hle, oba mu řekli přece jedno
a totéž. Tak se vám může zdáti táž věc z různých hledisek různá. Vylíčili jste mi svůj problém jako horu, kterou je viděti z protější výšiny,
pojďte se mnou, obejdeme ji a já vás ujišťuji, že hory ani nepoznáte, tak se změní. Začneme od konce. Pravíte, že nadparitní přídavek
pro učitele měšťanské školy je příliš nízký, a uvádíte mezi jinými důvody také ten, že je doplňovací studium velmi nákladné. A co je při
tom tak nákladného? Knihy! Dobrá, řekněte mi laskavě, z kterých se
studuje pro měšťanskou školu a co každá kniha stojí.“ Diktovali mi
tedy knihu za knihou a udávali při každé knize cenu. Udělal jsem
pod sloupec cen čáru, ale marně čekali, že budu sčítat.
„Tak, tak, podívejme se; to jsou samé učebnice pro střední školy, ani jediná kniha není jiná. Musí tedy učitel na měšťanskou školu
204

205

Ústřední rada učitelských organizací bylo volné sdružení zástupců učitelských organizací
v době první ČSR. Vznikla jako společná platforma pro hájení požadavků učitelů, resp. zemských ústředních jednot učitelských v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Měšťanská škola představovala druhý stupeň národní školy (prvním stupněm byla škola obecná), kam mohli přestoupit všichni žáci, kteří absolvovali 5., resp. 4. ročník obecné školy.
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dělati doplňovací zkoušku, aby měl plné středoškolské vzdělání.
Učitel obecné školy, který této zkoušky nemá, nemá tedy plného
středoškolského vzdělání. A já jsem usiloval o paritu platovou pro
učitele obecných škol s úředníky se středoškolským vzděláním. To
jsem tedy patrně chybil…“
Audience byla skončena a byl konec diskuse o paritu učitelskou. Učitelstvo bylo spokojeno už s paritou obsaženou ve vládním
návrhu.

Celibát úřednic
Paní senátorka Plamínková206 přivedla ke mně deputaci Ženské
národní rady207 protestovati proti mým názorům o celibátu úřednic.
„Vy jste pro celibát úřednic,“ začala svůj výslech. „Cože? Já že bych
byl pro celibát úřednic? V tom musí být nějaká mejlka! Já bych si naopak přál, aby se hned zítra všechny úřednice provdaly.“ „No, ale vy
chcete, aby vdané ženy nebyly úřednicemi.“ „To je pravda, ale to přece neznamená, že jsem pro celibát úřednic.“ „Vy jste podal na moravském sněmu návrh na zrušení celibátu učitelek.“ „To nevím.“ „Tak
tu jej máte,“ řekla a vytáhla „Návrh poslance K. Sonntága a soudruhů
na zrušení celibátu učitelek“; pod návrhem bylo také moje jméno.
„Zda jsem to podepsal, nevím – víte přece, paní senátorko, jak se
opatřují podpisy tajemníkem – ale jestli jsem to podepsal, pak jsem
svůj názor změnil.“ „Zdá se, že s pokračujícím věkem měníte svůj
názor na ženy.“ Na tento argument jsem mlčel, klopě zrak.

206
207

*) Umučena Němci za druhé světové války. Pozn. K. E.
Ženská národní rada byla vrcholnou organizací československého ženského emancipační hnutí, která působila v letech 1923–1942. Soustřeďovala ženské spolky, které usilovaly o zrovnoprávnění žen v politické, pracovní a kulturní rovině. Hlavní osobností Ženské národní rady byla
politička Františka Plamínková (1875 Praha – 1942 Praha).
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Karel Engliš rád kreslil, hrál na harmoniku. Umělecké vlohy předal dalším generacím.
Autorem portrétu je prapravnuk Jan Otahal (*2000), malíř, hudebník.

