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zení. Málokdo, kdo nabyl moci, odolá príležitosti ji
ukázat; v politice snad nikdo. Predstava, že bude
možno nejakou dobu žíti po svém, byla pro mnohé
mysle neodolatelná. Proto jsme už od leta pocítali
s vládou pravice jako s faktem, na kterém se zatím
nedá nic menit. Byla to psychologická jistota. Do no
vé vlády dostali se tedy místo socialistu Nemci. To
budí rozruch a pozornost. Ale vláda bez socialistu je
práve tak velká novinka pro tento stát jako vláda
s Nemci. Obe novinky jsou dosud nevýzkoumánv
jsou do jisté míry experimentem. . l

* *
*

V dobe, kdy p. dr. Kramár z toho ci onoho dLlvoclu
mnoho mlcí, náhradou za to mluyí mnoho p. Sís.
Když se jednalo o ceskonemeckou vládu, rekl p. Sís
na schuzi na Melníce: »Dostáváme se do velmi ne
bezpecné situace, že nebude možno s parlamentem
budovati tento stát jako stát národnÍ.« Do této situace
jsme se již opravdu dokonale dostali. At možno od
ceskonemecké vlády ocekávati cokoliv, nelze od ní
ocekávati, že by v historii byla zapsána jako horlivý
budovatel státu národního. Byl by již velký výkon,
kdyby se jí podarilo, pokud se týká národnostních
pomeru, zustati na statu quo. Pro tuto situaci meli
národní demokraté prinraveno heslo: emci do vlá
dy, my do revoluce! Vydali toto heslo v dobe, kdy
budoucnost zdála se jim daleko a kdy ješte nepova
žovali za potrebno dávati si dobrý pozor na jazyk.
Toto heslo, které nikdy nemelo za sebou mnoho
sil, nyní hanebne zemrelo za plotem, a jeho autori
se z dobrých prícin streží vystrojiti mu okázalý po
hreb. Zlá situace, v které se národní demokraté octli,
je trestem za politiku do vzduchu. V politice je mnoho
možno, ale prece jen není možno znectíti se takovým
zpusobem, jakým by se znectili národní demokraté,
kdyby klidne zasedli do ceskonemecké vlády, proti níž
vydali tisíc a jedno varování. Byli pripraveni obetovat
jedno oko, sedet v menšinové vláde ceskoslovenských
obcansk)'ch stran a nevidet, že tato vláda je Nemci
udržována pri živote. Z jejich kyselých projevu o no
vé vláde je patrno, jak velice litují, že jim nebylo do
práno obetovat jedno oko tímto zpusobem. Obetovati
obe oci, mít jednoho ministra ve vláde, v níž mají
Nemci ministry dva, a pri tom pokracovati v honbe
na germanofily je prece jen nemožno. Mimo to by
ani ti nejhloupejší neuverili této náhlé ztráte obou ocí.

Národní demokraté se rozhodli býti zatím tichým
spolecníkem. everíme, že jim tato role dlouho vy
drží. Leda že by se chteli vzdáti nadeje, jež pro ne
je ve fašismu. Ale strana vsadila všechno na tuto
kartu. Sotva lze predpokládati, že ji dá nyní dobro
volne z ruky. Pestuje-li nekdo tak peclive nejaké
hnutí jako národní demokraté pestovali fašismus, ne
ciní tak pro nekoho jiného, ale pro sebe. Situace je nyní
taková, že nár'odní demokracie nemuže se bez hlubo
kého otresu a bez ztráty všéch nadejí rozejíti s fa
šismem. Ale stejne není možno pohnouti fašisty k ná-

Politika
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Poznámky o nové vláde.

N~kterí lidé, ne~erili, že by koalice prav)'ch stran,
era se poprve ukazala na jare v parlamente, mela od
hu konstItuovat se verejne jako vláda. 1když už byla
a v rukáve, byli presvedceni, že to vše je více méne

n divadlo a že zase jen národní koalice dosedne na
inisterská kresla. Zdá se, že tito lidé nedocenili roli

citu v politice. Je-li kdo pfesvedcen že tím a tím
zpusobem najde štestí, je težko mu 'to rozmlouvat.

bcanské strany nesnášely s naprostou ochotou stá
lou ~ontro}u s?cialistu. Pan Sís napsal nedávno
v» arod11lch listech«, že trvalá úcast socialistu ve
vláde byla neštestírp. My se ovšem nem{ižeme na to
díva~ití~to zpusobem. Zajisté, socialisté delali chy
b):, pk,o Je delaly všechny strany; casto cpaly nohy
narodmho hospodárství do tesných politických bot·
ale to také delaly jiné strany. úcast socialistu ve vlá~
de byla zárukou, že se bude delat politika stredu. Ne
bu~lemese nyní s nikým prít o zásadu strední cesty
an~vz~~~u vykládati, proc politika stredu je nejpro
pesneJsI tomuto státu. Stací nám, že vidíme, kterak

d~es už i :v~lmi radikální teoretikové vzdychají po
navratu politIky stredu a touží spatriti aspoi'í oblácek
d)'mu, vystupující z dob práve minuvších. Pan Sís
tedy pokládá socialisty ve vláde za neštestí. Po prav
de receno, bez toho neštestí nebylo by se pravdepo
dobne vLlbec podarilo vybudovati pevne tento stát.
Za .sk,utecné neštestí bychom naopak pokládali, kdyby
socla.listén~byli bývali vstoupili do vlády a kdyby byl~
delali 0poslci. Soustredené delnické oposice nebyl by
stát ve svých pocátcích snesl. Proto dáváme prednost
neštestí pred štestím. Ale je možno, že nekteré ob
canské strany se skutecne pokládaly za neštastny. Za
dobu všenárodní koalice nahromadila se v obcanských
stranách spousta požadavku, které byly socialisty ne
sporne utlacovány; takové nahromadené požadavky
lI1ají rozpínavou sílu; politické strany nerady potla
cují své pudy; chopí se každé príležitosti, aby daly
jim vyžíti se. Jednou ze silných vášní je touha videti
neprátele ci poloneprátele pokoreny; kdo pocítá s po
vahou lidí, kterí delají politiku, musí pocítati s tím,
že obcanské strany neobycejne rády by socialistLlm na
oci postavily jejich bezmoc a svou vlastní velikost. Pan
Hodža a pan Šrámek byli patrne už den po volbách od
hodláni dáti socialistum názorné poucení a vedli veci
Yelmivedome smerem, který byl prozatím korunován
první ceskonemeckou vládou. árodní demokraté do
poslední chvíle rozprostírali pred publikum svuj vla
stenecký chvost a neustali prohlašovat, že považují
národl1' koalici za jedinou možnost pro tento stát.
Ponen,clž však národní koalice prakticky není nic
jiného než spoluvláda socialistu, shledáváme, že jedním
dechem prohlašují národní koalici za jedinou mož
nost i za neštestí. V celku byla nálada taková, že od
chod socialistu z vlády pripadal vetšine jako osvobo-
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klonnosti k ceskonemecké vláde. Predpovídáme, že
národní demokracie i s fašismem se v dohledné dobe
obrátí proti této vláde. Pak by agrárníci a lidovci rá
di vzali zpet vše, co ucinili ve prospech fašismu. Blí
ží se den, kdy se Švehla otevrene srazí s Kramárem.

* *
*

Národní demokracie tedy naprosto nemt'He býti po-
kládána za spolehlivého clena nové fronty. Ale není
to jediný slabý bod nové vlády. Je pri rozeno, že Šve
hla nemohl porídit více, než bylo možno za dané si
tuace s danými prostredky. ·Sestavil tedy vládu, o níž
možno ríci, že je ne v jedné, ale ve trech hrstích. Je
závislá na nálade národních demokrat!:'!, kterí už tím,
že neposlali do vlády svého ministra, dali na jevo,
že nepovažují pouto, které je mezi nimi a touto vlá
dou, za obzvlášte pevné. V stejne volném pomeru si
zatím libují lucl'áci. Ti si prejí, aby byli pripoutáni
poutem ze zlata. Je neobycejnou slabostí této vlády,
že její život je položen do rukou této málo discipli
nované strany. Každý ví, že ludákum jde v prvé rade
o dobrý obchod. Zarídí se dle všeho ocekávání na me
toclu z rucky do rvcky. Není pohodlné býti závislým
na Hlinkovi. Je to skoro tak nepohodlné jako býti
závisl,)lm na Radicovi, o cemž by mohly podati infor
mace jugoslávské vlády. Ludová strana není tak
naivní aby si nebyla vedoma své duležitosti. Mužeme
ríci je~ to, co vidíme. A je fakt, že žádná vláda do
sud nebyla v tak nejistém postavení. Tri ze SIOUpll,
na nichž stojí, se mohou pres noc srítiti. Rovnež pa
trno je že ve chvíli kdy Švehla novou vládu pred
stavov~l snemovne, byla tato vláda vlastne bez vet
šiny, nebot ludáci se nepokládali za uspokojen~ a ohla
šovali oposici. To treba pokládati za osobl1l nezdal'
p. ministra I-Iodži, který preved,ením lL~d:ák~do vlá.?~í
vetšiny mel podati ukázku sveho po];tlck,eh~ umen~.
Nepodal jí. Záleži~ost z,llstal~ .k }ynzel1l Sveh,lovl:
LucYáci jsou ve vyhodne POSIC1,ze mohou., pod~vat!
ultimata. Bojíme se, že jsou si toho více, vedom~ ne;
je zdrávo veci: .,~iti kro~i~ele~ s~ovel;skych fUlla~lt.:!
je jedním z nejtezslch pohtlckych ~kolu. v t.omto stat~.
Obzvlášte v tom prípade, jsou-lt funantl nepostra-
datelni.

Konecne i Nemci jsou sloupem naprasklým. Je
ješte otázkou, jak bude ceské i n~meck~ v;rejn~., mí
není snášeti fakt nemecké spoluprace. Žadne vohcstvo
neposílá své zástupce clo. vlá~y z ryzí~? idealismu,
Il,)'brž ocekává, co mu tito zast~lpcl .~rtneso.u. Tak

jedná ceské volicstvo, a ner~ecke VO~ICS.,t,voje sotva
')sychologickou výjimkou. Vec tedy zaleZl na tom, co
Ludou moci ncmeCtí ministri prinésti svým lidem. Ne
1mdou-li toho moci prinésti tolik, ab-t v,)'~<:>dyal~ti
vismu byly ocividné, dlužno ocekávati knsl ~ t,,:-to
strany. Jest zde zcela urcitý plán, aby tato koaltce re
šila otázky pouze hospodáLké a všem 9statním., se
vyhýbala. Neveríme, že je to na dlouho moznO. T Nem~
ci musí delati politiku ne pouze pro kapsu, ale take
trochu pro duši. zvlášte když maF v z~dech o ostr~
kritiky z rad tech, kterí nešit do vlady. Uz z duvodu
prestyže nem~l:ou ~emci ~.ár9c1nos5ní otá.,zk~l nech~t
zcela bez povslmnut1. Je jlste mozno drzetl po ne
jcd<ou dobu ceské a nemecké yýr031~í vrs~vy p.,i?hr~
made na pr. tím, že se bude fmancl1l sy~tem pnzpL;
sobovat v)Tolmí politice, což je jasnou Ideou Englt
šova plánu. Ale neveríme, že se vystací jen s tí~.
»Lidové listy« kdysi napsaly, že se budou hledat oper-
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né hospodárské body pro novou koalici. Trochu se
bojíme tech operných bodu. Videli jsme už na staré
koalici, jaké 'to bývají operné body. Té strane se dá
to, oné se nasype onoho - takové operné body neza
slouží mnoho sympatií, a nepovažovali bychom 7.a

žádný zisk, kdyby zustal tento systém operných bodu
a jen opíraní se cástecne zmenili. Systém úzkého stra
nického egoismu se mezinárodností nestane o nic
sympatictejší, a nebyl by žádný zisk pro idealismu,
kdyby nyní natahovali ruce už také Nemci, ne jen
Ceši. Nebo je snad možný jakýsi generální opcrný
bod: otevrená politika výrobních zájmu proti konsu
mentským. Ale to by znamenalo prijít z bláta do lou
že. Bude-li se nová koalice pokládat v)'!ucne za zá
stupce výrobních vrstev, vyvolalo by to velmi nebez
pecné pomery. Tolik se nám zdá býti jasno, že tento
stát si nemuže dovolit pronikavou protikonsumentskou
politiku.

*

Slabé postavení nové vlády, které se nedá zastrít
an i sebe rozhodnejší recí agrárn ího tisku, n:~í ovše~
osobní vinou Švehlovou. Po pul roce nepntOl1lnostl
vstoupil Švehla opet aktivne ~~ l?oliti~y, ~ zdá ~;, že
mu musíme býti za leccos vdecl1l. Pred jeho pmho
dem otrásala se pllda zápasem o Masaryka, Bene'e
a GajJu. Po jeho príchodu se nápadne ;'yc~l~p~~s~ala
otrásat. Uklidnení, které nastalo, mUSl byb pndano
k jeho dobru. Všichni ti, jimž bylo už úzko z rozhára
ných pomeru, meli by to uznat. Jsme pro uznání zá
sluh i v politice. Po Švehlove príchodu zmizela ostud
ná otázka kdo bude príštím presidentem. Vidíme, I'dále, že po tisícerém »nikdy! «, které ze sebe vyca-
vali národní demokraté a klerikálové, Beneš prece jen
zllstal zahranicním ministrem, a že jsme byli ušetreni
trapného pohledu, kterak schopný muž musí odejít.
když pouhá brutalita kývne. Vidíme konecne, že Gaj
dc, už prestal býti problémem a že jeho prípad hude
definitivne vyrízen ministrem parlamentním, dokonce
ministrem ze strany, do jejíhož tisku Gajda nosil plo
dy svého ducha. Podle našeho mínení vším tím Šve
hla dokázal, že politik v nem je podrízen státníkov.i.
Slovo o zkoušce státníkove je otrepané, ale nekdy Je
pravdivé. Myslíme, že bylo pravdivé v tomto prípadc.
Musíme si vážiti lidí, kterí mají smysl pro zájmy cel
ku. Pan F. X. Šalda projevil nedávno kuriosní názor.
že by se Masaryk neztratil, kdyby nel?yl p~esic\en~em.
To je ovšem pravda, že by se n~:t~attl, ~n: Benes h):
se neztratil, kdyby nebyl zahra11lc11lmmll1lstrem, al11
na pr. Engliš, kdyby nebyl ministrem fi~al~~í,Ale z~te
nejde vllbec o to, zda by se kdo ztrattl CI neztratIl,
nýbrž o zásadu, že nejlepší lidé patrí na první místa
a že nejsou k tomu, aby se neztráceli v soukromí,

Považovali bychom za nespravedlivo skonciti tyto
poznámky bez této zmínky o roli Švehlovc. -fp-

Politictí živnostníci.

Když pred lety pan J. \AJ. N e 11 m a n n vydával své
kalendáre a snil 0 politick5'ch možnostech živnostníkll
a obchoc1níkll, netušil :lsi, že ani príliš nesestárne a
bude jako pan J. V. N aj m a n vésti trináct poslancll
v parlamente samostatnéhc: ceskos.loyenskél;o stá~l~v~
že dokonce zasedne na kreslo mll1lstersl e. PohltctJ
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'vnostníci meli sice vždy mnoho víry a nebyli nikdy
TOmnív nadejích, ale není pravdepodobno, že by
li ocebvali tak rychlý úspech. Vypocítali si sice již
prvém rocníku své R e for m y, že živnostníci a ob
odníci v Ceskoslovenské republice mají na milion

last''I,vykládali svým stranníkllm, že je to více než
yricet mandátú do poslanecké snemovny a dvacet
andátll senátorských, a kreslili jim nejkrásnejší bu-
ollcnost, ale nemyslili to jiste doopravdy. To jen
novinách se tak prehání. Když pak pri volbáchlon
ého roku dosáhli témer tretiny svých nadejí, rekli

i: Ted pt"tjdemedo vlády!
Do té doby delali jen zá-sadní oposici, na níž dovedli

ak dobre vydelávati. Oposice byla jejich denním chle
m. Ministerstvo zásobování chránilo konsumenty

maximálními cenami a zpúsobovalo obchodníkluTI
mnohou nepríjemnost svojí kontrolou. Lichevní soudy
svojí obligátní taxou šesti mesícll a deseti tisíci Kc
uvádely je témer do stavu zurivosti. Živnostensko-ob
chodnickástrana s prostomyslnou otevreností bez nej
menšího ohledu na verejné mínení napadala vládu,
parlament i soudy, svolávala protestní tábory a schú
ze, dokazovala naprostou nevinu a témcr zásluhy
všech lichvár II a nadala všem, kdo nesouhlasili, že
jsou vyžíraci poctivého remeslníka ci obchodníka, a
delala to vše s takovou vervou, že zurivost postižených
byla plne uspokojena. Berní úrady vybíraly danové
nedoplatky, dávku z prírllstku na majetku, dan obra
tovou a pod., a poplatníci se prirozene bourili. Živno
stenská strana zase nadala vláde, parlamentu a úra
dum, svolávala schúze a tábory, zrídila berní poradny,
kde delala svým prívržencúm fasse zpúsobem prímo
nehorázným, fasse byly ovšem odmítány a dane vy
merovány dle odhadu, strana psala každému odvolání,
jež byla zase zamítána, a rozdráždení obchodníci a živ
nostníci vžili se tak do presvedcení, že jsou utiskováni
a vydíráni, že nakonec verili všemu, co jim jejich
strana ríkala.

Bata delal konkurenci obuvníkúm. Svojí reklamou
a lácí privedl je témer na pokraj úpadku. Strana pu
stila se do Bati a do úradll, které trpely snižování cen,
svolávala zase tábory a schllZe, vymáhala na úradech,
aby Batovi zakázaly výrobu a obchod, a osmdesát ti
síc ševcú melo radost, že se jich nekdo ujal. Tím se
jim sice nepomohlo, jejich bída a nesnáze jen rostly,
ale rostla i jejich príchylnost ke strane, která delala
tak nekompromisní kravál. VelkovÝroba vúbec zle po
škozuje existenci malovýrob clI. Živnostenská strana
nebyla sice sto organisovati kolektivní obranu druž
stevní prací a centralisováním malovýroby. To by
ostatne politicky málo vynášelo. Ale dovedla se tvá
riti, jakoby chtela vyhoditi všechny továrny do po
vetrí a vrátiti blahé doby cech II a mílového práva, a
získávala mnoho sympatií. Nouze vždy posiluje sta
rovství a stavovství je vždy nakloneno nekriticnosti.
Živnostensko-obchodnická strana dovedla kriceti tak
nekriticky, že brzy strhla na sebe vetšinu stavovského
hndí své trídy. Jsouc ve stálé oposici, nebyla zatížena
k '1Jpromisními hríchy v parlamente. Pretahovala cle
ny socialistllm, kterí vymáhali sociální výhody pro
dc :ctvo a zatežovali obcany samostatne výdelecne
cin é., i národním demokratllm, kterí lpeli na nenávi
dt: ~:TIministerstvu financí a podporovali stejne ne
n;l\tdený velkoobchod a prllmyslovou výrobu. Sociali
sté i národní demokraté snažili se zabrániti její agi
taci a vymáhali úlevy danové, 'príznivé dodávkové
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predpisy a podob. Živnostenská strana dovedla pre
svedciti živnostníky, že je to její zásluha, a pretaho
vání clenll se brzy zdvojnásobilo. Strana mela elán a
energii, mela dostatecn)' smysl pro nekriticnost a ne
odpovednost, dovedla poznati výhody taktiky, které
lJ)lvalí ceskoslovenští socialisté ríkali den n í po 1 i
k a, a mela všechny výhody organisace stavovské.
Proto získala pri posledních volbách 286.000 hlasú a
stala se stranou, s níž ,nutno pocítati pri tvorení vlá
dy. Sen páne Najmanúv se naplnil.

Prostredky, jimiž získala živnostenská strana své
vítezství, nebyly však ani rafinované ani pokoutní.
Naopak byly tak jednoduché a tak prúzracné, jako je
vúbec vše na této strane. Politika se u ní delá docela
po domácku .. Obuvníci naríkají na Batu, a strana tedy
naríká také. To vyžaduje proste stavovská solidarita
a snaha získati prívržence. Jiného dúvodu není a ani
se nehledá. Obchodníci protestují proti konkurenci
konsumú, a strana proto poškozuje družstevnictví.
Není v tom neprátelství k druhému stavu ani hospo
dárské námitky proti družstvúm. Proste se protestuje,
protože postižení budou se stranou voliti, bude-li se
protestovati. Když kterýsi nedockavý obuvník vytý
kal, že strana neposlala obuvníka do parlamentu, bylo
mu zcela otevrene receno, že se na obuvníky již nedo
stalo, ale že príšte politictí živnostníci budou míti jiste
dvacet mandátll a pak pro nej jedno místo zbude. Bylo
to jedno vysvetlení tak jednoduché a samozrejmé, že
obuvník se spokojil, ackoliv za jiných okolností by se
jiste pokusil založiti samostatnou obuvnickou stranu.

A stejne prostý a jednoduchý byl její prechod ze
zásadní oposice do vládní vetšiny. Verejno..st ani stra
níci si ani dobre neuvedomili, co to pro stranu vlastne
znamená. Úcast politických živnostníkú ve vláde byla
pro pana Švehlu tak samozrejmá, že s nimi ani o tom
nejednal, pro pány Mlcocha a Najmana tak nesporná,
že jednali pouze o tom, kdo z nich pujde do vlády
prvý, a pro cleny strany jakoby byla ~áležitos~í vyrí
zenou již pred dávnými léty. Strana Jen tak Jako ze
zvyku si ješte zaprotestovala proti velikému poctu mi
nisterstev a žádala zrušení ministerstva zásobování, a
pan Mlcoch vyslovil prání, aby byl jmenován mini~
strem obchodu'~ Ministerstva nebyla sice restringo
vána, ministerstvo zásobování zústalo a pan Mlcoch
také obchod nedostal, ale to na veci nic nemenilo. Stra
na byla ve vláde a zacala delati vládní politiku stejne
zásadne, jako dríve oposici.

Snad je pro živnostensko-obchodnickou stranu stre
dostavovskou nejvetší výhodou práve ta okolnost, že
nemá vúbec politického vúdce. Politický clovek potrpí
si na formu, delá rád drahoty, má sklony k intrice a
vyvolává jen situace a nesnáze. Co obtíží si jen nade
lala národní demokracie svým neuprímným stanovi
skem k úcasti N emcLl ve vláde! Politictí živnostníci,
protože nemají ani politikú ani sklonú k politikarení,
rekli otevrene - a rekli to první - že jsou ochotni
sednouti si v ministerské rade s tolika Nemci, kolik
jich tam pan Švehla pozve.

Nemají ovšem témer žádného vlivu na vývoj poli
tických vecí. Šli do vlády, aniž by o to meli jiné zá
sluhy než svých trináct hlasll v poslanecké snemovne,
vláda se rozbila a oni nemeli ani príležitost ríci o tom
své mínení, vláda opet byla jmenována a jejich strana
se vyjednávání zúcastnila jedine oznámením, že místo
pana Mlcocha nastoupí nyní pan Na jman. Za úred
nické vlády hlasovali pro cla a kongruu, protože proti
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obema predlohám hlasovali socialisté. Ale nezdá se, že
by práve tou~il\ uplatniti se ve vecech politických.
Veci živnosten~ké dovedou hájiti s uznáníhodnou
ener.gií a o ostatní nemají valného zájmu. Jejich stra
na Je pouhou odborovou organisací s parlamentním
zastoupením.

Výjimkou však je jejich pomer k presidentu Ma
sarykovi. Jejich uprímnost a loyalita by v tomto sme
ru mohla býti vzorem všem ostatním obcanským stra
nám. Jakmile poznali, že fašisté jsou vlici Masary
kovi neslušní, prohlásili je ihned za své neprátele a
us~es~i se vylouciti ze strany každého, kdo by mel
faslsttcké sklony. V afére Gajdove byli zprvu desorien
tová,:i. ostatními cleny celní koalice, ale jakmile po
ChOpIlI, že úcelem je poškoditi vážnost Masarykovu
a postavení Benešovo, okamžite obrátili. Jsou uprímní
a loyální bez ohledu na podezrí.vání národních demo
kratli. Pravdepodobne proto, že všichni jsou takový
mi obcany, které Karel Capek nazÝvá »obycejnými
nepolitickými lidmi«.

N á:?dní de?1ok~até je již radu let pronásledují.
MluvIlI a psalI o nIch neslušne i opovržlive, pokoušeli
se jim rozbíjeti schuze, poškozovali všemožne jejich
stranníky, ale vše zlistalo bez výsledku, politictí živ
nostní.fi rostli, hrdá národpí demokracie upadala, až
svým významem i poctem klesla pod úroveI'í. strany
živnostenské. Na jare roku 1924 uverejnil Ven k o v
nekolik úvodníkli o mestsk)'ch stranách. Ríkalo se
tehdy, že jejich autorem je sám dr. Švehla. V jednom
z nich byl záver: »Být vlidcem národní demokracie,
ucinil bych vše, abych dosáhl spojení své strany se
stranou živnostenskou.« Od té doby nekolikráte nad
hodili nekterí národní demokraté otázku sloucení obou
stran, ale bezvýsledne. edávno usnesly se místní
organisace národní demokracie v Podebradech a
v Nymburce likvidovati a spojiti se s organisacemi
živnostenskými. Ráznost, s jakou živnostenská R e
for m a odmítla obe organisace, byla nejen poníže
ním strany všenárodní a zadostiucinením za všechny
neslušnosti, jimiž byla živnostensko-obchodnická stra
na až dosud castována, ale i projevem odvahy k sa
mostatnému životu. Byla projevem životní energie
strany lidí prostých, jednoduchých, politicky málo vý
znamných, ale strany loýální ideám, jež jsou zákla
dem státu. Tato loyalita politických živnostníku nás'
opravnuje vysloviti své uspokojení nad rozvojem je-
jich strany. -di-

J. E. Šrom (Moskva):

Jde o hlavu 'frockého.
Zacalo to ve velkém sále Komunistické Akademie

v Moskve 26. zárí 1926, když po zpráve V. P. Milju
tina, dosti známého 80vetského národohospodáre, ujal
se slova druhý sovetský národohospodár, neméne zná
mý Preobraženskij, jeden z autoru základní »Abecedy
komunismu«, nyní však vynikající clen oposice v ko
munistické strane. Miljutin sdeloval výkvetu komuni
stické strany t. zv. kontrolní cifry Státní komise pláno
vé, podle nichž má se ríditi hospodárství SSSR v no
vém hospodárském roce, zacínajícím prvního ríjna, a
Preobraženskij vystoupil s kritikou techto smernic,
na základe kterých, podle vlile komunistické strany,
má býti hospodárství státu i nadále spravováno. Mezi
jin)rm prohlásil: »Zde rešíme otázku, zda vedení stra-

Zl. ríjna

ny postupuje správne ci nikoliv, ciste akademicky. PCh

liticky bude tato otázka rešena na jiných místech. Pa
uvidíme, v cí prospech vYPfldne bilance!« To OVŠetIJ

znelo, jako vypovezení války, pouze Ise presne neve.
delo, odkud, kdy, kde a pod cím vedením nový hoj
oposice s vedením komunistické strany bude zahájen.

Avšak ku podivu brzy se vde jnost dovedela i toto.
Práve v den nového hospodárského roku, 1. ríjna, kdy
-ve všech bui'íkách moskevských jednalo se na plenár
ních schLlzích o výsledku zasedání moskevského vý
boru strany, objevila se v továrne »Aviopribor« sku
pina již dávno pohromade nevídaná. V cele jejím hyl
Trockij, za ním následoval Zinovev, dále pak Pjata
kov, Radek, Smilga a celá rada méne známých neho
vllbec neznámých oposicníkli. Žádali slova a nekterí
z nich vskutku je obdrželi. Ve svých recích vystoupili
vesmes s neobycejne ostrou kritikou politiky dnešního
Ústredního Výboru strany, jehož cleny pri tom všichni
výše jmenovaní s výjimkou Radka jsou. Zejména Tro
ckij, Zinovev a Radek nešetrili ostrých výrazll nespo
kojenosti, sem tam i osobne zaútocili proti dvojici
Stalin-Bucharin, která prý chápe demokracii uvnitr
strany jen tak, že chváliti politiku ústredního V)'horu
se smí, kritisovati a oprávnene kritisovati že však je
zakázáno. Toto neocekávané, avšak prec jen v hrub)'ch
rysech predvídané vystoupení sjednocené oposice ne
potkalo se v továrne s úspechem. Bud vedení strany
bylo predem informováno o podrobnostech vystoupení.
nebo vskutku oposice si nevybrala zrovna nejvhodnejší
bui'íku ke svému débutu, zkrátka velká vetšina buiíky
se nakonec postavila proti recníkum oposice, odmítla
dále je poslouchati a presne v intencích vetšiny prohlá
sila, že na XIV. i na cervencovém plenu Ústredního
Výboru a Ústrední Kontrolní Komise bylo rozhod
nuto, že nemá býti uvnitr strany zahajována žádná
diskuse o správnosti ci nesprávnosti politiky dnešriÍho
vedení a že mají býti provádeny smernice jednou rád
ne prijaté. Nakonec oposicní vlidcové byli vyprovozeni
ze dverí. Boj ve strane zacal s plnou silou a jde pri nem
o tak veliké veci, že jsme cítili nutnost nadepsati svuj
clánek »Jde o hlavu Trockého«. Pokusíme se názorne
vylíciti, oc asi v celém boji jde, nebot vzhledem k zá
kazu diskuse i v sekcích III. Internacionály, máme
málo nadeje, že bychom o techto vecech mohli slyšeti
neco dLlkladnejšího, než jsou oficielní bulletiny komu
nistického tisku.

* *
*

Spory v komunistické strane nejsou nového data.
Pohybovaly se však dosud vždy na dosti vysoké úrovni
a bvly rázu prevážne ideologického, s nepatrnou príme
sí horkostí osobních. Vzpomenme jen na Brest Li
tevsk, otázku levicácké oposice Šljapnikovy, spor Le
nina s Trockým o odborové organisace, boj proti Tro
ckému 1923-1924, vystoupení Zinoveva na XIV. sje
zdu! To jsou etapy, ukazující již na ji tý vývoj oposic
nosti ve strane, pri cemž nelze zamlceti fakt, že je to
vývoj k horšímu. Ideologické podstaty všech sportl
jakoby v nich ustupovaly stále víc a více do pozadí a
místo nich vyvstávaly s vetším durazem momenty ci
ste osobní, trebas že je to zcela proti lepším tradicím
bolševické strany. V celém tom vývoji je patrno jednak
rozširování oposice, jednak její, rekli bychom, sbírání
v jeden jediný proud.

Prícin je celá rada a krome vecí ciste osobních,
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ichž promluvíme pozdeji, spocívají v ruznostech
ru na hospodárskou výstavbu sovetského státu.

to nejednotnost názorová není konecne nic divného
trane, která má dneWpres jeden milion clenu, pri

, h na základe dukladného, predbežného i dodatec-
ho šetrení a takrka zednárského ceremoniálu. Co je
k divného, je to, že forma, jíž se tato nejednotnost
jevuje, stále nabývá na drsnosti, takže se jí pomalu,
jiste stírá hranice mezi ideologickou diferencí ná

rovou a osobními úcty, datujícími se z bLlhví jaNtt
by. Oposicnost prechází ponenáhlu do neprátelství,
pomíná se, že stát porád ješte není zabezpecen a že
es více než kdy jindy potrebuje každé síly, aby vyšel
tísne, do níž se vinou všech dostal. Toto zapomínání

, nehezp~cíje nejpodstatnejší vecí pri vzniku posled
Ich sporu.
Ješte loni, když byl Trockij vyprovázen ze Sovetu

tidov)'ch komisaru, žádal Zinovev s Kamenevem, oba
na smrt uraženi tím, že Lev Davidovic pri pomel
v knížce »Rok 1917« jejich naprosto nerevolucní nedo
tatek statecnosti, aby Trockij byl vyprovozen také

z vysok)'chmíst, jež zaujímá v komunistické strane, a
po prípade i ze strany vubec. Ješte na XIV. sjezdu le
tos, kdy Zinovev vyžádal si za podpory leningradských
deleg;ttltkorreferát k politické zpráve Stalinove a vedl
jej v ci te oposicním duchu, bylo lze najíti v jeho reci
nejeden osten proti Trockému. Dnes, kdy Zinovev od
cervence již není a Trockij dosud jest clenem vedoucí
devítky ve strane i státe, Politbureau, najednou vi
díme, že všechny rozpory mezi nimi prestaly a že stojí
pred námi nový triumvirát Trockij-Zinovev-Kamenev,
který zapomnel na všechno, co se nedávno stalo, a
spojil se jedine proti dnešnímu oficielnímu vedení stra
ny. Zajisté, že každ)' uvidí v tom vzrLlst nikoliv ideo
logické cistoty boje, nýbrž práve vzrust osobních ape
titll, jakési dravé pomstychtivosti za to, že útok na
sjezdu proti Stalinovi a Bucharinovi se nepodaril a na
opak prevrátil se v osobní neúspech dosud vžely vítez
ného Zinoveva. A dostal-li se již Zinovev s Kamene
vem do jednoho bloku s TrockÝ,m, ,oc~;n~ne ,?,\lchopitel
ilO jest, že do tohoto bloku nynI naleZl jak Sllap11lkov
l\JecJvedev-Kollontajová, tak Í Preobraženskij, Radek,
Pjatakov, Krupskaja, Sokolnikov, Jevdokimov, Zorin,
Zof, Reingold, Gruzíni Cincadze, Okudžava, Dum
hadze a rozumí se i Laševic, Belenkij etc. Témer u kaž
dého z vyjmenovan)'ch je takrka jin); duvod k oposici,
spolecným jejich jmenovatel~m. j~ do velké míry ~)~ld
urúená ctižádost, nebo nedISCIplinovanost, nebo ucty
více méne osobní. A spojuje-li tak vynikající clovek
sovetské revoluce, jako je beze sporu Trockij. svým
posud al1t~ritativ~ím jménem v~ec~ny. ty~o I~Ltzno~odé
živly 0poslCe a sIce nevolen, nybrz Vla tactl stavl se
jim v celo, pak zajisté musím~ ;;cek~vati, ~e i proti, ?e
mu Mde v boji upotrebeno neJvlce Sil a ze Jeho porazka
bude odpovídati výšce, na níž stál behem ce]é revoluce,
pocítajíc v to i dobu poslední, k~y. vl.astne :: bezpro
strední vlády byl již vyrazen a d1sclphnovane se pod
I hil.

Lec pres veškeru názorovou roztríštenost, s níž opo
;ce vstupuje dnes do boje s Ústredním V)'borem, jest
ece jen nekolik spolecných znaku, které charakter i
,.jíoposici souhrnne. Ackoliv oposice jednotného opo

. cního programu nemá, prec jen lze aspoií. zhruba na
;.naciti, v cem se od vetšiny liší a co by vlastne chtela.
I\všem musíme ihned podotknouti, že kdyhy osud.
tomu prál a oposicní cinitelé se nejak zmocnili vedení
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ve strane a státe. setkali bychom se na druhý den po
této druhé bolševické revoluci se zjevem, kdy sovetský
stát byl by rízen ne jednemi, nýbrž aspoií. desaterými
smernicemi, podle toho, kam který vucltloposice by se
dostal. Proto nedivme se, když uvidíme pri dalším
strucném rozboru ruzných oposicních snah, že jsou
mezi nimi názory nejen krajne levé, nýbrž i krajne
pravé.

Zásadní rozpor mezi vetšinou a oposicními vudci
spocívá v tomto: Vetšina je presvedcena, že nová ho
spodárská politika vede sice pomalu, ale prec jen vede
k socialistickému budování státu. Oposice shledává
však tempo socialistické výstavby sovetského státu na
prosto nedostatecným a tvrdí, že temi metodami, jichž
používá nyní vedení strany, nikdy sovetský stát socia
listickým nebude, ba že utone v maloburžoasním bláte.
IJolitika vetšiny znamená prý tím nebezpecí pro další
trvání diktatury proletariátu.

N a tento radikální názor pripíná pak oposice ruzná
podružná schemata. Skupina Medvedev-Sljapnikov na
príklad tvrdí, že industrialisace státu jde pomalu a že
prostredky k tomu je treba získati jednak vetším tla
kem na rolnictvo a vetší zemedelskou daní (levicácký
radikalismus), jednak vetšími koncesemi zahranicnímu
kapitalismu a zastavením podpory, již poskytuje Ko
munistická Internacionála cizím komunistick)'m stra
nám, prý naprosto beznadejne odsouzen)'m k pasiv
nosti (pravicácké koncesionárství). Nekterá cást opo
sice je pro získání prostredku k industrialisaci pro
stým zvýšením cen prumyslových výrobkll, pri cemž se
nebere pražádný ohled na to, že by to znamenalo kon
flikt s venkovem, zmarení exportního plánu, ohrožení
.stability valuty. Ješte jiní navrhují vzíti proste pro
stredky z družstevnictví a státního obchodu a motivu ií
to tím, že beztoho se na tyto instituce státem doplácí.
Oposice také zvelicuje nebezpecí plynoucí se strany bo
hat)'ch sedlákll, pocítá, že techto »kulaku« je daleko
více, než vedení strany se domnívá. To všechno delá
se však oposicí proto, aby získáno bylo ve strane del
nictvo, nebot se mu mluví o nepomerných jeho obetech
ve prospech venkovských kulakll, slibují se mu vyšší
mzdy a pod. Tím, že oposice tvrdí, že sovetský stát bez
cizí pomoci nebude moci hýti vybudován a že vždy
bude odsouzen k pouhému živorení a experimentování.
vnáší do sovetských rad verejne defaitismus (trebas se
pripouští mnohdy správnost tohoto tvrzení), který
žádná revolucní vláda nemuže si dáti líbiti.

Naproti temto a mnohým jin)'m námitkám (v Za
kavkazí spocívají námitky oposice na otázkách národ
nostní politiky) hájí vetšina asi tento názor: Soci:lli
stická výstavba státu pres své pomalé tempo prec jen
pokracuje. Musíme se zarizovat tak, abychom budovali
socialistický stát, i když jsme sami na svete sovetsk)-
mi. Sovetsk), svaz je teritoriálne tak mnohotvárný a
bohat)', že je blízký tomu, aby byl sobestacným. Než
žádati pomoc z ciziny na úcet základních postulátLI a
vymožeností revoluce, po prípade za ústupky politi
ckého rázu, to radeji spokojiti se s pomalejším tem
pem socialistického budování a zachovati si plnou sa
mostatnost. Jsme predbojovníky revoluce a do sociali
stické a komunistické spolecnosti nemusíme dové"ti
stát sami, stací, když dáme príští generaci takové zá
klady, aby jej tam ona dovedla ve vší bezpecnosti. Naší
první povinností jest udržeti prátelský pomer rolníka
s delníkem. -Proto žádné politiky zvyšování cen, ný11rž
pxávc naopak. Kulaklt není tolik, kolik oposice pred-
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pokládá, a pak máme vždy v rukou státní moc, aby
chom si je nenechali prerusti pres hlavu. Stavíme svou
politiku na stredním r91níku a na vesnickém chudáku,
kterému napomáháme práve osvobozováním od chní,
aby se zvedl. Státní obchod a družstevnictví jsou cele
v našich službách a rok od roku se zvedají. Vzíti jejich
prebytky a dáti je do prLlmyslu znamenalo by vydati
oblast obchodu výhradne v šanc soukromému podni
kání a dopustiti tak nepomerný vzrust soukromého
kapitalismu. Snahou musí býti vyrovnati nyní linie ce
lostátního hospodárství približne na úrovni predválec
né a pak dáti se na pochod dále, ale jen podle sv~'ch
vlastních sil, bez nadmerných koncesí cizine. Taková
politika vede k socialismu pres všechny sarkasmy sou
druha Radka, který ríká, že se to podobá ciste šcedrin
ské stavbe socialismu v jednom jediném újezde ...

Jak z tohoto približného a paralelního nacrtnutí dvou
obrázku vidíme, spocívá podstata rozdílu mezi oposicí
a vetšinou také v tomto: Oposice, hájíc myšlenku da
lekosáhlého získání zahranicního kap.itálu a udelování
koncesí i za podmínek težk)'Ch, jiste pri tom spekuluje
na svetovou sociální revoluci, která by nakonec anu
lovala povinnosti z takovéto politiky nutne vzniklé.
Naproti tomu vetšina, hledíc si pri vedení státního ho
spodárství více hesla »má sklenice je malá, ale je to
má sklenice«, jakoby mávla rukou nad svetovou revo
lucí sociální. Je zajisté nepochybno, že vetšina (a s ní
v tomto prípade cástecne i skupina Šljapnikova) dívá
se na veci daleko reálneji než oposice.

Ovšem nelze vetšinu hájiti, jakoby práve ona byla
souhrn dokonalostí a oposice hromadou chyb. Zejmé
na pokud jde o boj mezi obema tábory, lze ríci, že vet
šina si vede vskutku tak, jak si vedou obycejne politictí
~bohat1íci vLlci chudákum. Je nutno míti na pameti,
že boj nejde pouze o urcité zásady, nýbrž i o formy 01'
ganisacní, zejména o to, mají-li b),ti pripušteny v ko
munistické strane ruzné skupiny a frakce, jichž cin
nost byla by vskutku legální a ne jako dosud pred tvárí
strany skrývaná. V tomto boji, kde oposice stojí tak
rka jednotne na stanovisku demokracie uvnitr strany,
si vede vetšina velmi pánovite. Usnesla se jednou na
tom, že diskuse nehude, a ciste násilne toto usnesení
provádí i proti lidem, kterí prec jen o revoluci mají zá
sluhy takové, aby se jejich hlas mohl vyslechnouti. Na
strane vetšiny zde ovšem stojí autorita Leninova, který
jednak diskuse ve strane jako celku nikdy nemel príliš
v lásce, jednak vubec nepripouštel možnost nejaké le
gální frakce neb. skupiny a stál celou vahou své osob
nosti vždy za stoprocentní jednotu. Oposice marne na
mítá, že situace je dnes jiná, než pred šesti lety, kdy
kolem sovetského státu stála celá rada neprátel. Ale
tyto námitky jsou málo platny, když vetšina je v za
hranicní politice snad stejne pesimistickou, jako je opo
sice pesimistickou ve vecech vnitrních. Vetšina stále
vidí zvencí cíhati imperialismus anglický, japonský,
polský, a má-li dovoliti oposici diskusi, bývá jata na
jednou jakýmsi stihomamem a tvrdí, že nelze rozpty
lovati síly, když neprítel stojí pohotove a takrka pred
branami. Tím jen dává na jevo, že i zde názorové roz
díly na vedení vecí ve státe nejsou jedinými prícinami
hoje s oposicí, nýbrž že zde na hlavním míste stojí boj
o moc ve státe, boj o osobní vliv, který jedni bchem
revolucního procesu získávají a druzí zase ztrácejí.
Tím ovšem narážejí svou revoluci, zajisté historicky
velikou, na kopyto všech revolucí drívejších a nutí nás,

postranní pozorovatele, abychom otevírali zaprášené
svazky dejin revoluce a hledali tam prípady obdobné.

*

Boj ve strane zacal tedy v Komunistické Akademii
a v bunce továrny Aviopribor. Jeho dosavadní pruheh
je tento: Oposice se rozhodla, že uciní rozhodný útok
proti Ústrednímu Výboru a že si di kusi ve strane
vynutí. V diskusi doufala oposice vybojovati si místo.
jež jí podle jejího presvedcení právem náleží i uplatniti
hlas, na který vzhledem ke svým revolucním záslubám
má plné právo. Prípravou k útoku byl clánek Sljapni
kov a v revue »Bolševik«, jímž autor vrhl se s velkou
vervou na denník »Pravdu«, která v jednom clánku
velmi pocuchala celkové oposicní stanovisko skupiny
Šljapnikov-Medvedev. Šlo pri tom o známý clopis
Medvedeva z roku 1924 k oposicní skupine delníku
v Baku, kterí dopis vzali si za program své oposicní
cinnosti a byli pak proto vylouceni ze strany. Šljapni
kov vytkl »Pravde« falšování citátu a ukazoval, že
»Pravda« vubec citovala neco, co bakinským delníkúm
nikdy Medvedevem psáno nebylo. Pri tom se s ohsa
hem dopisu Medvedevova ztotožnil. V témže císle
»Bolševika« dostalo se Šljapnikovi odpovedi z pera
pseudonyma V. L. A odpoved ta, která rozebírá cel~'
program oposice velmi dLlkladne, obvinila Medvcdc"a,
že práve on SVLljpovestn)' dopis opravil, když se do·
vedel, že dopis z Baku má již v rukou vedení strany.

Tento bourlivý úvod dával tušiti, že budou násle
dovati veci horší a že vskutku behem letních prázdnin
fakticky byl vytvoren jak~'si oposicní blok, který ještc
pred konferencí strany, svolanou mimorádne hrzy ji:~
na 25. ríjna, pokusí se o verejné vystoupení. Vedení
strany promluvilo o techto prípravách oposice ústy
svého moskevského sekretáre Uglanova a to asi v téže
dobe, kdy v Komunistické Akademii ohlásil boj Prco
braženskij. Tri dny pak stacily, aby všechny moske\'
ské a po nich i leningradské bunky byly O prípravách
informovány.

Když došlo k vystoupení spojené oposice na mo
skevsk)rch továrnách, bylo všechno již alarmováno.
Na 58 schuzí konáno bylo za jediný vecer, ve všech
byli odpLlrci oposice v ohromné vctšine. Tvrdilo se
sice pred verejn5'm vystoupením Trockého a prátel.
že nejméne 45 procent moskevských komunistll stojí
za oposici aspon v tom, že souhlasí, aby byla pripu
štena diskuse o sporných vecech. VÝpocet ten ukázal
se však špatným. Pri hlasování o resolucích, jimiž pak
obvykle se vyslovuje souhlas tJstrednímu Výhoru,
našlo se jen neco víc než pLil procenta hlasujících proti
této resoluci. I nejvetší optimista z oposice musí to
považovati za porážku, at již tohoto vítezství bylo do
saženo jakýmikoliv umelými a násilnými prostredky.

Moskevský výbor strany, když videl úspech na to
várne »Aviopribor«, ihned se sešel a vydal ostré pro
volání proti oposici. V nem vrhá se na vudce oposic
níku s troufalostí absolutního vítezství jistou, hrozí
všem úcastníkLlm oposicního tažení nejvetšími repres
scmi a upozornuje, že ani g-enerálové revoluce si ne·
smejí dovolovati, co zakázáno je radovým vojákltm.
Když vedení strany bylo informováno o nálade v ostat
ních továrnách, s níž toto provolání bylo prijato, sešlo
SE: 4. ríjna samo Politbureau, rozumí se již bez Tro
ckého, který se nedostavil a prijalo nové provolání
proti oposici. V nem ohlašuje se, že celá vec hyla pre
dána tribunálu strany, t. j. Ústrední kontrolní komisi.
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á m;'lpredložiti svúj elaborát ješte pred XV. kon
. n~í ~la ~lenár~ím zasedání zastupitelství strany,

J. Ustredl1lhoVyboru spolecne se zmínenou komisí.
tím.však Zinovev se svými leningradskými práteli
kustl se o nový útok a sice tentokrát v Leningrade.

záminkou, že jede navštíviti svého nem~cného
, odejel již po usnesení Politbureau do Leningradu

vecer7. ríjna neocekávane objevil se na zasedání nej-
ejší snad bUlíky leningradské na závodech Puti
sk~'ch.Ale ani zde vystoupení nebylo úspešno. Shro-

áždcní na jeho prosbu dáti mu hodinu k reci, odpo
elo po trojnásobném hlasování tím, že mu povolilo
15 minut. Kdo si vzpomene na ctyr- a vícehodi

é reci Zinovevovy, pochopí, že to bylo velmi málo a
e Zinovevsotva mohl prednésti úvod ke své reci. Ale
hromáždení putilovských komunistú více nepovolilo.
O sllOdinovédebate, kdy mluvili pouze zástupci vet
lnY,hyla prijata resoluce ve prospech vedení strany

1375hlasy proti 25! Stejne tomu bylo i na jiných zá
odech leningradských. Mluviti dovolili pouze býva
emuvrchnímu veliteli lodstva Zofovi (púvodem i pre
vedcením Cech, bývalý námorník obrnence Petro

pavlovsk),ostatním ani nedali slova. Dokonce žena Zi
novcvova,p:l11íLi!ina, byla ze shromáždení v továrne
Very Slucké vynesena delníky násilím na rukou!

Na tento výlet Zinovevúv odpovedelo Politbureau
't1OV~'1l1prohlášením, které bylo již mnohem príkrejší
než první a mírilo výhradne proti nemu. Oposice pak
šla od porážky k porážce. Nikde jejím recníkllm ne
bylo dáno slovo a kde pres to se snažili mluviti, byli
proste ukriceni. Trockij dokonce zašel na shromážden!
dopravních delníkú Rjazansko-Uralské dráhy, na nemž
predsedal bývalý komunista, nyní ze strany vyloucený
a na tomto shromáždení mluvilo intimitách ve vedení
strany. Tím ovšem dopustil se v ocích komunistú ne
ohycejnéhoprovinení. Rány na oposici se nyní sypou
jedna za druhou. Z celého tisku komunistického má
oposicek disposici nyní jedine malinký ctrnáctidenník
»Bolševik«a i to pouze s podmínkou, že na každé vy
stoupení ješte v tomtéž císle následuje replika. Strán
ky denního.tisku jsou pro oposici zavreny, na schúzích
mluviti nesmÍ. Je úplne umlcena. A ješte více. Proti
ní uverejní se všechno. Žádný výsmech není dost re
rav.\',aby nebyl proti ní použit. I oficielní básníci ko
munistictí dali se do služeb protioposicních a Demjan
Bcdnyj takrka denne vysmívá se Trockému, Zinove
,"ovia Kamencvovi, s nimiž bydlí v Kremlu na jedné
chodbe, a to ne nekde v zapadlé revll'i, nýbrž na
prvních stránkách oficieJního deníku »Pravda«.
Všechno žije ve znamení druhé c<\sti slov Stalinových
na _rTV. sjezdu, jimiž odpovídal na korreferát Zinove
rt'iv: »Strana žádá si jednoty a ona si tuto jednotu
vybojuje, spolecne se soudruhy Zinovevem a Kame
nevemjestli oni tomu budou chtíti, a bez nic h, ne·
h u d o u-I i to c h tít i.«

Zvláštní zmínky zasluhuje protioposicní útok velmi
vlivného clena Politbureau a pravé ruky Stalinovy,
Alolotova. Na kursech pro komunistické pracovníky
v újezdech vylícil celou skupinu oposicníkú jako lidi,
kterí celý svúj predrevolucní život prožili klidne v c;mi
graci, neznali boju a težké situace v carském Rusku,
neznali žalárll, vyhnanství a osobního strádání, nýbrž
po in tel i gen t s k y sedeli nad haldou knih a
z nich pouze studovali delnické hnutí. Rozumí se, že
specielnepri tom dostal Trockij, který je bolševikem
teprve od cervence 1917. Na námitky, že Lenin byl
také emigrantem, odpovedel Molotov: »COŽ pak je
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možno srovnávati na pr. s Leninem Radka? Je treba
b),ti velmi opatrným, chceme-li srovnávati pfirozen)'
horský velikán s hrbem mrzáka.« O repressích proti
oposicníkúm Molotov pri tom pravi!: »ústrední vý
bor a strana prísne budou vyžadovati, aby stranická
disciplina byla zachovávána bez odmluvy. Bolševick;'l
disciplina existuje nejen pro radové cleny, nýbrž i pro
domýšlivé vúdce, at jejich posice je jakkoli vysoká.
Nikomu v naší strane, at se jakkoli vypíná svými zá..
sluhami neb svým talentem a schopnostmi, se nepodarí
prolomiti železnou leninovskou disciplinu!«

V takovém stavu je situace pred XV. konferencí,
jež se sejde 25. ríjna. Te prirozeno, že je plna rúzných
možností. Oposice fakticky podle nynejšího stavu vccí
svúj boj proti vetšine nevyhrála, at má sympathií
v SSSR i za hranicemi kolik chce. Avšak ani vetšine
nemLlže její mechanické vítezství staciti, aby se cítila
navždy zbavena jakýchkoliv prízrakll oposicnosti. Že
skutecne jde zde z velké cásti o vítezství jen mecha
nické, to vidíme na náhodném prípa u s komunisti
ckou organisací v továrne, jež nese jméno Sljapnikova
a nachází se v meste Muromi. Organisace tato zaslala
totiž vedení strany protest proti zmínenému již clánku
Sljapnikova, protest naprosto clánek odsuzující, pri
cemž však patrne clánek sám ani necetla. Je to vidno
z toho, že mluví dvakrát o clánku v 18. císle revue
»Dolševik«, ac clánek vyšel v císle 17., které je zatím
císlem posledním. Projev byl tedy asi telegraficky oh
jednán, rovnež jako mnohé projevy jiné. Již to ukazuje,
že situace oposice není predem prohrána naprosto. a
že pri vhodných okolnostech bude pro ni ješte možno
vyhnouti se potrestání tak príkrému, jak naznacuje
trebas i prohlášení Politbureau. Není tajemstvím, že
vetšina hledá nyní kompromisní východisko, které by
však spocívalo asi v tomto: Oposice nebude trakto
vána jednotne. Skupina Sljapnikov-Medvedev bllde
hozena pres palubu. Ostatní oposicníci musí verejne
prohlásiti, že s touto skupinou nemají nic spolecného.
Bude žádáno též prohlášení, že dosavadní cinnost opo
sice byla škodlivá a že nebude podniknuto nic, aby byla
udržena nelegální frakce. Mimo to musí býti odvo
lány všechny urážky cJenú vetšiny, jichž se oposicníci
behem svého vystoupení dopustili. Když tyto pod
mínky budou prijaty, bude oposici neverejn)'m, avšak
závazn.\'m slihem zarucena postupná rehabilitace ve
vhodné dobe. Tak prísné podmínky vctšina míní vy
žadovati v zájmu svého prestiže. Nic totiž vedení
strany nevycítá oposicním vúdcúm tolik (soukrome
ovšem). jako to, ~.e jejich vystoupením byl nesmírne
diskreditován v ocích radov.\'ch komunistll i nekomu
nistické verejnosti sovetské sám pojem revolucního
vúdce. Vystoupení to podrývá samé zásady diktatury
a proto vetšina, i když se bude chtíti dohodnouti s opo
sicí po dobrém, bude trvati na tom, aby výše nazna
cená satisfakce byla dána aspon formálnc, pred ko
munistickou a sovetskou verejností. Není to z bázne
pred oposicí, je to v zájmu budoucnosti a dalšího trvá
rií diktatury ve státe. Jestli oposice nebude souhlasiti
s tímto rešením, pro ni sice velmi pokorujícím aspon
pro první dobu, ale prece jen mírným, pak vetšina je
rozhodnuta zakrociti nejprísnejšími sankcemi, které
pripouští organisacní rád. Púdu k tomu si vetšina již
pripravuje práve tím, že dává ve všech organisaCích
prijímati resoluce velmi príkré, aby pro eventuelní
prísné zákroky mela opornou basi a mohla ríci, že si
toho celá strana preje. V tom prípade by skutku mo-
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loni mely, nebot prodávaly domácím spotrebitelum c
(krystal loko továrna) za 316 Kc (440-124 Kc clan
kdežto za hranice prodávaly výrobek sotva za 200

a surovinu i pod 130 Kc! Tento výdelek z clom
spotreby, trebas se vztahoval jen na tretinu vyro
ného a prodaného cukru, pomohl cukroVarLlmv ne

težší dobe a nebyl tak docela mal)T.Pri celkové vS'ro
cukru v celé republice 15,089.176 q se prodalo pro d
mácí spotrebu 4,083-481 Kc vesmes v hodnote sur
viny a ostatek se vyvezl za hranice za ceny ztrátav
pokud snad nekteré rafinerie nepredprodaly c
z opatrnosti velmi záhy. Pocítáme-li jen se ziske
60 Kc na I q cukru pri celkovém množství 312 mi
lionu q rafinády doma prodané, z í s k a I y c u k r
v ary 220 m i I i o n Ll Kc na domácích spotrebitelíc
Pri toru ješte jest kalkulMáno tak, že v Cástkách..
se pocítají surovárnám a rafineriím na výrobu, jsa
již skryté zisky.

Budiž zde receno i všechno dobré o cukrovarnícíc
aby byl obraz úplný. Jsou naše nejlepší a nejvyspclej"
industrie, stojící na svetové výši, schopná uplatniti
na všech cukerních trzích sveta. Jsou i naší nejbohaf
industrií a po pravde receno, nemohli jsme si od pr
vratu na ne stežovat. Sem tam nejaký milionek ven
vaný na volební agjtaci byl skoro ctností ve spon t
jiných težkých hríchu. Cukr byl a jest naše bílé zlato,
za ne jsme kupovali po válce obilí, mouku, sádlo, aby
chom nasytili hladovící. Cukr vyrovnával naši ob
chodní bilanci, peníze z cukru sanovaly naše státní
finance. Dlužno ríci, že cukrovarníci bez reptání a bez
výhrad odvádeli státu miliardy korun. Loni umožnili,
dobrovolne prevzavše placení dávky 70 Kc z I q cukru
(rafinády), zvýšení platu úrednictvu, címž se získalo
potrebných hodnot 220 mil. Kc (ve skutecnosti více),
pro než nebylo jinde úhrady.

Jaké byly pomery jinde, když se letos na jare pocalo
jednati o cenách repy a cukerním hospodárství v prí
ští kampani? Kritické! Nejen my jsme prodávali za
hranice, ale i na celém svete se prodával cukr za c e
n y, jež se dlouho pohybovaly pod výr ob ním i
n á k I a d y. Svetová výroba dohánela po válce rychle
oe byla pred tím omezena, rostla tak úžasne, že hlad
po cukru byl do roku 1924 ukojen, ale prece se výroba
nezmenšila, n)'hrž setrvacností v kampani 1925/1926
dosáhla rdcordu. Bylo vyrobeno více než 25 milionu
tun cukru, z cehož asi petina (5,114, mil. tun) prípadlo
na Kubu a I1h mil. tun na Ceskoslovensko. Výr o
b aby I a vet š í než s pot r e b a a proto ceny
klesly pod výrobní náklady. Stav takový není ovšem
trvale udržiteln}T. Od pocátku tohoto roku se úsílovne
premÝšlelo jak ozdraviti cukerní trhy. Kubánská vlá
da násílne omezila vhobu o 10 proc., takže se vyro
bilo místo ocekávaných 5]12 mil. tun jen 4·9% mil.
tun, v Evrope se nabídla nižší cena za repu a tak se'
omezil osev a poklesla výroba. =- Restrikcní dílo do
vršíly v léte dešte, takže osev se zmenšil asi o 15%,
ale ocekává se, že výroba se zmenší o 20-30 procent,
cili bude ciniti 1-1.2 mil. tun cukru.

Za techto pomeru smluvilí na jare 'cukrovarníci
repu za 15 Kc I q (v Cechách), ministr fínancí žá·
dal zvýšení dosavadní dane i s dávkou ze 124 Kc na
184 Kc, a ministr zásobování jednalo ceny cukru pro
príští kampan. V predpokladu, že i dále zustane vá
zané hospodárství, byla rozpoctena po snížení cen repy
surovina urcena pro domácí spotrebu na 170 Kc, na
rafinaci 106 Kc, na dan 184 Kc, úhrnem 460 Kc, k ce-

Národní hospodár
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Na rade je cukr.
Zacalo to s obilními cly. Zdražila mouka a maso.

Prišly dešte, shnily brambory a pokud zbyly - zdra
žily. Repa byla sice laciná, velmi laciná, ale prišel cu
kerní kartel a - zvýšil ceny cukru. Káva zdražila již
dávno a tak máme skoro všechno to nejdll1ežitejší
z duležitého: mouku, maso, sádlo, brambory, kávu,
cukr velmi drahé. Laciné zustaly jen Batovy boty, ac
koli cena kllŽí také stoupla. Ovšem Bata je v republice
jen jeden, ackoli by mohlo sto cukrovarníku býti Ba
tou spíše a snadneji než on sám. Chápeme, že si ne
mMeme pomoci, jestliže severoamerická vysoká fi
nance valorisuje brasilskou kávu; musíme pla
titi ceny, které nám nadiktuje. Chápeme, že dovezené
brambory budou trochu dražší, když naše shnily.
Obilní cla jsou kapitola pro sebe. Lze však težko po
chopit, proc a jak se vyhouply ceny cukru.

Pochod je trochu složitý a neobejdeme se bez troš
ky císlic. Pro zjednodušení vezmeme za základ Cechy,
Tedy pro kampan 1925/1926 hyla cena repy 20 Kc
za I q, a cena cukru pro domácí spotrebu byla stano
vena na 440 Kc za I q krystalu z továrny. Cena tato
se zvýšila o paušalovanou dal'í z obratu 25 Kc, do
pravní náklady z továrny, zisk velkoobchodníku a ob
chodnÍkú, tak že konsument dostal I kg cukru-kry
stalu v drobném za 4.80 nebo 4.90 podle blízkosti ra
finerie. Ze základní ceny 440 Kc pripadalo na suro
várny 205 Kc, na rafinerie I I I Kc, na cukerní dan
54 Kc a na smluvenou dávku 70 Kc cili na zdanení
celkem 124 Kc. V cene placené surovárnám a rafine
riím byl již obsažen jejich zisk, totiž asi po 30 Kc
Z '1 q. To byl také skoro jedin)T zisk, který cukrovary

hlo jíti »0 kuceravou hlavu Trockého«, nebot zejména
proti nemu, jako starému nositeli oposicních tendencí,
nedávnému (J~nu komunistické strany a v rade nepo
slední prímému svudci Zinoveva a Kameneva, hrozila
by represse nejsilnejší.

Který z obou typu potrestání bude použit, to záleží
nyní takrka výlucne na oposici samé. Ke kontaktu
obou táború dojde na výslechu, který podnikne podle
narízení Politbureau Ústrední Kontrolní Komise.
Tam také budou navrženy za predsednictví Kujbyševa
príslušné kroky. Je tedy možno, že v prípade nezdaru
zákulisních jednání o kompromis, nebudou již ani
na XV. konferenci pripušteni ti oposicníci, proti nimž
sankce strany se obrátí.

Je ovšem ješte jedno východisko. Kdyby oposice
neposlechla ani nejprísnejšího trestu a po rozhodnutí
smerodatných kruhu strany zahájila konspirativní cin
nost, stále ješte se domnívajíc, že osobnosti jejího rázu
a jejích zásluh není možno trestati obvyklým zpuso
bem - pak není vyloucena možnost zákrokú analo
gických za revoluce francouzské. Ovšem rozhodnosti
Dzerdžinského zde již není, ale drsnosti je zde ješte
dosti. Toto východisko je všem nejméne pravdepo
dobné, smele mt'Heme tedy považovati nadpis našeho
clánku za symbolický. V každém prípade však dnešní
situace znamená nejvetší otres uvnitr komunistické
strany za celou její existenci. Otres ten nemt'He zu
stati bez dLlsledku v budoucnosti.
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léru k dosavadní cene repy za 1 q politickou pomoc
agrárníku a cásti lidovcLl.

Bez ochranného cla by toto zdražedí nebylo možné,
nebot cena cukru v Hamburku není ani 250 Kc za 1 q
krystalu. Pricteme-li k ní dan 184 Kc, dopravní vý
lohy a obchodní zisk 26 Kc, dostaneme cenu 460 Kc.
To tedy znamená, že by nad tuto cenu ochranného cla
nemohli cukrovarníci cukr zdražiti. Cukr z nemeckého
vnitrozemí, zylášte z Magdeburku, byl by ješte laci
nejší. Ale bylo by spr a v e d I i v o, aby sec u k l'
pro d o m á c í s pot r e b u pro d á val z a s v e
t o vou par i t u u nás treba podle parity ústecké.
Je to oprávnený požadavek našich spotrebitelu a bylo
by to vllci nim slušností, aby se jim neprodával cukr
dráže než na príklad rakousk)'m, šv)'carským a an
glickým konsumentum, aby konecne jednou zmizel ten
kriklav)' paradox, který nás pronásleduje již z rakou
ských dob, že v š ude n a s vet e m a j í náš c u k l'
I a ci nej š í než my. Vec tato nevyplyne ovšem sa
ma z hospodárských zákonu, zejména se prící zákonu
nabídky a poptávky, nebot zde chybí regulace cen
skutecným dovozem cizího cukru, který jest o dovozní
náklady, skladné, pojistné a zisk meziobchodu dražší,
ale lze ji prece se zásadou volného trhu srovnati a lze
t o to reš e n í ješte dnes s m I u v i t i. Vhodný cas
k této smlouve byl ovšem na jare.

Nejen cukrovarníci, ale i repari se postavili svor
ne proti tomu, aby celní ochrana byla zrušena. I s vyš
šího stanoviska hospodárského jest priznati, že v boji
o 40 haléru nemíHe se zniciti celý cukerní prtlmysl a
celé reparství, jež v našem národním hospodárství
znamenají asi desetimiliardovÝ obnos a asi 1 miliardu
Kc zisku, jenž nám zabezpecuje aktivitu obchodní a
tak i platební bilance. Lze však pri tomto jednání do
sáhnouti toho, že 'se celní ochrana ponechá, jestliže se
i cukrovarníci zaváží prodávati cukr domácím spo
trebite1LIm za cenu. za kterou jej prodávají do ciziny.
V tom nelze spatrovati ani porušení zásady volného
obchodu ani zastrenou formu vázaného hospodárství,
nebot na druhé strane pri vysoké celní ochrane a kar
telových cenách nelze o volném obchode vubec mlu
vit. Je pravda, že by cena cukru pro celou kampan
nebyla jednotná, že by se menila podle kolísání na
svetových trzích, ale konec koncLl se nelze vyhnouti
obnove volného hospodárství s cukrem a pak cena na
volném trhu v tomto smyslu nebude prtlmerne vyšší
než jakou by si vynutili cukrovarníci i pri vázaném
hospodárství. Vždyt ješte dnes, kdy se ceny cukru
zlepšily na svetových trzích již o 35 procent, meli by
chom cukr pri tomto zptlsobu urcování cen lacinejší
než loni za vázaného hospodárství a než letos, i kdyby
vláda prosadila snížení na 485 Kc za 1 q. Svetová
parita našeho cukru nepresahuje 226 Kc za 1 q kry
stalu loko továrna a zrt. tuto cenu se, ba ješte lacineji,
také clo ciziny prodává. Pripocteme-Ii k této cene dan
184 Kc, clostaneme ce.nu 410 Kc, a pripocteme-Ii clále
25 Kc dane a 25 Kc na clopravné. sklaclné a zisk, do
staneme cenu 460 Kc pro drobnÝ obchod, cili dosud
by nemohl b),ti v drobném prodeji cukr dražší než
loni.

Cukrovarníci by lépe udelali, kdyby nespoléhali tak
na politickou pomoc, kupovanou za sohalérový prí
platek, jako spíše na obchodní slušnost. Nikde není za
jišteno, že zase spotrebitelské trídy neprijdou jednou
k veslu. Jejich politika také, kterou sami ruší pevne
sjednané smlouvy o cene repy, už jim nese zlé ovoce.

mela pristoupiti daií z obratu 25 Kc, takže
obnémprodeji mel býti cukr o 20 hal. dražší. A
y byl nucen ministr tfinancí na nátlak socialisti
h stran snížiti dan z óbratu z 25 Kc na 5 Kc, ne
e cukr vubec zdražiti. Jednalo se dlouho a konec

(zde jest punctum saliens) cukrovarníci rekli, že
li k zV)'šení cukerní dane, když obchod s cukrem
e uvolnen; ministr financí rekl, že z národoho
árského Stanoviska nic proti tomu nemá, a mi

terstvo zásobování se spokojilo s tím, že cukrovari slíbili nezdražiti cukr o více než 20 haléru na
ogram. Pak se ukázaly prvé dve veci pravdivými,
tretí, pro spotrebitele nejduležitejší (totiž závazné

ohlášení cukrovarníku o cenách) pochybnou. C u
r ova r n í c i prý vzali požadavek ministerstva pro
obování lidu na vedomí, nic prý nes I í b i I i a
rekli, že o tom budou uvažovat. Zrejmo, že teh

jší ministr pro zásobování to nesmluvil po advokát-o
a proto se cítil pozdeji zaskocen a proto si ulevilyid o v é L i sty známým clánkem, že »z I o dej n u

od por o vat ne bud o u«. Málo platno!

Zatím šly cen y c u k r u v srpnu a zárí n a hor u,
tím se utvoril c u k r o v a r nic k Ý k a rte I, jenž
ríjna prekvapil konsumenty spoléhající se na svá

inisterstva zdražením cukru o 62 halére na 1 kg!
de kdo spustil rámus, ale marne. Cukrovarníci stojí
a svém: »0 cenách cukru jsme nic neslíbili máme
olný.obchod, c~ny na svetových trzích stoupají a po

dle nIch upravujeme ceny doma. Krome toho si neco
rirážíme za špatnou a menší úrodu cukrovky na ge
erální režii, která zustává skoro stejná jako loni.«

. Tohle tedy, premrštené zdražení i ty argumenty,
J ou nehezká vec. A marne se cukrovarníci sofisticky
vytácejí, že chtejí tedy zustati zlodeji, když jim tak
ekdo již vynadal. Jest treba ríci, že nemáme a za ny

nejšího stavu že ani n e m u ž e být i rec i o v o l
n é m ob c hod u s c u k r e m a o tvorení jeho ceny

dle zákona nabídky a poptávky. Brání tomu jednak
ohromne v y s o k é o c hra n n é clo na dovoz cu
kru 338 Kc za 1 q, což znamená, že nemužeme stlaciti
domácí ceny cukru dovozem cukru cizího, jednak c u
ker ní k a rte I. Ochranné clo by nebylo prekážkou
nižších cen jen tehdá, kdyby byla aspon na domácím
trhu možná konkurence a tak aspoI1 omezene platit
zákon nabídky a poptávky, ale konkurenci vylucuje
práve cukerní kartel, který urcuje ceny jednotne pro
celou republiku. Protq mohou cukrovarníci zv)'šiti
ceny cukru práve o tolik, co ciní dovozní clo. Proza
tím této možnosti plne nevyužili.

Ministerstvo zásobování nyní pozde chyby napra
vuje. V kvetnu a cervnu bylo prece zrejmo, jak se asi
pomcry vyvinou. Jevila se již základní pevná ten
dencena cukerních trzích, bylo více než pravdepodob
no, že cukrovarníci, verni svým predválecným tradi
cím, utvorí kartel, muselo se vedeti, že pri ohromných
ochranných clech a po utvorení kartelu nemuže býti
rtci o tvorení cen podle zásad volného obchodu. To
aké dobre vedí cukrovarníci a prece týmiž ústy hájí
'lln)' obchod i dovozní cla i kartel! Když volný ob

( od, tedy volný obchod se všemi díisledky, a když
ledy a slušnost, tedy pro všechny.

I

Ty dLlsledky jsou pro cukrovarníky zrušit cla, a ta
~dnost a ohledy ke všem jest nezdražovati cukr o ví
u' než dvacet haléru za 1 kg pro celou kampaI1, po
prípade o nic, a nekupovat si za príplatek padesáti ha-
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Této metody se chopili již delníci v cukrovarech, po
cali stávkovat a žádají vyšší mzdy, když zdražil cukr.
I se stanoviska cukrovarníkl't bylo náhlé zdražení má
lo chytré. ZpLlsobili si sami potíže na pocátku kam
pane, když prece na zdražení mají po dvanáct mesícLl
dosti casu. Zapomncli na staré prísloví, že to tak více
bolí, když se usekává p..ovi ocas po kousku.

-cheth-

Doba a lidé

Franta Kocourck:

U Otakara Breziny.
Jaromcrice 7. ríjna 1926.

DLlm, ve kterém bydlí, je staven na jedno patro a
není daleko mcštanky, do níž chodíval do nedávna den
co den. Mistr, ríkají mu lidé, kter)'m se zdá, že tento
výraz nejlépe vystihuje jeho velikost a jejich úctu. Pan
ucitel, ríkají jiní, hlavne jeho žáci, jichž je hezk."ch
pár set v okolí J aromeric a v okolí Nové fHše, vzdále
né odtud dvacet osm kilometrLl cestou pres Morav
ské Budejovice a Mezirícsko. Také ho nekterí nazý
v'ají panem spisovatelem. Všichni, kdož ho znají osolJ
ne, shodují se však v tom, že je to »velice hodný a uce
ný clovek«. A vystihují temito nehledanými slovy
podstatnou pravdu. Pro ony žáky a žákyne z Cesko
1110ravské Vysociny, kterí jsou už dnes vetšinou tat.íky
a mámami, žije Brezina jako laskavý ucitel, jako jemný
a pozorný clovek, s kterým si mohli vždy pri setkání
srdecne povykládat a jemuž se mohli sverit se všeli
jakými svými starostmi. Podpory penežité dával ano
nymne, svou autoritou nenaléhavou, ale uznávanou
zasáhl nejednou do osudu tech, kdo toho potrebovali,
na studie schopným pomohl prímluvou u rodicLl, a
co se pan spisovatel nasepisoval ve válce adres do Ru
ska a I talie na dopisy zajatcll z okolí! Nemyslete si,
že se Brezina slovíckem zmíní o techto vecech. To je
snad jediné, o cem zásadne mlcí. Musíte se to dovídat
od lidí, jichž sít je hustá a jejichž vzpomínání je casté
a vdecné. Pan ucitel má podivuhodnou pamet. Jen se
ho zeptejte na Círtka I--Jradeckého z Nové Ríše, hned
vám o nem poví, že jsem byl darebák. Aneho na Mar
vana z Krasonic, ríhL pan kupec, jiste vám poví, jak
j~em u neho mel protekci, knihy a papíry jsem mu
smel rovnat. Mnozí žáci verí lichotive, že jejich ucitel
si vše pamatuje tak, jako oni. Ale málokterý ucitel
opravdu má tak presnou a clenit.ou pamet, jako tento

• pan ucitel. Básnická díla jeho jsou ovšem temto se
dlákum, chalupníkLlm, ohchodníkum a remeslníkl'tm
svetem vzdáleným. Také se do tech knih podívají,
když se jim náhodou dostanou do ruky, a zalistují
v nich z jakési uctivé zvedavosti. »Ale je to jaksi
divne zprevracovanJ"T, t.y verše a nerozumela jsem to
lTIU,« rekla mi .jedenkrát Marka z Boi'íova, s kterou
j~em pracoval na poli blízko Jaromeric. Priznám se,
že tato kritika Brezinových veršLl se mi líbila víc, než
všechny kritiky, které jsem potom slyšel. a cetl. Jaro
mericané si vLlbec hlavu poesií nelámou. Ale jejich
mesto je milé, útulné a pekné. Vecer a v noci, když
svítí hvezdy, je to mesto krásné. BMí chrámu a jeho
dve veže str~Lží nad zámkem V rbny a nad shlukem

domkLl a domeckL1. Pricházít.e-li pod hvezdami ze
vzdúlellého nádraží, jsou obrysy tiché a mocné.

* *
*

Poznal jsem pana Brezinu pred devíti lety. To bylo
ve zdejší meštance, vyvolali ho z prírodopisného kahi
netu v prestávce a než jsem se nadál, stál prede mnou
clovek. jehož básne jsem znal a z pameti do vetru hlá
sal pri práci nebo po práci na prostorách dvora Vo
st rýho poblíž Jaromcric. Usmíval se na me moudrý
ma ocima zpod brýlí tlustých skel, uklidnil mne filosofi·
cky v mém údivu nad údivem žákyn, které podle všeho
divokého tvora mého vzhledu ješte na chodbe mešfan
ky nevideli, vzal SVLljtvrdý slamenÝ klobouk, ujal se
rízení m)'ch kroku, a krátkou ulicí, jejíž chodci klS
níka radostne zdravili, zavedl mne do svého bytu. Byl

v prvém patre a klíc od jeho dverí visel volne na zdi.
TJílým a prázdn}Tm predpokojem se vešlo do jeho »sÍ
dla«. Pracovní stl1l, nekolik židlí, nekolik Bílkov~'Ch
obrazu a se trí stran steny knih. Na onen prvý hovor
BrezinLlv, na ovzduší jeho pracovny, na jeho hlas. po
hled a na jeho gesto jsem nemohl zapomenout. Star~'
pán podlouhlého obliceje, široce klenutého cela a ne·
proniknutelného úsmevu mne neopustil tehdy na ceste
clo Prahy. Sedcl naproti mne ve vlaku, neoc101atelne
hovoril a kreslil jemnou rukou gesto vzmachu a ukon
cení. Bylo to kouzlo. jež na mne dlouho leželo a z ne
hož jsem se ponekud osvobodil teprve druhou návšté
vou u jaromerického ucitele. Tehdy jsem prijel jen za
ním, mel jsem mnoho casu a Brezina mi také mnoho
svého casu venoval. Tak jsem slyšel první jeho velk~'
monolog. Musí být slyšen a prožit, vylícení an(;ho
i reprodukce skoro doslovná je pouze náznakem. Mo
nolog byl tak sugestivní, že jsem druhého dne v tre·
bícských lesích mohl na papír zachytit rozsáhlé celky
autenticky, nekteré partie témer doslovne a zhytek
tvorila tríšt, z níž však se mi ani šupina neztratila.
V deníku to vydalo mnoho stran a k tem pribyly další.
z pozdejších návštev.

* *
*

N eby 1 doma, predevcí rem. Paní pekarová má krám
dole v témže dome. Hlídá ostražite prístup k první
mu patru a reviduje zkušenýma ocima každého n;L
vštevníka - co se jich sem naputovalo! Pan Brezina
prý se už vrátil z Tasova od pana Demla, pred chvílí
o lešel, tam a tam ho najdete na jeho každodenní pro
cházce. Obloha jasná. slunce rozloženo na cest.ek ha
sicskému .;;kladišti, v zahrádkách, mezi nimiž se prijde
ke kríži. Odtud za zdí úvozová cesta a na ní drah~
clovek. K rácí pomalu, zastavuje se obcas, hlede do
knížky. Nad cerným zimníkem a pod cerným mekk~m
kloboukem stríbrí se vlasy. Na poli pracují devcata a
básník cte cosi nahlas. Je to recky. A je to Platonova
A p o log i e, a co je to recký duch, co je moudrost
Platonova a Sokratova, to vypráví Brezina hned po
uvítání, jež bylo jako ohycejne co nejstrucnejší a
v nemž byla obsažena také otázka, nejsem-li organi
sován ve strane práce. úzká pešinka ubíhá nepretržite
a ztrácí se v dálce jako hovor básníkuv. Nad zlatými
strništi, nad oranisky, nad vesnicemi a neviditelnými
križovatkami cest plní prostor jeho slova a obrazy,
uzrálé, zharmonované a spjaté s touto zemí, s jejím
tvorstvem, s jejím sluncem. Širé obzory slavného dne
ríjnového, v nemž zren je jasne povrch vecí tohoto
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, jejich dejství a podstata. Drobné neslyšné kroky
úvozem,Pohled ješte nepremožitelnejší a úsmcv
.vrchovanejší, než kdysi. Z Jaromcric zvoní po
. Jsme daleko v polích.

* *
*

Í'tem pro rozkvet hovoru nejpríznivejším je pra
a. Ve slunecním dni záclony polo spušteny, ale je
noho svetla, bílé plochy a volnosti. Stul zdánlive
vívá, na židlích casopisy a knihy, patrne nejno-

í: brzo se dockají cetby. Host zasedá ke druhému
, ahy se súcastnil hostiny, nad níž jsem nepoznal

í. Brezina usedá naproti a pocíná hovorit. Lze si
o predstavit, co všechno tohoto cloveka zajímá,
I všem je informován a o kolika vecech v neko
hodinách promluví. Ti, kdo v jeho básních vidí

tiku a symboly pohybující se ve sférách naprosté
pomerné nedostupnosti, by nevycházeli pri ho-

u s Brezinou z údivu nad formou i obsahem: vždyt
vemurozumet, rekli by nadšene. myšlenka za my
kou, obraz za obrazem se staví v jasných vetách

jdev nich o nejrllznejší veci docela pozemské, o kon
étní otázky a aktuality. Leží-li v tomto pokoji V)T-
cnc beletristické a vedecké publikace nejnovejšího

ta v jazyce anglickém, francouzském, italském, ne
kém, ruském a ceském, hlásí-li se sv)'mi obálkami

ituly komunistická A k t i o n, T h e Ti m e s, P r í
m n o s t. R o z m ach, N á rod n í L i sty, N á
dní P r á c e atd., není to zde pro parádu anebo
sbcratelské manie. Všechny tyto knihy a casopisy

11 pozornc cteny, možno ríci prostudovány. V ho-
ru prijdou na radu legionári. ucitelské organisace,
Visocialisté a komunisté, Lenin a Lunacarskij, naši
adí hásníci a také básníci, Wolker dnes a v údobí
átcepo své smrti, nová knížka Knapova a co by mu
ospelo, obrana slovanské citlivosti dra Kramáre,
cemje smysl našich dejin a v cem není, kvality Fer
nanda Peroutky a Josefa Kodícka, katolicismus vu

a katolicismus u nás, nový casopis »Voják« a mili
rismus v komunismu, Marx, jeho theorie a život

'voucí,radio, auta a jiné vymoženosti vedy technické,
je to vS'voj do leva a pokrokárství, jak je propa

O\·án socialismus v mestské rade jaromerické, Freu
uv Oic1ipllVkomplex, má-li oprávncní lidský nárok

štestí, Italové jako národ a jako fašisté, poslední
sice v ruské komunistické strane ...

* *
*

Nic není pri tom Brezinovi vzdálenejšího, než di
antism a popularisov~ll1í, z nehož by ho mohl po

ezrívat nekterÝ ctenár na základe predešlého výctu,
muždo úplnosti chybí témer všechno. Úžasná secte
st spojuje se s darem soustredivosti, vytríbenosti a
de vším vyrustá moudrost, jaká je privilegiem bás-

íH!. Posluchace upoutává dokonalá forma vyvážená
obsahem. Brezinova veta je tak bohate rozclenena,
, s úzkostlivou rozkoší reci trochu rozumející host

uruje, zda se neztratí všechny odbocky hlavního
i'te v písku. Jenom veliký logik mLlže takto myslit
l'!žese odvážit konstrukce tak rozpjatých souvetí.

; no není zapomenuto, vše je na ceste k záveru
~ r a pevne zdviženo a zarazeno. Vedle konstruk
'r ;é virtuosity se objevuje vzácná schopnost zacho
t pri hýrivosti obrazu klasickou jasnost a strídmost.

651

Obraz jako by zaclánel obraz a myšlenka vítezne do
chází k cíli, nezatížena. A což dar plastického kreslení
a malování vecí, k jejichž vÝraznému povrchu básník
privábí, ale jenom proto, aby je v zápetí jako vodník
stáhl do hloubky, kam pronikají jen filosofové a bás
níci, usmívaje se pri tom oním záhadným a nevypove
ditelným zpt'bobem, jaký si predstavuji na tvári So
kratove. Jeho ruka, která kreslívala silokrivky srostlé
s rytmickou podstatou vyslovované myšlenky, nyní
mlcí. Proc?

* *
*

Rozhovor Brezinuv jsme nazvali monologem. Je
jím skutecne. Neptá se, ackoliv je zvídavý. Vycituje
odpoved i otázku hostovu, cte mu ji z ocí a z nejjem
nejších reakcí. Jeho monolog jako každý dokonalý
monolog se rozpíná a odpovídá na otázky, které jsou
v nem zároven dány. Ne že by neumel pohotove rea
govat. Ale tato forma je lepší, ekonomictejší. Je kaza
telem v nejvlastnejším a nejplnejším slova smyslu.
A jako každý kazatel, tak i on má svá themata nej
oblíbenejší a nejzvládnutejší. Harmonisuje-li méne
souvislé anebo protilehlé cásti monologu svrchovaným
pohledem dostatek známým z jeho tišteného díla, pro
puká všechna krása jeho ducha práve na onech mí
stech, kde rozvíjí nekteré z themat zamilovaných. Ta
kovou partii poslechnout znamená zúcastnit se kon
certu. Rozdýchá hosta svým dechem, zajme ho a dává
mu poznat pravdu tvrzení reckého filosofa, že není na
svete nic nad obcování se vznešeným duchem. Tehdy,
hovore o krystalisaci a bohatství jazyka reckého, o krá
se ruštiny, o gotických chrámech, o prícinosti a záko
nitosti vecí na této zemi a o nemilosrdném kosmickém
vichru, který zpusobuje, že vše tu musí mít své pevné
koreny, rozezvucí se tóny a harmonie a rytmy jeho
básní, a host náhle v takové chvíli pochopí, že mezi
recí jeho veršu a soukromých hovoru není podstatného
rozdílu, jak se na první poslech zdálo, že je to tentýž
hlas, totéž srdce a tatáž jediná moudrost jakož i tatáž
rec, jen méne sevrená a broušená - jak ani jinak býti
nemuže, nebot jediná rec je dána cloveku a básníku.
/\.však - ptá se ctenár - proc nám tu není reprodu
kováno prímo neco z onech hovorLl, o nichž nám tu
jsou vypráveny tak pekné veci, proc tu není konkrétne
uvedeno nekolik básníkových myšlenek, abychom si
mohli o nich sami ucinit predstavu a úsudek? To je
požadavek oprávnený a autorovi tohoto clánku by ne
bylo nic tak milého a snadného, jako opsat z deníku
výber Brezinových vÝrok LI,kdyby - kdyby se nebylo
stalo toto: Je tomu už dva roky, co redaktor této revue
požádal autora tohoto clánku krátce pred zájezdem
k Brezinovi, aby po návratu napsal pro tuto revui clá
nek o básníkovi v soukromí a nckterých jeho neverej
n)Tch názorech. Pisatel vedel, že vec je choulostivá a
proto pred rozloucením se zeptal Breziny, svolil-li by
k tomu. »Chcete-li ke mne ješte nekdy prijít, tedy to
nedelejte,« odvetil tenkrát, a autor prirozene z techto
dvou možností zvolil onu nepomerne drahocenejší. Své
ve to oduvodnil tehdy básník asi tak: Co chci ríci ve
rejne, to reknu ve svých knihách. V rozhovoru není
všechno tak pevne staveno, celku primereno a zladeno.
K tomu ješte pristupuje fakt, že reprodukce bývá ne
jen približná; ale i zkomoleni, takže vznikne o mých
výrocích snadno zkreslený obraz. - DLlvody tedy pád
né, zvlášte víme-li, jak bylo nekdy Brezinovy sdílnosti
nadl1žito a použito k rllzn)'m interpretacím, jež u bás-
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Lécení sugescí.
o couéismu se u ná.s dosud málo ví, ac je ta

metoda, která velmi zdomácr,ela ve Francu
a v Nemecku. Tento clánek, preložený z ber
línského »Querschnittu((, lící návštcvu u Po

Coué, jenž je otcem této methody a po nem!
hyla nazvána.

Psychologie

všichni na nabídku universitní profesury, jež Brez
novi byla ucinena. Nabídka byla tehdy potešen)'m b'
níkem odmítnuta. Což nebylo hlavní. Nebot nejd
žitejší bylo, aby nabídka byla ucinena tak, aby n
mohla být odmítnuta. Což dá trochu premýšlení, v nV

kterých prípadech u nás neobvyklého. Je známo, že
Brezina obával v Praze hlavne prudké frekvence ulic
VOzll, tramvají a nejvíc - automobilu. Nebylo by set
dalo zarídit na príklad tak, aby nemusil chodit on
žáky, nýbrž aby žáci chodili za ním? Nebyl by
v celé Praze, na pr. nekde na Hradcanech našel pr
neho a pro žáky kout, v nemž by možná byl stejn
štasten, jako ve svém zákoutí jaromerickém? Zdá
že je pozde. A nedá se pravdepodobne delat nic jinéh
než poradit tem, kdo chtejí Brezinu poznat, a kter'
není za vzácným ucitelem žádná ce ta dlouhá, aby h
v tomto meste vyhledali a uloupili mu kousek jeh
pracovního dne. Ale neprozracTte, že jsem vás za ní
poslal, dostal bych od drahého starého pána asi pekn
vycineno. Reknete mu jen, že jednou komusi pravil
»Za dobrým ucitelem jedte na konec sveta. Ano.
hodinu poví víc, než jin~' za rok, nebot celý príští
kmen je už v semenu, které letí a dopadne-li na dobro
pttdu, vzejde a rozkvete.«

VZOtiknuvši v Nancy·Paríži (Paríž má v Nancy filiálku syt

École Psychologique), prošlo Anglií a Amerikou ono mumláni,
které se podobá ve svém úcinu uzdravování modlcním v Ne

mecku. Budiž receno hned zpocátku: otec Couéismu odmlti

jakoukoliv nadprirozenou moc, kterou mu jeho privrženci pri·
pisují. Zurive lécl vsugerované nemoci sugerováním zdrav!.
Jakási duchovní homoeopathie.

V Nancy, ponekud stranou od hluku mesta, bydli Coué a za
domem a zahradou má jakousi školní svctnici s lavicemi 
tam lécí.

Oproti svému proslulému, ale ponekud komplikovanému a
psychologicky dlouhodechému žáku Baudoinovi, který se svou
velkou hlavou nasazenou mezi úzká ramena a dlouhými vlasy

vypadá jako tulen, je Coué malé, nenápadné postavy. Vysoké,
sebevedomé celo, sedlovitý nos, malá, pichlavá, veselá ocka, která
se prodírají jako hlemýžcf nebo cerv až k jádru každého du·
ševního záhybu.

Jsa dríve obycejn,Ým lékárníkem, opustil casem lécbu pilulkami

a mixturami a poskytuje nryní nemocným lécivou sugesci sám
v sesHen)'ch dávkách. Prostor, v nemž prednášl, je bez nástroji

a léku, na lavicích sedí vetšinou prosté ženy (ba i muži) z lidu,
ktE'ré si namlouvají, že nemohou chodit, že nemohou spát, že
mají všelijaké neduhy; mezi nimi sedí bohaté Anglicanky se
zavren)'ma ocima, fascinovány samy sebou, svolné jak det~
mumlajíce jeho fmmulky jakO' litanie. Podvedomou fantasii do
vede uvedomele vésti. Je-Ii fantasie voJna, ptlsobí všelijaká zla
antagonisticky ovlivlíuje jeho nemocné; chtejí býti zdrávi.
ale oproti krecovité vuli ke zdravl, jež prekrocila zdravé m

Rudolf Grossmann:
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*
Záverem - když ješte tak málo bylo receno o tak

mnohotvárném - zmíním se o jedné veci. Je to sice
bitva skoro již prohraná. ale at se o tom aspon ví.
Zkušenost, kterou se mnou meli jiste mnozí jiní pri
návštevách Otakara Breziny, vedla k myšlence. proc
nemá být tohoto cloveka zajisté jedinecného použito
v zájmu co nejvetšího celku smerem, který se prímo
nabízel? Proc mají jeho kvality a vliv zllstat majetkem
pouze tech jednotlivcu. kterí ho navštevují? Proc ne
otevrít hlto studnici a neupravit prístup k takov:)'m
pramenum? Brezina vybudoval ovšem dí 10, které vy
koná své poslání: ale vedle toho zbylo v nem mnoho,
co do díla neulOŽIl a co pro soucasníky, zvlášte mladší,
by melo v leccems relativne vetší cenu, zvlášte když
básník je nadán darem dokonalé a ojedinelé v:)Tmluv
nosti a když se s lidmi rád st:)Tká. Vzpomenete si

níka vzbudily úžas a úsmev odpuštení chudým du
chem, na jiných místech matení pojmtt - zvlášte
v oblasti- tak nazvané estetiky a geniálního rozboru
a výkladu básní, konecne pak zakalení obrazu básníka
jaký skutecne ve své šíri a hloubce je. '

* *
*

V jeho moudrosti jsou rysy a rozmery, které v ur
citých chvílích mrazí. Tento clovek, který zajisté
krvavc bojoval, než našel svou cestu a utvrdil se ve
svém poslání, tento básník chápající vše a tedy milu
jící, je až nelidský v nekterých okamžicích. Cítíte, jak
pevne stojí na své základne, jejíž obzor je soucasne
tajemný a prost)', tušíte výši, na níž musí b)Tt, aby
byl schopen videt zemi a cloveka s perspektivy, již
prozradí slovy, pohledem, gestem. Instiktem pozná
váte, že už nemusí bojovat v nížinách, ale že už patrne
dávno dobyl a ovládá posice ve vÝškách, k nimž my se
teprve budeme musit škrábat. V každé svrchovanosti
je nepopíratelný kus chladu a byla by možná u Bre
ziny tato svrchovanost zarážející, kdyby tu netlouklo
v hrudi vrelé srdce každého dne znovu život vzýva
jící, za život dekující a širší svazky s lidmi, zvíraty,
rostlinstvem a vecmi mlcelivými vyhledávající. A po
tom je tu humor, bezpríkladný humor svetového me
rítka, síla, která zahrocuje a také láme hroty tam, kde
je treba, síla, která prosvecuje tmu i skutecného zla
a staví laskavé mosty na slunejší brehy. Brezinova lá
ska a pochopení pro vec žijící i zdánlive nežijící na
naší hvezde mela' by b),t zvlášte studována, aby se
jtdnou jasne a ve štastné forme ukázalo na delší casy,
že tato láska a mužná láska vLlbec není nejaká vada
organismu, svádející k rozcitlivení, mlžnému videní
reality, neschopnosti akce a k nedozírným kompromi- ~i
sLlm. Aby vysvitlo, že je láska velkým závazkem, bez
jehož plnení muž není mužem a dílo není dobrým dí
lem. Že práve láska plodí 'plnou vážnost a že nikdo
není tak prísný, tvrdý a nekompromisní, jako ten, kdo
silne miluje. Tato prísnost by vás u Breziny snad sklí
cila, kdybyste neznali její úcel a vyvážení. Jako je
prísný vedle laskavosti, tak je satirický vedle humor
nosti. Když šero vstupuje do jeho pracovny, svetlo
dne mu shasíná na brýlích a stín uléhající po jedné
strane tváre ji prodlužuje a zahrocuje k brade. Už
pred tím se vám drala do hlavy myšlenka, ale ted se
potvrzuje: Ten clovek je nekdo jiný než dobrotivý
básník vše zahrnující svým objetím: Ten clovek je
satyr.
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Povolání a záliby.

Jaroslav K olman-C assius:

Galerie advokátu.
1.

'J
»Advokáta príSlPého chceš, zlostného? Tl', ejhle, jsem!
l11írného chcl?Š? Mínzejším mne nazveš 'more klidného!
LíbezncjSí1Jl budu ješte než jest jarní vetérek,
l'ovnež spollthodovníkem nejvÝš veselým., .«

Z Plautovy komedie »Chlubný vojín<<.

Prejíti od galerie soudcu, jichž portréty jsme pred
casem v »Prítomnosti« malovali v životní velikosti
k jakémusi rodinnému albu advokátLt s kabinetními fo~
tografiemi, které chceme zhotoviti dnes, znamená zme
niti zásadne metodu práce. Pri portrétování pražských
soudcu prihlíželi jsme k slohu malby a k ruzným efek
tum umelecké povahy. Pri fotografování pražských
advokátu pujde nám jen o to, abychom,....Y..-PI:avýcas
zapálili magnesium nadšení a sklaPlI prístroj. Rádi
bychom totiž ukázali pražské-advokáty v tak príznivém
svetle, jako se nám to podarilo u neúplatných služeb
níku spravedlnosti. Bude dobre, když si pri práci
trošku pospíšíme. Mánie co delati s modely, kterí ne
radi sedí, byt by to i bylo v svetle nejpríznivejším.

Po nehybných služebnících spravedlnosti, kterí opa
trne váží dobro i zlo, máme co ciniti s pohyblivými
a neúnavnými vyznavaci všeho dobra v lidské priroze
nosti, pokud jim byla sverena k zastoupení. Budeme se
snažit, abychom porídili co možná nejostrejší snímky
mužLI, kterí všechnu hrivnu svého nadání venovali to
mu, aby lidský zlocin rozparcelovali na prestupky a
prestupky zase na omluvitelné poklesky, dovolávajíce
se demokratické doby, jež je parcelacním reformám
prízniva, aby odpovednost svalili s jednotlivce na spo
lecnost, a v prípade, že by zastupovali spolecnost,
zpátky na jednotlivce. Aby spravedlnosti pripomínali
stále nedostatecnost lidského rozumu, pokud se zabývá
všetecne vinou žalovaného, a vytkli presvedcive jeho
neomylnost a božské poslání, kdyby náhodou promlu
vil ve prospech jejich klienta, Zkrátka aby všemi pro
stredky, jež jim dal zákon štedre k disposici, primeli
spravedlnost, která je slepá, aby zamhourila oko. Rek
nete, že je to tak trochu paradokson. Ano, ale my to
mu budeme ríkat advokátní prakse, jak se to jmenuje
obecne, A pokusíme se též dokonce o chválu nebo ob
hajobu obhájcu v celku, dríve než namíríme aparát
na jednotlivce.

Je snad mnoho vecí i v advokátském povolání, na
které by mohlo býti žalováno. Ale od toho je advo
kátní komora. Pokusíme se prednésti svoji obhajo
vací rec, aniž jsme k tomu úcelu posadili advokáty na
lavici žalovaných. Byl by to dosti nebezpecný expe
riment. A tak, svalu jíce také po osvedceném zpusobu
advokátní prakse odpovednost za tyto veci na bedra
lidské spolecnosti, hodláme ve svém plaidoyeru mluviti
o klientu jen dobré a tu a tam pri príležitosti pusobiti
na citlivé srdce posluchacu. Budeme si zkrátka pocí
nati jako oni, nebot chceme svou pri vyhráti pres to,
že hájíme ex oHa,

Dali jsme v celo našeho alba motto z komedie sta
rého rímského dramatika, který znamenit~ rozumel
lidským povoláním. Vidíme, že advokáti byli již ve
starém Ríme, a z techto verŠLt je patrno, že jim už
tehdy bylo dosti lehko meniti náladu a podle potreby

*

V ceste podvedomá sugesce, jež se stává strachem a fixní

Práve proto, že chtej í, nemohou, nebot sugesce a podve
je podle Coué silnejší než Jvule. Jde-li soubežne s vulí,

uže vše. »VždyI, vlije cloveka - tot jeho ráj.« Ted
usobí jeho vule, ale jeho sugesce. Zdravý nemocný se ucí

fantasii (a to je také jen soucást podvedomého podle Coué)
vati a v tomto bassinu fantasie pak libovolnými smery

é nezná žádné dlouhé diagnosy. VY5lechne neco stížností,
se, co predepsal lékar, pochválí to s úsmevem a rekne pak

icky: »Nuže, ríkejte formulku!« Freudovci, kterí dukladne
cho prosvetluj í psychoanalyticky, jsou úplné nic proti

'ovu lécivému besu. Jejich teorie ()I zapuzování, o pohlav
insultech, o komplexech otecko-materských, které vpravují

našeho vedomí a tím nás uzdravují, jsou pro Couého zby
'. Ony labilní veci, které se <Jdehrávají v našem pod-
mí, nás ucí tento pionýr podvedomé sugesce ovládati ve

ou autosugesCÍ; pokouší se všechno jaksi po vojensku se
'ti a srovnati. Spekulativne analytická metoda Freudova ne

la ve Francii velkéh<;y rozšírenÍ. Jeto nemecký vynlález.
éismus je však docela fran~ouzský. V techto školních lavi·

sedí velké románské deti. I zmetodisova,nému Anglicanu
e fanatický bes Couéllv. Znal jsem jednoho, který mel
e holou hlavu a který si vytrvale sugeroval: »At mi na·
ou krásné, dlouhé, svetlé vlasy.« »Nezabíhej príliš do kraj

tf,« pravil hlas jeho ,ženy v sousedním pokoji. -

Anglii prý již Couéismus zaniká. Co bude pro'vádeti ber
ý Coué? Stredoveká donucovací kazajka je odstranena,
oc, do nehož byli posazováni blázni pri záchvatech a v nemž

jimi tocilo ac omdleli, se neužívá, psychoanalysa zastarala.
ocný se chápe nyni sám oteží své duše.

éro z nezlomné víry detí nám tu predvádí tento apoštol,
'Jí podnikají v této rozptýlené dobe pokusy o auto fascinaci

vedome - tak jako díte, jež se fascinuje nevedomky.

Nancy pri Couéovu lécení jsem nemel dojem zázraku, nýbrž
ikavého, až k zbesilosti vytrvalého sugestora. Výraz ne·

ého je nejprve bolestne starostlivý, pochybovacný, pak
y rozmarny, pak mumla;jí záríce ozdravující formulky.

konecporucí všem, a.by zavreli oci a pronese žehnající, ozdra
'j proslov: »A protože dobre trávíte, vybavíte velmi dobre
i nestravitelné: každého jitra, když se probudíte, pocítíte
~u vymešovati. '. Výsledek bude vždy uspokojivý ...

metoda je detinsky prostá: žádá na svých nemocných,
'Ine sevreli ruce a zase je otevreli. »N emohu je již otevrít,
u, lIemohul!!! ... « mumlají pri tom. Pak je otevrou za
o odríkávání »mohu, mohu!! ... « címž se umele vy
krec a ochabnutí. - Chce jen málo vedeti o nemoci.

prijde formulka. Pri bolestech mumlají tak rychle, jak
I: »To prejde, to prejde ... « hladíce si rukou churavé
. Když to neprejde a Coué spatrí pohled, žádající si po-

• pristoupí k nemocnému sám, poklekne na nejaJkou tu
VOlinohu, hladí ji a mumlá rychle až k nesrozumitelnosti»
prejde, to prejde ... «

, jež myslila, že nemiHe chodit, vstává; s detinským VÝ

zacne si poskakovati: »rychleji« - poroucí jí, pred
je jí: »dotknete se svých zad« - a žena jako posedlá tan-
svatého Víta letí za Couém až se ho dotkne. Druhá for

a, která se musí pred ,spaním odríkávati jako modlitba, je:
ode dne ve všech životních situacích je mi stále lépe a:
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klienta b),ti bud veselými a shovívavými, nebo pns
nými a nekompromisními sDolecníky. Advokáti (k sou
du privolení) naz)'vali prý se ve starém Ríme prátelé
a príbuzní žalovaného, kterí p][tcem a prímluvou sna
žili se pohnouti soudce k milosrdenství. (D soudil
smírcích ve vecech civilních zastávali funkci našich
soudních znalcl'1.) Hráli úlohu jakýchsi prozírav)'ch
truchlících pozustalých, kterí si pospíšili a Ikali dríve
než hylo pozde. V tom už se jeví po v)'tce praktick~'
duch, kterým se vyznamenával tento stav až po naše
dny. Bezpochyby stejne ochotne by hledeli staré rím
ské soudce rozveseliti, kdyby jim na ocích videli, že to
hude žalovanému pricteno k dobrému. Aspoií. muž
z Plautovy komedie, kter)' chce delati advokáta, se
chlubí, že

v tanci 1'o:;11lamý tak není ani žádný cinaedus.*)

A vtlbec:

Zp1fsobím, ,fe po skutcích 171'7e,za mladi/w prohlásíš:
k se caslu j'TUká'žn li dobrým v /wtdÍ'm ohledu.

Advokáti dnes už neplácí ani netancí pred soudy ve
prospech sV)TchklientL!. Shledali prospešnejším, aby za
ne plakalo ohecenstvo a porotci. Naucili se znamenite
ohmekcovati milosrdenství cizími slzami práve tak
jako vhodným žertíkem odvádet casem pozornost spra
vedlnosti od smutné stránky trestné veci. Mluví o ne
cem »r i den d 0« a hned to vypadá, jakoby ríkali ve
rum. Dovedou vl'1bec težiti znamenite ze sdružených
predstav. Jejich povolání jim neukládá, aby se zuby
nehty drželi smyslu slov, který jim není po chuti.
Znají sice také všecka kolecka a pera právnického my
šlení jako soudcové, ale dovedou z toho udelat také
neco jiného než hodinky, v prípade, že práve hodinky
kompromitují jejich zlodeje.

Moderní právní filosofie priznává i soudcl'1m právo
ríditi se trochu tvúrcí intuicí, jde-li o zjištení pravdy
príliš subtilní a tekavé. Právnická veda nemt!že pom)'
šleti na rigorosnost cisté vedy, její myšlení je krížené
a bastardní. Její metodologie je bastard abstrakce a
kasuismu. Je to neco podobného jako sprežení, s nímž
jezdí domkári v horách: kráva a kun u jednoho voje.
[( ráva je vtelená bezpecnost a solidnost principu ab
straktního v právním myšlení,kun je symbolem dobro
družnejšího kasuismu s jeho vzpínající se intuicí. Pro
úrad soudcovský je spolehlivejší první dobytce. -Jezd
cem, kterého zákon posadil na kone, je advokát.

Právní veda není tedy ryzí vedou, ale nemMe b),ti
ani umením. Zdá se, že v zájmu spravedlnosti je oprat
nerovného sprežení utáhnouti než povoliti. Pres to vi
díme u soudt! zejména porotních pekné výkony vy··
soké školy jezdecké a mužeme se casto podivovati buj
nému a parádnímu kroku ohnivého, ore advokátního,
rozdupávajícího v mysli porotcu stopy, které tam za
nechala težká abstraktní kráva pana státního zástupce.

Je pri rozeno, že advokát potrebuje pro svou obhajo
vací rec neco zcela jiného, než o cem mluví p.omsty
chtivá žaloba. Ponechme zatím plactivé advokáty sta
rého Ríma stranou a vyhledejme advokáty, povolané
k zemskému trestnímu soudu ve Spálené ulici. Pomi
neme také cinnost advokátL! u civilních soudt!, kde kLll}
kasuistiky má krátkou uzdu a musí klusati podle kro
ku abstraktní prípreže. Nás bude opet zajímati pre
devším osohnost, která se jeví nejlépe tam, kde je jí

*) Knez bohyne Kybély.
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nejsvohodneji. Máme za to, že trestní soud je pro n
snímky nejvhodnejším místem. Tam má advokát ,,01
né pole pri svém hledání dohra a chvalorecení žalova
!lého, tam je nejširší manéž pro jeho kasui,tickou
krasojízdu. Nikdo mu neb.rání, aby plnými hrstemt
cerpal z nejhluhších propastí lidské povahy dohré
úmysly, zatím co žaloha v povrchní predpojatosti zná
jen špatné. Nikdo mu nepripomene abstraktní krávu,
která nemt!že staciti jeho hravému pokusu. Pan pred
sed a se jen nekdy vycítave poc1ív[tna neho, kcJyžka 'ui
stické kopyto brinkne do soudn í káry, nebo pan státní
potrese shovívave hlavou a neco si poznamen;l do
sv)rch aktL!. Jinak má advokátní or plnou svobodu a,
preskakuje hrave všecky prekážky, jež nastavila ža
loba, potrásajíc bujne hrívou a blýskajíc ocima. ]\Tohl1
bychom také ríci zcela krátce: advokacie, tof tcmpe
rament.

A jaké jsou to veci, které potrebuje obhájce a jichž
nemt!že potrebovati pan státní zástupce? Není jich
mnoho, jak by se zdálo. Nikoli snad proto, že by clo
vek mel tak málo dobr)'ch vlastností, které by mohl
jeho advokát potrebovat, ale že advokátní prakse jako
každá prakse vypestovala nekolik málo zvlášte os"ed
cen)'ch polehcujících motivL!, kterým se dává prcdno t
pred individuelní rehabilitací žalovaného. Kokkti~i:
smus má svoje výhody všude. Vždycky bude pusobltl
vetším dojmem, mluvíme-li o »morálce lidstva, která
byla válkou poražena«, než o dobrém .vychování Fran
tiška Patocky, z kterého udelala zlodeje.

Kdybychom chteli vypracovati jakýsi standart oh
haj ovacích recí, aby obsahoval všechno dobr?, jež I.lli'l
že polehciti obžalovanému, bez ohledu na Jeho VIl1U.

pohlaví a stárí, pro potrebu advokátu, kterí se nechtejí
poušteti do podrobností a prece videti slzu v ocích
porotct!, pocínali bychom si asi takto:

Vylícili bychom úvodem vznik porot a obrátili se
s jemnou výcitkou k soudu, zclliraznujíce, že vznikly
z doznání zákonodárcova, podle nehož práve nejtežší
ciny trestné spolehliveji soudí prostý laický rozum a
cit, než mrtvá litera.

(Mrtvá litera to je krásné bodnutí advokátsk~mi
ostruhami do bokL! abstraktní krávy.)

N a to bychom dovodili, že nesluší se posuzovati cin,
n}'brž cloveka, který je oDet produktem výchovy, ni
koli dílem svérázn)'m a samorostlým. Citovali bychom
v této veci lapidární slova Kantova.

Potom dotkli bychom se demoralisace válecné a po
válecné, akcentujíce precenení penez, za než za války
bylo lze všecko dostati. Ve válce byla poražena pr;lve
morálka lidstva, jak již bylo receno.

»Po válce citlivost otupela, clovek klesl a sesurovcl«
tak bychom pokracovali. »Zdánlivá otrlost není zloci
neckým sklonem v pravém slova smyslu. Hlavní yinu
má prostredí. Co praví Rousseau? »C 1o v e c e, n e
hl e dej prí cin y z 1a! Ty s t o u prí cin o u.«

Probírajíce se jednotlivými delikty shledali bychom
s podivem, že žaloba, která jinak delá cest peclivému
autoru, opomela uvésti, že jde vesmes o svedení špat
!l)Tmi príklady.

»Videli jsme zajisté i my, že ze žebrákLI stávají se
obratem ruky páni. Takové príklady svádí. Clovck
oclpovídá jen za vlastní hríchy nikoli za podlehnutí
cizím svodum. Co praví stará rímská právní rehole
»n o n b i s d e i d e m«? Praví, že trest žalovan)'mi
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~'kan)' postacuje. Nebo jak to napsala královna a
nírka Carmen Sylva? »V 'bolesti st)'ká se vina

jejím usmíren ím !« Soudce nen í odsuzovatel, ale
le útocište a potešení zarmoucených. Nejlepší po
rovatel a nejhlubší myslitel jsou vždy nejmírnejšíi soudci. Je nutno míti srdce ze zlata, ne toliko
by.«

A nedavše se m)'liti kárajícím pohledem pana pred
ya potrásáním hlavy pana státního zástupce, skon

li hychom za mocného pohnutí v preplnené porotnÍ
ni slovy:

Koncíme slovy jednoho z nejvetších filosofLl našeho
• u, který zasedl na opuštcn)' stolec cesk)'ch králu:
id~t\"u hude lépe teprve tehdy, až v nové revoluci
uchu místo l<ozumu postaví na SVLlj o1t;lr Soucit.

temito slovy propouštím V;IS do poradní síne!

Rozmanité jsou zpusoby, jak založiti ohhajovací
C. Nekdo zpení svého komone, že se z neho kourí,
n)' míll1)'m cvalem prijede k cíli such)'. Advokáti,
f temperamenty, jak bylo již receno a jak uvidíme

a príkladech.

Veda a práce

Roy de Townend:

o moderním fysikovi.
(Z Ion d Ý n s k é r e v u c "A d 'eI p h i«.)

Byl jsem si vždycky vedom toho, že mám v sobe sklon
k uctivání hrdinll. Nc otrocké ncbo slepé sklánení pred ne
kfm jménem nebo slávou, ale jakési vytvorení príjemné po
utlivé svatozáre kolem osobností, jichž dílo mnc naplnilo
dšcným obdivem. Takových jednotlivcu bylo mnoho a byli
ní: odhalit je všechny znamenalo by odhalit vícc z vlast

ho já než sám znám, nebot znamenají mezníky na ceste,
tcrá dosud není ukonccna, a znát mezníky znamenalo by

znát vetšinu cesty. Nekteré z tech mezníku naznacují vrchOl
ky, odkud jsem prehlížel novou a kouzelnou krajinu; dosud
emohupohlédnout na Darwinuv portJ'ét v Národní galerii be-z
odivného zachvení. Nekteré mezníky bych si jen s velikl'u

nesnázípripomnel, ale ackoli upadly v zapomenutí, prece Jen
cltím,že nejak vrostly v mé podstatné já.

Nikdy jsem se nenamáhal podrobit tento pocit jasné analyse;
nažit se urcit presnou povahu toho, co je témer citovou zku··
eností.Jest to nejaká forma úcty, a to úcty podobné oné,

kteroucítí nekterí lidé k bohu? Dlouho jsem se bál rozlišovat,
co znamcnábúh a co znamená náboženstvÍ. Múže to znamenat
tak mnohovecí: velkých vecí i malých vecí. Když lTIne por
trét ncjakého jedllotlivce naplnuje pocitem, že jsem ve styku

nccím,co je vetší a vznešenejší než já a co mne povzn:l~í
Radsvet malicherností a sprostoty, který se tak casto zdá
být svetcm cloveka, pocifuji snad to, cemu se ríká nábožen
ké vzrušení? Nevím. Nikdy jsem se nesnažil to rozhodnout.
cm anthropolog, a nemohu své vedení zachránit pred vrto-
I\"ostí této zkušenosti, zvané náboženská, nebot tím, jak
nadnonás muže zavést na poušt, zahalenou v mlhu. Tak mlu
'm pouze o zkušenosti.

Ncpokusímse vysvetlit, zda z~lchvev styku s osobností, kte
pro mnc predstavuje dosažení v boji lidského ducha o po

lopcní zjevu, které jej obklopují, se svou povahou podobá
zácnémuokamžiku, kdy mystik cítí spojení s bohem. Možná,
e sc fysiolog budoucnosti bude domnívat, že vysvetlí jejich
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puvod poukazem na vnitrní sekrece. Jako názor pod zvláštním
uhlem, úhlem fysiologa, bude patrne jeho vysvetlení naprosto
prcsné. Omezit svtlj názor na ohranicený stav reality je dule
žité jako metoda: ale my všichni jsme ncco více než fysiolo
gové. Spokojíme-Ii se pouhým popisováním, vidíme, že nemli·
žeme uniknout kvalitativnímu úsudku. Vstoupili jsme do sveta.
ve kterém kvalitativní hodnoty vypadají skutecne.

Pocit skutecnosti kvalitativních úsudkú v cloveku je pro
mne základním tajemstvím života. Kvantitativní zkoumání ved
covo lTIúže nakonec privést k porádku celý svet zjevú. P~'o
neho je nutno, aby nerozeznal rozdílu mezi Shakespearem a
mouchou; mezi Meister Eckhartem a polním býlím. Ale bude
kd}' schopen neceho tak velikého jako toho, postavit se pred
fakt, že já se nemohu vyhnout rozlišování mezi pozdními
BeetllOvenovými kvartety a pí nickou »Když jde má milá uli
cí", mezi Rembrandtem a Harrisonem fisherem? Oba zjevy
možno analysovat; ale byt by byla tato analysa sebe llplnejší,
neco zbývá; a sice fakt, že v jednom je cítit životní kvalita
a duševní intensita, která v druhém chybí.

Co to má co spolecného s Einsteinem2.EfruÚLšlel jsem o EiI1
st(;inovi a byl jsem zvedav, jaké pocity to vyvolá v ostatních,
když se vysloví jeho jméno.\1yvolá to úsmev? Einstein! Oh,
to je neco s tou teorií, které nikdo nerozumí! Bude to vše?
Obával jsem se, že tomu tak musí být, neboi moje myšlenky
byly pripoutány k Einsteinovi tím, že jsem si všml s trapným
úlekem a prekvapením, že Moszkowského "Einstein badatel«
;;e dostal do výprodeje. Mnoho dobrých knih zbylo ve skladech

až do dncška, možna že ,lepší knihy než tato, ale cítil jsem to
jaksi jako osobní urážku, nebot jsem si pripomnel radost, kte
rou jsem mel z této skizzy myšlení a osobnosti našeho vel
kého fysika, když jsem ji cetl pred dvema nebo vÍCe léty.

Ovšem že nepredstírám, že bych chápal všechny složitosti
obsažené v teorii relativity. Nejsem matematík ani fysik. Musil
jsem pracovat príliš tvrde ve svém doposud krátkém živote,
než abych byl našel cas, abych si prisvojil odborne technickou
rec. Ale doufám, že rozumím dosti z díla tohoto muže, abych
pochopil, že mezi námi dosud žijí obri, i za dnešních casu.

Mluví se o "dctství rasy«, jakobychom byli nyní vyspelí se
svými bursami a tanky, svými továrnami a tiskem. Ale ješte
se porád bojíme strašidel. Nelze se ubránit úsmcvu pri

vzpomínce na staré strašidlo "materialismus«, které tak desilo
naše dedecky. Ale prevést všechny veci na hmotné pojmy zna
mená pro nás - co? Kdo to muže ríci?

Nebyl to takový vrtoch matky prírody, že udelala z fa
radaye mystika. Cím více jeho mysl pronikala do sveta jevu,
tím více mu jevy unikaly z dosahu a rostly stále vÍCe jako zá
zraky. Byl to zbožný muž, približující se k prírode s úctou.
Stejne tak Descartes, Newton, Helmholtz; tak také Einstein.

Moszkowski ve své knize rozllOvoru s Einsteinem se ne

múže zdržet prehnaného uctívání svého hrdiny, ale když se
nadzdvihne závoj, kterým prirozene musí vyprávec zahalit
své vyprávení, prokmitá tu okouzlující osobnost. Duch plující
vesmírem s lehkostí bez námahy, s jistou naivností dítete, spo
jenou s estetickÝm uspokojením umelce, ale lidského a sná
šelivého a schopného témer kousavé sebekritiky. Takový jc
obraz, který si každý utvorí.

Rekl jsem, že byl Einstein zbožný; že jeho názory byly prí
buzné názorum mystika. Techto slov se musí užívat opatrne,
nebot mohou snadno zavést. Není tu nic ze slaboduché ne

schopnosti ani lehkého optimismu žen, které následují vyznání,
j(;muž ríkají mystické. Místo toho jest zde jasná a krásná lo
gika matematikova. Pro neho je náboženský podnet a vedecký
podnet totéž. »Je mým vnitrním presvedcením,« praví, "že
rozvoj vedy se snaží hlavne uspokojit touhu po cistém vedení,
která se psychologicky potvrzují jako náboženské cítenÍ.«
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Ale tento matematik s názory, které obklicují nekonecnost
vesmíru a prohlašují jej za konecný, má také cit pro vnitrní
boje lidské duše. Praví: "Osobne zažívám nejvyšší stupen roz.
koše, když pricházím do styku s umeleckými díly. Poskytují
mi štastné pocity, takové intensity, j,aké nemohu dosáhnout
z jiných vecÍ.« K tomu pripojuje: "Dostojevský mi dává více
než kterýkoli vedec, více než Oauss!"

My, kterým by se snad ješte melo ríkat mladší generace,
z nichž mnozí prožili válku a videli a cítili a myslili a trpeli
veci, které dosud nenalezly vÝrazu, jsme casto obvinováni, že
jsme schopni pouze neplodné chytrosti, a že jsme ztratili víru
i v boha i v jeho moderní ekvivalent demokracii. Možná, že
je to pravda. Ale my máme ješte stále své sny. Rozdíl je
v tom, že se snažíme najít jejich základ, mají-li vubec ve sku
tecnosti nejaký. Snad jsou to jen fantasie, svudné, ale bezvÝ
znamné. Tak bezmocne zkoumáme, hledáme svetlo. "Ráj je
zamcen a zahražen, a cherub je za námi; musíme cestovat
kolem sveta, a hledat, zda bychom nemohli nalézt východ ne

kde snad na druhém konci." Mnoho z našich sil bylo podryto,
dokud jsme byli mladí; cestování je drina; a cesta pripadá

-casto pošmoUTn'á a pustá.

Lidstvo stále rozpíná své miliony na tvári zeme; nepocítaly

se týdne ctyri miliony ctenáru N e w s o f t h e Wo r I d, ale
to nestací na rozebrání jediného vydání knihy o velkém mysli
teli. Když si vzpomeneme' nazpet na predhistorického cloveka
se zvírecími celistmi a vycnelým obocím, který neobratnýma
rukama otesával kámen, a pak postupujeme od té doby zpet
až k našim dnum, musíme se podivit cinum tvora, kterému rí
káme clovek.

Mnozí jednotlivci dokázali životní kvalitu, která je nezmer
ná, ale skutecná. Einstein žije, premýšlí a vykonává. A jsou tu
ta ké jiní mezi námi, kterí klidne staví na minulosti, která pri
padá tak roztríštená a nejistá. Od nich a od mužu nyní mrtvých
vychází svetlo. Neoslnuje, je tlumené, ale jaksi stálé, jako ze
vzdálené hvezdy stálice ve svete relativy.

Poznámky

U nás a jinde. Zmena, která má býti vynucena v pred
sednictvu senátu, jest novým a dalším dukazem, že ne
každá zeme, která má parlament, zná také to, cemu se
jinde ríká parlamentní mrav. Utvorila se nová vetšina,
a senátor Klofác, který se k ní pri projednávání celní
a kongruové predlohy choval bezvadne, má pocítiti její
moc tím, že funkce, které by se za nekolik mesícu vzdal,
bude zbaven zpusobem, který pripomíná vyhazov.
V Anglii. to v takových prípadech delají takto: Nekdy
pred rokem 1905, když konservativci meli ve snemovne
naprostou prevahu proti liberálum, Ircanum (a snad také
delnickÝm poslancum), byl zvolen speakrem konserva
tivec Lowther. Vetšina, která jej zvolila, byla smetena
v roce 1905. Liberálové a jejich výše zmínení spojenci,
dosáhli v dolní snemovne vetšiny. Lowther byl znovu
zvolen. Ve své funkci preckal snemovní boje o rozpocet
Lloyd-Georguv, o právomoc horní snemovny a o ho
merule, (o jiných vecech nemluve). Vláda nekolikrát roz
pustila pro tyto otázky snemovnu. Boj veden velmi
prudce. Pres to - jak je zvykem - tento konservativec
nemel od té doby, co byl zvolen predsedou snemovny,
protikandidáta ve svém volebním okrese. Jako predseda
se dockal války, koalice Asquithovy, koalice Lloyd
Georgeovy. Nekdy v roce 1921 pocitoval, že je unaven.
Vzdal se proto uprostred zasedání a jistý cas pred no-
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vými volbami, s oduvodqením, že nové volby privedo
do parlamentu mnoho nových \poslancu, funkce predse4
nická, že bude proto težší a že proto novému predsedo
nutno dáti možnost, zauciti se ješte ve snemovne staré;
Speakrem byl zvolen liberál Whitley. Tento liberál, zvo
lený ješte za koalice, preckal od té doby konservativm
vetšinu Bonar Lawovu (resp. Baldwinovu), další parla
ment s vetšinou delnicko-liberální (éra Mac Donaldova)
a zástává svou funkci nerušene za nové vetšiny konser
vativní. Je možno, že svou príslušnost k liberalismupro
jevuje jen tím, že vždy, než je na pocátku nového parla
mentu zvolen znovu speakrem, sedne si mezi liberály
( v poslední dobe tak prorídlé) - na druhé strane jest
jisto, že na nápad, provádený nyní u nás, v Anglii,kde
se také neco ví o parlamentarismu, ješte nikdo neprišel.
Tam by Tomášek zustal predsedou snemovny i po 15.li
stopadu 1925. Klofác by tam nebyl vyhozen. Tam duvera
vede k loyalite a naopak. U nás, zdá se, rozhodli jsme
se zase jednou Pro' systém americký. Korist vítezum.

K. K.

Dopisy

Mravní povinnosti k universite.
Pane redaktOT.e,

snad neušlo Vaší pozornosti, že v poslední dobe žádají ruzné
významné umelecké korporace ministra verejných prací a fi·
nancí, aby nedovolili, aby pri stavbe. právnické fakulty u Ce·
chova mostu z úsporných duvodu byl zmenen projekt Koteruv
(navrhuje se totiž vypuštení arkád, omítka a ne kamenná fa~ada
od 1. patra pocínajíc). Ješte nikoho, zdá se však, nenapadlo, aby
v této situaci, kde stát (asi právem) ukazuje na nutnost sporit,

opatril peníze Zpllsobem velmi obvyklÝm v Anglii nebo Americe.
Tam, když ta která universita neco velmi potrebuje a nemá
na to, obrátí se na své bývalé žáky. Právnická fakulta Karlovy
university to asi neudelá, ackoliv dala vzdelání a výzbroj do
života zdrcuj íd vetšine ce.ských právníku, toho casu prakticky

pllsobících. J sou mezi nimi lidé, kterí vydelávaj í velmi slušne,
t. zv. velcí advokáti, bankovní a prluuysloví reditelé, ministri,
vyslanci, poslanci a senátori a tak dále. Jde o 10 nebo 20 milionu,
sumu velikou, kterou však potrebuje škola, která zdarma nebo
sk,oro zdarma dala vzdelání tisícum lidí dobre vydelávajících.

Myslím, že by otázka, jak stavet novou právnickou fakultu, vy
padala jinak, kdyby ti, kterí od této vysoké školy tolik taik lacino
dostali, rozpomenulise na svuj mravní dluh a nekolik let dávali
tolik, aby to rocne cinilo 1-2 miliony Kc. Jejich tolik, že by
leckohos neprišlo ani 500 Kc rocne, tedy tolik, co velmi brzy

prokourí nebo taky propije. A také mezi nynejšími studenty
je snad nekolik set, jichž rodice by snesli nekolik let mimo
rádnou dan k takovému úcelu.

U nás se proste vše žádá od státu. Jeto pohodlné,

Váš K, K.

Nové knihy.
Andl'é Baillon: Príbeh jedné M,wie. Román parížského dev

cete. Z francouzštiny preložil Boh. Mathesius. 32. svazek romá
nové knihovny "Proud«. Nákl. "Cinu«. Za Kc 31'50.

Julius Ze'yer: Jan Maria Plojhar. Levné sešitové vydání spisu
J. Zeyera. Vychází v týdenních sešitech o 64 stranách a Kc 3--.
Nákt. Grafické Unie v Praze.



sepíše o našich knihách

ZEME PRDnO

pokusy, vLásnuje nás do autoru a her, na než anebo za než se
odvažuje, staví a bije. Jsou to v plném slova smyslu dramatur
gické exegese místy diskuse, vedené i s akribií prímo vedeckou,
jako na príklad diskuse o Marlowove »Eduardu 11.«. Jsou ta
horké, namnoze ožehavé kapitoly, jako »Zásady státního diva
delnictví«, a mocné v kategorickém imperativu psané apostrofy
herci, které kypí onou dravou vulí, onou velitelskou vášní, která
nás na jevišti strhla trebas v »Cidu«, »Husitech« nebo nezapo
menutelném »Romeu a Julii«. Ke všem otázkám, jež pomíjí
knížka bratrí Capku, je zde zaujato stanoviska, aniž však Oony
jsou hlavním a :soustavným obsahem této knihy, jež nicméne
muže platiti aspoií Z3J nárys ci materiál k první moderní ceské
dramaturgii. Není psána soustavne, ale se zásadností a se stálým
zorem k tvurcímu absolutnu. Súctování s tím. co bežne zváno
a zbež,nc hráno, bylo u nás jako realismus, tento »boj proti
vcerejšku«, vychází z hluboké a bytostne poucenosti, z vnitrního
umeleckého názoru, jenž se dopracoval presnJých formulací, aniž
jim však dal celou systematicnost souhrnného díla. Zustávají
margina1iemi. Bylo by zbytecno podrobne zde komentovati ko
mentár, vymezovati a objasnovati orien,taci Hilarovu., s dostatek
a všeobecne známou. Orientaci, jež ootatne sama si nepreje býti
definitivní, nebor životnost Hilarova dovede jíti až do momen·
tánnosti, jeho casovost až dOokonjunkturálnosti, a vyžívá se ve
formách stále nových. Praví-li s »ln,terviewu« o konstruktivismu:
»Až ... bude zastupovati vnitrní rytmus básnické, režijní a he
recké vise. bude delati neco scénicky lepšího a dokonalejšího,
llež se delo až dooud ... «, pak mužeme ocekávati, že mu kon
~truktivismus nedá spáti, dokud nezkusí vtisknouti mu svou
pecet, dokavad hOonevyssaje a si neprivlastní jeho klady, dav mu
za to všechnu sílu a ráz své impetuosní osobno?ti.

Dr. Edmond Konrád v Ceste. R. VIIL, c. 43-44·
I

Nad svazk.em spisu lYeumannovýeh.
St. K. Ne u ma n n: Kniha mládí a vzdoru. Spisu St. K.

Neumanna sv. 1. -ákl. F. Bor o v é h 00 v Praze. Stran u8.
Cena 20.- Kc.

Velikou a pohnutou krivku vývojovou opsal St. K. Neumann,
ale vždy na križovatkách, na, rozcestích jeho cest bylo heslo:
mládí. Mnoho protikladu se križuje v díle Neumannove: lyrický
vzlet, smyslové opojení a ChV310zpevprírode, sluncí, zdraví, na
konec: pohanské kráse, nahote, opOojenýsmyslový naturalism 
proti sociálnímu krasorecnení, revolucnímu povevku, anarchistic
kému heslu; pokorný vyznavac daru prírodních proti satansky
šklebivému analytiky spolecnosti, básník: intimní mir;ulosti proti
hlucnému patetickému, nietzscheovsky milosrdnému »vudci« davu.
A vždy byl caJsový, nebyl-li pred casem. I dnes jest Neumann
celým svým založením i dílem po rnr.ohé stránce vudcem a ná
celníkem mladé a nejmladší generace, treba to tato generace
ústy svých kritiku zapírala. Zde je marná všechna sOofistika.
Noví básníci rostli z Neumanna, 5rámka a Tomana, mluví-li se
a vlivech domácích. A v tomto pusobení vidím též cást mládí
Neumannova.

Zdá se vám proto témer predcasné, vydává-li tento vecný
bourlivák, v dobe a jejím kvasu r.ovém horce úca5tnený, žen
své cinnosti, treba jsou už první vydání dávno rozebrána. Knihou
mládí a vzdoru nazval prípadne Neumann svuj první svazek
svých spisu, psaných témer úplne na konci století. Sešerelá ne
jistOotakonce století s celým zoufalstvím, revoltou, plnOoukrisí,
cílu i bezcílné resignace, hrdého osamocení i hrdéhOo,bratrského
soucitu ke všem vydedeným, vyssátým, zniceným, rozdrobeným
obetem spolecnosti, plná sociálního apoštolství (nejednou žurna
listicky planého) i výtecného individualismu, plna satanského
odboje i trídní nenávisti kmitá Neumannovými básnemi, zakon
cenými vlahými rytmy, kypícími touhou po pravé svobode VOol
nosti, po radostné práci, po cisté lásce. Satanský odboj, satan
ský postoj, satanský škleb, satanská negace, vyznacuje nektere
básne. Jest tu básník satanovy vlády mezi námi. Dekadentní
básník, hrde se hlásící za básníka immorality, volá po síle, moc
ném gestu. Touží uniknout nízkému i úzkému prostredí, pro
klíná dnešní spolecnost, chteje ji pretvoriti a zavésti nový rád,
rád velké svobody v lásce, mravech, živote. Zabývá se problémy
umení, sexu, problémem ženy. Žena zítrka, v;olná bude rodit
nové a volné lidi, bude znamenati i nový život. Staví si své
touhy vysoko a nebojí se jíti i se svými bratrími až ke zkla
mání, má radost ze spolecenství vzpoury, ale je i sám silen a
zpupný dost, aby se pOostavilnade vše a proti všem.

Ctete-Ii všecky básne, uvidíte po letech, že z veršu, které jste
kdysi milOovali,umeli zpameti, a recitovali, vyprchalo mnoho,
ne-li vše, vidíte, že v nich ani nebylo poesie, že tOobylo silácky
formulovar.:é gesto, jak je vyvolala doba'. Takové výrazové si.
láctví charakterisuje mladé knihy Neumannovy venkoncem. Tech
lyricky teplých, zvážených a cistých vášní, v nichž jsou už
prvky dnešního Neumanna, není v této knize mnoho. Je v ní
však celý duch a celé vrení, ruch let 90tÝch, je v ní celý urne·
lecky, sociální a politický bourlivák: mladý St. K. Neumannl.

lan V. Sedlák, »Tríbuna«.

?•?•

A UVEZD
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HU_roTY "Boje proti vcerejšk.U".

medias res do všech problému moderního divadla rov
nohama skokem se vrhá K. H. Hilar ve svých »Bojích

vcercjšku«. (Praha, Borový 1925. Kc 75·-.) Ta~o k?iha
hno spíše než beletristická, ba témer to není kmha, JSou

ejné komentáre k praktickému životnímu dílu Hilarovu.
jsme v nejplnejším, nejživejším divadle (ac ovšem jejich

m i u Capku jsme v nem byli). Již rozclenení knihy, byt
dcseti let z prvku aktuálních a príležitostných vzniklé,

pisy kapitol ukazují, že je tomu tak: »0 'souhre ensem
c, »0 symfonicnosti dramatu«, »Filosofie režie.«, »Dra:na-

'cké cxegese«slibují (a plní ve svých mezích) nasemu zájmu
CO ocekávámeod knihy o umení dramatickém. A je zajímavc
rontovat individualitu i vnitrní vlast Hilarovu s individua
i autoru »Hmyzu«, tyto kontrastující aspekty jednoho a

• živého divadelního bytí, jež zde vedle sebe a proti sobe
~r,ukazujíce dva póly, dva krajní body rozpetí, jež má dnes
vetší dramatická tvorivost a predstavivost ceská. Cím se

divadloCapkum a cim Hilarovi: to je pozoruhodné a všechno
než ncuspokojivé kriterium intensity našeho poprevrato
umcní dramatického. Rub a líc, stroj a tovar, prostredek

a úcel jasne ozáreny nám vyvstanou pred ocima, otevreme-li obe
kníhy soucasne a. namátkou cteme kapitolu Capku »Ve zkušebním
sále« a Hilarovu »Režii výrazem svetového ná:roru«. A nesmírne
iivoucí, pikantní protiklad dvojí ruzné, veliké chytrosti, dvo
jího, velmi silného nadání, dvou znamenite statrJÝch osobností,
dvou živých svctových názoru v· užší dosti specielní oblasti ces
iého kulturního života, muže tu ctenári pii5O'biti rozkoš prímo
fysicky nervovou.

Režie výrazem svetovéhd názoru to je v podstate klíc k celé
knize a k celému Hilarovi, jenž jest vlaotním a jediným obsa
hem této knihy. Ad usum de1phini representují tyto kapitoly
apologii, exegesi a teologii jeho skutecného díla, s konkretním
vztahem ke kOlllkretniminscenacím, k zásadám a zorným úhlum
jeho praxe, jeho výchovné, organisacní a kultumí iniciativy, jeho
kritiku prostredí a pomeru, jeho vyznání víry a jeho reální pro
gram. Representují to vše v udýchaných zkratkách, ve zlomecných
kapitolách, jež by byly troskami velikého ceského divadlosloví,
mohutné a nenapsané dramatologie, i kdyby nebyly mimo rámec
knihy doplneny jeho životním dílem režisér:ským, dramaturgic
kým dílem herecké výchovy a vybudováním moderníhn reper
toiru dvou divadel a jednoho desetiletí. Tímto pozadím, které
nám, svedkum Hilarova vývoje, musí vytanouti na každé stránc~,
Boje proti vcerejšku« teprve nabývají své pLné ústrojnosti, své
lé zásadnosti a celého obsahu, jenž má prednost, že je i v nej

a straktnejším výraze, i v nejverbá1nejší metafore doložen ne
ou skutecnQstí, kterou jsme z rukou Hilarových videli

l'.iíti.
Jení to, prese vši výrazovou pohotovost, ostatne provždy slo

h ve poznamenanou prestavovými svety »Moderní revue«, kniha
spsovatelská: Hilar není autor z povolání. Jeto kniha predmluv
a doslovu..mezi nimiž stojí naše vzpomínka na jeho premiéry,
a ony jsou a zustanou to hlavní. Je to propagace autoru, jichž
rekritísuje, ale jimž !se oddává, privlastniv si je vášnive v díle
realísaCním. Vemlouvá nám svoje lásky, sugeruje nám svoje



KNIHY PRíTOMNOST
SVAZEK J.

Ferdinand Peroutka:
v

BOJE O DNESEK
15 statí o aktuelních otázkách ceské kultury a politiky.

Stran 290 za Kc 24'-,

SVAZEK ll.
práve vyšel

Dr, Karel Engliš:

OTÁZKY A NÁZORY
obsahující kus naší hospodárské a financní historie,

Stran 384 za Kc 40'-,

u všech knihkupcu a v nakladatelství

FR. BOROVÝ, PRAHA II., JINDRIŠSKÁ 13.

CASOVÉ KNIHY
Druhý zájezd presidentuv na Moravu

a do Slezska lic! publikace

PRESIDENT
MEZI SVÝMI

Knížka tato, doprovázená množstvím obrázku zu
stane historickým dokumentem lásky našeho lidu
ke svému vudci. Školy a knihovny objednejte

ihned!

Za Kc 9·-.

Dr. Zdenek Nejedlý,
profesor Karlovy university:

r "

DR. KRAMAR
ROZBOR POLITICKÉHO ZJEVU

- - - »mluvte jasne a hlasite, aby váš hlas
znel po celé republice a z ní i dále za hranice,
aby tak svet pochopil, co je pravda a co vnení
pravda«, vyzývá autor politické pracovníky. Rec-

níci a organisace objednejte ihned!

Za Kc 3-90.
,

Dr. Josef Lepšík:

ZÁKON NI OCHRINO REPUBLIKY
S duvodovou zprávou. S výkladem a poznámkami. Pripojen zákon o státním soude.

Za Kc 8'-, váz. Kc 12'-.

TI knihkupcu a v nakladatelstvÍ FR. BOROVÝ, Praha.


