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nejen k obrane strany, ale také i k odporu proti tako
vým methodám. Zde už se jim nejedná ani o Stríbrné
ho ani o Klofáce, ale zde je nebezpecí pro stranu. Ten,
kdo strane vedome ubližuje na ochranu svého osob
ního prospechu, ztrácí u nich nezbytne duveru.

Ješte více zhatili plán Stríbrného neprátelé národne
socialistické strany. Pro fašismus, klerikalismus, ná
rodní demokraty a jednu skupinu agrárníku byl Jirí
Stríbrný »jedním z nás«. Byl clenem petky a dokázal
mnohokrát, že se s ním dá mluvit, že plne uznává po
treby takové instituce a že se nedá mýliti programem
strany nebo podobnou malicherností. Ale Klofác, který
mel odvahu ríci, že systém koalicního výboru je systé
mem vzájemného napalování, a který nedovede pred
vlastními lidmi nic utajiti, je nepríjemným cizincem.
Mimo to Stríbrný byl a je odpurcem dra Beneše, kdež
to Klofác pro Benešovu politickou koncepci je ochoten
se bíti. To je jiste dostatecný duvod, aby Stríbrný byl
podporován a Klofác zatracen. Ale páni neznají míry
a svojí neukáznenou podporou poškodili svého chrá
nence více, než by to mohli dokázati všichni odpurci
Stríbrného v národne socialistické strane. Strana šla
proti Stríbrnému ve jménu socialismu a Stríbrný na
lezl ochranu u všech neprátel strany. Makavejšího du
kazu si nemuže ani pan Klofác práti.

Nejvíce si však ublížil Stríbrný sám, protože ztratil
trpelivost. Jeho plán byl jiste pekný a on si ho jiste
do všech podrobností promyslel. Ale nervy nevydržely.
Základem plánu byla trpelivost. Když však Stríbrný
videl, že strana neutrpela tolik, kolik ocekával, když
jeho odchod nezpusobil rozvratu nýbrž pouhý otres, a
konecne když pozoroval, že jeho taktika muže si vyžá
dati i let, než prinese užitek, ztratil trpelivost, pokusil
se urychliti vývoj a tím patrne mnoho zkazil. Bezpec
nost Stríbrného byla jen za hradbou mlcelivosti. On
však nevydržel cekati klidne na únavu odpurcu a ucinil
výpad, na který nestacil. Místo aby zakrikl své práte
le, pomáhal jim delati taktické nesmysly, místo aby
odporoval neprátelllm strany, do níž se chce vrátiti,
oprel se o ne.

Príslušníci národne socialistické strany ma]l ]lZ
zkušenosti s vládou i oposicí. Meli již príležitost pre
svedciti se, že intervence oposicního poslance nezna
mená nic, i když mel za sebou celou velikou stranu.

Tyní však pan poslanec Stríbrný ohlašuje úredne, že
národní socialisté, kterí budou od neho žádati ruzné
intervence, mohou ho navštíviti každý den v tu a v tu
hodinu. Kdyby pan Stríbrný byl poslancem o p o s i c
ním, jiste by neohlašoval verejným tiskem, že má
presné úrední hodiny pro porušování odstavce 2. pa
ragrafu 22 ústavy, který intervence poslancovy
v osobních záležitostech jednotlivých obcanu striktne
zakazuje. Již proto ne, že intervence ne ú s p e š n é
by ho poškodily více, než cokoliv jiného. Ale pan Strí
brný tím naznacuje, že má m o ž n o s t, koupiti si prí
zen národních socialistu za intervence ú s p e š n é, tedy
že není poslancem oposicním a že jeho slovo ješte platí
u nynejších vládcu. Národne socialistická strana byla
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Cesty bývalébo vudce.
. poslanec Stríbrný má nesporný politický talent,
e houževnatý, netrpí úzkostlivostí pri výberu pro
u, dovede získávati a udržovati prátele, má
i acní zkušenosti a nedává se zastrašiti chviiko
neúspcchem. Je tedy dostatecne vyz:brojen pro
zápas s národne socialistickou stranou. A jeho
šenÍ, že se nedá umlceti, neznamenalo jen výzvu
c (h'ou bývalých prátel, nýbrž bylo i výrazem

O ohního presvedcení, že ješte nedohrál svoji roli
ce.koslovenské politice, ani v národne socialisti
tranc. Povedel s veškerou otevreností národne

tick~'mvudcum, že nemíní se s nimi príti, ale
pevne odhodlán vybojovati si znovu vstup do
a svoji b)'valou posici v ní.
trne mu potvrditi, že z pocátku zvolil dobrou

Bránil se vyloucení ze strany všemi prostred
že uvnitr národne socialistické organisace by

o posice i po težké porážce mnohem výhod
venku. ,\le ani když byl vyloucen, nevzdal l>e

ánu. \edel dobre, že mnoho starých národne
ch praco\l1íkll nedostalo se na význacnejší mí-
e dostali se na ne realisté, kterí vstoupili do
mnohem pozdeji. Dovedl vycítiti, že v jejich
rá skrytá nespokojenost, že se cítí odstrceni,
ickt i parlamentní funkce považují za neco,

ÍI nesporný nárok, získaný tolika a tolika lety
ké pr;lce. Ze zkušenosti vedel, že každé vedení
. strany dostává se do situace, kdy je aspon
neohlíheno,a rozhodl se, že pocká na takovou
Stacilo tnu, že odešel za okolností, kdy vlastní
KlofácO\i dobre nevedeli, zda mu bylo ublí
da hyl právem vyloucen. Strana, která jeho

do~tala se do neobycejne težkých financních
jejíž dlouholetí príslušníci jsou nespokojeni,

podle jeho presvedcení - dostati do po-
ho hude opet potrebovati.

plán Jirího Stríbrného byl však pokažen. Po
la tní prátelé Stríbrného, utloukli ho lidé

politicHch stran, kterým StríbrnÝ se svými
i b) I vždy menším zlem než nynejší vedení

ocialistll, a na konec rozbí jí svuj plán sám
rný.
pana poslance Stríbrného - zvlášte ti, kterí
národnc socialistické strane - nepochopili

tky a poškozovali ji prílišnou horlivostí. Jiní
t 1'. kterí byli ze strany vylouceni s ním, do
dost;lvají od nich správné i vymyšlené infor
nitrních vccech strany, zrídili si speciální

kancelár a zásobují neprátelský tisk zprávami
i proti strane. Straníci ovšem vedí, kdo za

1 a kdo je vlastní prícinou, a soustredují se
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vždy ve výhode, byla-li v oposici, protože její straníci
již ze vzdoru a z jakéhosi furiantství obetovali pro ni
všechno, jen aby dokázali, že teror a persekuce na ne
neplatí. Dnes tvrdý chléb oposice bude jim ješte tvrdší,
uvidí-li, jak jeden z nich - muž, který se stále ješte
nevzdává nadeje, že bude jejichyudcem - není s nimi,
nýbrž s lidmi, kterí je z vládního pohod\í vypudili.
A jejich odpor bude se stupnovati, ale neobrátí se jen
proti vláde, ale i proti tomu, kdo je hýckán, zatím co
oni jsou prehlíženi nebo pronásledováni.

Jirí StríbrnÝ opustil pevnou silnici, aby si nadešel,
a uvázl. Straníci v ohromné vetšine vidí v nem jen
neprítele. Strana neshroutila se pod tíhou dluhu, hledá
rešení svých financních potíží, její organisace se již
vzpamatovávají z jakési pasivity, do níž upadly. Ovšem
predpokladem úspechu je, že národní socialisté budou
se o nej také starati. Zápasíli nekdo o svou exi
stenci, nebývá zvykem, aby v dobe zápasu chodil
na besedy. Názor, že senátor Klofác nemá pred sou
dem co delat, je velmi nepraktický, jedná-li soud prá
ve o Klofácovu kiHi. A i ve veci válecných pujcek by
mela strana projevovati více odvahy než dosud. Kaž
dému je prece zrejmo, že dvere pred nosem p. Strí
brného nemohou býti lépe zavreny než methodou oci
sty strany. Ale témer každý zároven také ví, že strana
zná všechny viníky, ale pochybuje, zda je také odhodlána
vše c h se zbaviti. To by bylo nepríjemným 'prekva
pením pro verejné mínení, které se sympatiemi pohlí
želo na energii, s jakou se nynejší vedení národních
socialistu pustilo do úklidu.

Jsme dosti uprímní, abychom priznali, že porážka
Jirího Stríbrného je verejným zájmem. Ale dodáváme
ihned, že pan StríbrnÝ sám není problémem, že nám
jde jedine o cesty, kterými krácel, a že bychom nebyli
potešeni, kdyby národní socialisté zahnali Stríbrného
z techto cest jen proto, aby po nich mohli jíti dále
s vymeneným jen vedením. Nebot Jirí StríbrnÝ ne
prohrešil se pouze proti politice, oznacované obycejne
jménem Hra d.

Rudolf Procházka:

o té závislosti na Anglii.
Dr. Šmeral má nespornou zásluhu, že zahranicnídiskusi u nás povznáší na vyšší niveau, ba že ji
vubec podnecuje, nebot je jí tak žalostne málo jako by
jí nebylo vubec. Nestojí za rec. Ale Dr. Šmeral dovede
pred strnulými posluchaci rozvinouti obzory! To je
divadlo! Na ohromné scéne vyrustá pred našima oci
ma osudové drama, kde mladý rek komunismu probíjí
se vítezne, ac leckdy blízek smrti, všemi úklady a hru
zami, jež na neho lící neprátelé a zejména stará caro
dejka Anglie. Práve nyní ciní poslední zoufalé pokusy
sehnati proti nemu ješte jednou najaté vrahy - ale
zatím její vlastní síly již ochabují. Cítí ve svém tele
jed vzpoury. Její panství rozpadá se jí pod rukama.
Mladší osady britské ríše se osamostatnují, podrobené
národy strhují svá pouta, spící drak cínský se práve
probouzí a setrásá Anglicany se svého tela. Záhy po
vstane osvobozený britský proletariát, aby podal ruku
~uskému bratru. A práve v tuto dobu úpadku a porážek
Jsme my Cechoslováci ochotni sloužiti Anglii, abychom
s ní byli strženi do záhuby!
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Vysoká politika Dr. Šmerala je, jak patrno, poli
tická mythologie. Kdo by se chtel u neho poucit, jak to
v tom širém, divokém svete doopravdy vypadá, špatne
by pochodil. A ješte hure ten, kdo by se chtel dovedet,
co máme delat, abychom se v té nebezpecné džungli
neztratili. Dr. Šmeral nejezdí za hranice, aby se infor
moval, a nemluví proto, aby informoval nás. Jako
všichni exponenti komunistické internacionály delá pro
pagandu. Jeho velkolepé svetové dejiny jsou vydávány
ad usum komunistických delfínu. Nás, kterým impo
nuje jejich šíre, uráží jejich brutální tendence, jež u ta
kového »Rudého práva« se pak mení prímo v opíjení
ctenáru. Neznáme tak dalece psychologii proletáre,
abychom se odvažovali souditi, zda také nekdy nemá
nepríjemný dojem, že mu nekdo vesÍ bulíky na nos,
což by prakticky mohlo míti pro stranu nemilé ná
sledky. Ale to musí vedeti oni - My, cynictí intelek
tuálové, jak nám ríká Trocký, máme ostrou chut pro
luxus pravdy a svobody. Víme, že Šmeral dochází
jen proto tak rychle k úsudku o naší závislosti na An
glii, že jest sám duší i telem závislý na Rusku. To má
spolecné s Kramárem (ac ten by takové pomyšlení od
mítl s hruzou jako rouhání). My, kterí nechceme být
závislí na nikom, ani v pohledu, ani v akci, kterí chce
me vedet, jak to skutecne s tou velkou mezinárodní
hrou stojí a jak by se mela delat nejúspešnejší politika
ces k o s 1o ven s k á, nemáme pred sebou úlohu tak
lehkou jako tito aprioristé.

Zkušenost ukazuje, že svoboda malých je nejlépe za
rucena rovnováhou sil velkých. N apoleon rekl kdysi,
že za sto let bude Evropa bud francouzská nebo ko
zácká. Dnes by se to reklo jinak, ale jisto jest, že
z nás by nebylo nic, kdyby se taková proroctví, treba se
zámenou jmenovatelu kdy uskutecnila. Na naši kuži
se opravdu nejlépe hodí taková politika Spolecnosti
národu, i když ta skutecnost zatím málo se podobá
ryzí wilsonovské ideologii. Na této pude se vlivy ne
ustále vyvažují, všechny politické tendence neustále
kontrolují, prebujení jednoho na úkor druhého je za
branováno. Práve k viUi této rovnováze, v níž se nám
volneji dýše, práli bychom si vrele, aby také Rusko
se tu objevilo. Jsme rozhodne pro bezodkladné jeho
uznání se všemi právy a povinnostmi - ale obáváme
se, že ono samo si toho nepreje dost urcite. Na zá
pade mu upírají, že by bylo státem jako každý jiný,
ale ono samo jím také nechce býti. Chce býti také vše
svetovým svazem, ale na docela nových revolucních
základech komunistické víry a rádu. Není pochyby,
že v této samospasitelnosti je také imperialism svého
druhu. Od trináctého století bránily se vznikající ná
rody svatému imperialismu církve a ríše rímské. Od
nás nemuže nikdo žádat, abychom, sotva jsme znovu
nabyli svobody, vzdávali se jí hned zas v nejakém uni
versálním hnutí. Patríme k tomu starému svetu li
berálního porádku i neporádku a neprejeme si jeho
zániku v krvi a dýmu, ne proto, že bychom jej pova
žovali za nejlepší možný, nýbrž proto, že víme, že je
schopen zlepšení. A nic jiného než tato zpropadená,
težká práce krok za krokem vpred není lidským úde
lem. Vše ostatní je pouze mythus a sen.

Vláda republiky stojí dnes znovu pred rozhodnutím:
uznat Rusko ci neuznat? Jest její vinou, že se stalo
težším než bylo dríve. Neuznat znamená dnes, kdy Ne
mecko a Rakousko mají už první normální vztahy
k sovetské Unii, ztratit nadobro ruské trhy a vzbudit
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ezrem, ze jsme opravdu v rade jejích neprátel.
znat práve v tom okamžiku, kdy Anglie hrozí preru

ím styku, znamená zas vzbudit opacný dojem, že
cltcemepodeprít bolševickou kampan proti ríši britské
a západnímu »kapitalismu« vubec, což nás práve ani
nenapadá. V roce 1924 zpusobil tím Herriot mnoho
zlé krve, když jen formálne provedl jinak již dríve
úplne hotové uznání sovetu práve v okamžiku velké
protibolševické kampane v Anglii po t. zv. Zinovevove
listu. Je známo, že od té doby rusko-francouzské styky
neprekrocily mrtvý bod. Je to škoda. Naše opatrná za
hranicní politika se bude jiste varovat zbytecných
afrontu - a nemužeme jí to míti za zlé. Nevydáme
se do služeb britské diplomacie, ale je nám dobre zná
mo, že ten lev, jejž Dr. Šmera1 s takovým pathosem
pohrbívá, ješte naprosto není mrtev. V Evrope již
nikdo se neoddává ilusím (ac 1eckde byly velmi hýcká
ny), že by britské imperium se rozpadávalo. Pravý
opak je pravdou. Rovnež kolonie jsou klidnejší než
kdykoliv jindy. Cína nebyla anglickou kolonií, vyko
risfovali ji všichni. Rusko chytre vcas zamenilo me
thody, ale v Mandžursku cítí také jisté nevÝhody veci.
Podarí-li se Cíne úplne se osvobodit, osvobodí se také
od svých osvoboditelu. Zkrátka a dobre Anglie není
quantité negligeab1e v Evrope. Rídí se podle ní i si1

ejší než jsme my - rídili se podle ní, když to bylo
usku na prospech - od Lloyda George k MacDona1
vi, rídí se podle ní i nyní, když je mu to ke škode.

z toho plyne? Nic jiného, než že v Moskve musí
ti, aby se vyrovnali s Anglií. Vše ostatní bude jim
~~.

aše mínení pri tom jest, že ceskoslovenská politika
co nejméne podléhat vlivum britským. Každý ví,
této klientele patrí jiní. My pouze nesmíme dráž-

, urážet. Neutralita, zejména v pomeru ang1icko
ém je neutralita naší devisou. Jak známo, Ne
o si ji už v Locarnu vybralo a uháji10. Oc více

uvodu k tomu máme my! Ale to by vyžadovalo prí
avy. Škoda, škoda ztraceného casu.

HOSPODAR
, Hejda:

ZkOUlnání konjunktul~Y.
tarší teorie národohospodárské venovaly ucení

O krisích mnoho duchaplných úvah, které se po
ly vyložiti zjev opravdu nápadný - pravidelne

opetující poruchy hospodárského vývoje, které se
epidemicky do nejširších oblastí. I když - pri
í souvislosti svetového hospodárství - lze vel··

nadno nalézti výklad pro to, že otres v jednom
'sku dovede rozechvíti celou svetovou hladinu, že
r. nadbytek úrody trtinového cukru na Kube a
ledku toho zhroucení cen dovede vyvolati krisi
koslovensku - i když lze tedy vyložiti epide

ost krisí, jejich periodicnost, skutecností proká
, je teoreticky dosud velmi chabe zduvodnena.

to, že Bergmann uvádí na 250 výkladu, které
'e prinesla! Že nekteré byly velmi duchaplné, ba
uchaplnické, toho dukazem je známý »astrono
'« výklad Stanley Jevonsuv, že krise zpusobují

í skvrny, nebo méne známý výklad H. L.

Mooruv, že na krise má vliv - Venuše. Upozornuji,
že Moore není astrologem z doby císare Rudolfa,
nýbrž zpusobným autorem knihy »Generating Eco
nomic Cyc1es«, vydané pred dvema roky v New Yor
ku. Abych strucne dotkl se této veci: Moore dokazuje
matematicky, že dešte se opetují ve Spojených Stá
tech každých osm let (Jevonsovy slunecní skvrny
každých 10 let), zpusobují neúrodu, oslabují kupní
schopnost nejširšího konsumenta - rolníka, tím zpu
sobují nedostatek odbytu výrobku prumyslových 
krisi. Ceny ve Spoj. Státech, Anglii a Francii sledují
osmiletý kruh období deštu a na dešte má vliv obeh
Venuše a její konjugace.

Moderní teoretikové - a zde dlužno uznati zá
sluhu jak anglické školy oxfordské, tak zejména sku
piny kol institutu Harvardova ve Spoj. Státech 
nemluví již o krisích, nýbrž zcela. správne o cyklech,
to jest o vlnivém prubehu konjunktury, kde vzestup
je sledován poklesem, kde každé passivum má svoje
stejne velké aktivum, nehledíme-li k onomu »secu1ar
trend«, k vzestupu, jenž je dán vývojem lidstva a jeho
potreb. Nebot národní hospodárství - až na škaro
h1ída Ma1thuse - je vedou optimistickou, je ucením
o pokroku a vzrustu lidstva, je filosofií prítomnosti,
náboženstvím víry v úspech práce. Tuto notu dovedla
zejména nová škola velmi jasne podtrhnouti a je
proto pochopitelné, že musela jíti za teoretické úvahy,
jež proste konstatovaly, že cyklický prubeh krisí je
zde, že se nespokojila tímto passivním poznatkem,
nýbrž ptala se: Je-li prubeh konjunktury cyklem, ná
sleduje-li po každém vzedmutí se vlny odliv, proc
bychom nemohli na základe presných pozorování
u r cit i pre dem, kdy nastane obrat v konjunk
ture? - Od této velmi prosté a praktické úvahy pri
krocila americká škola k cinum a od r. 1919 v Har
vard Committee of Economic Research má institut,
který je, byt i dnes ponekud opovrženým otcem ríš-

skonemeckého Institut fur Konjunkturforschung,
ústavu moskevského, švédského, parížského, londýn
sko-cambridgeského a j. a má nadeji, státi se i vzdá
leným predkem našeho »hospodárského barometru«,
rodícího se ve vedeckém oddelení Národní banky, je
muž ovšem bude kmotrem spíše Wagemann a Spiet
hoH než Babson, Brookmire nebo Snow.

V moderním studiu konjunktury nejde tedy ani
tak o teoretické závery, jako spíše o praktické zkou
mání trhu - v nejširším smyslu! slova - o zjišto
vání všech skutecností, které mají jakýkoli vliv na
vývoj konjunktury, jakož i skutecností, které sa
my o sobe vývoj ten illustrují. Za pomoci stati
stického šetrení, které je v tomto prípade velmi
duležitou po moc n o u vedou, lze zjistiti tímto
zpusobem každou sebemenší odchylku, každý výkyv
zkoumaných rad. Ovšem že nutno stále pocítati
s nekterými skutecnostmi, jež ciní výsledky še
trení do znacné míry relativními. Je to predevším
omezenost statistiky, které jsou si statistikové sa
mi velmi dobre vedomi a která zpusobuje, že
v témže predmetu dochází k ruzným výsledkum 
dle zjištovací metody. Je to dále zmínený již »secular
trend« a konecne sezonní úchylky, které nutno v cel
kovém prehledu vylouciti. Konecne je tu otázka nej
duležitejší: které skutecnosti mají býti sledovány.
Hned predem je dobre, uvedomiti si, že nemuže zde
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býti žádné generelne platné formule pro všechna
zkoumaná hospodárství. Zejména je velmi správné
usnesení mezinárodní porady, konané v Paríži loni
v prosinci - v tom smyslu, že pro evropské hospo
dárství nutno bráti zcela jiné merítko, než pro velký,
sobestacný celek Spojených Státu. Na to ostatne po
ukazuje již Wagemann, v úvodu k první publikaci ne
meckého ústavu pro zkoumání konjunktury. Naše ho
spodárství evropská jsou na sobe staletým vývojem
tak závislá, jsou si konecne vetšinou jak svojí odvi
slostí od dodavatelu surovin, tak i znacnou kapacitou
výrobní, presahující rámec domácí spotrební schop
nosti, tak podobna, a tak zcela nepodobna Spojeným
Státum, které z nejvetší cásti samy spotrebují, co
z vlastních surovin vyrobí, že je pri sledování prubehu
konjunktury v jednotlivé zemi bezpodmínecne nutno
sledovati i prubeh konjunktury v ostatních duležitých
zemích Evropy a konecne i na svetových trzích su
rovin. Pokusím se v dalším vyložiti to podrobneji. Za
tím je myslím prokázáno, že zjištování konjunktury
u nás bude daleko obtížnejší, než ve Spojených Stá
tech, zejména, nespokojíme-li se jen s led o v á ním
pohybu, nýbrž budeme míti snahu, v i d e t i t r o c h u
dob u d o u c n o sti.

Pokud jde o videní do budoucnosti, kt:rvé prá~e
tolik vábilo praktické národohospodáre, muzeme Je
nejlépe vyložiti na schematu Harvardove - indexu
více krivek. Harvarduv institut zavádí tri krivky 
to jest, vyšetruje pohyby trí skupin, stejne význam
ných pro hospodárství, kterými ve Spojených Stá
tech, zemi vysloveného penežního kapitalismu, jsou:
trh penez, trh akcií a trh zboží. Zbaveny sezonních
výkyvu, náhodných zmen i celkové linie vzestupu,
serazeny v syntetické rady a znázorneny graficky,
ukazují vlnivou krivkou vývoj kojunktury. Sleduje
me-li však pozorne ony tri cáry, vidíme, že c á r a
s p e k u 1ac n í, to jest index akcií, bursovní, pred
chází témer vždy vývoji krivky zboží, za kterou te
prve následuje index penez. V každém prípade však
sledují oba trhy - zboží i penez - trh akcií. Priro
zene, nebot spekulace je práve eskontováním budou
cích událostí. A v tom je význam Harvardova sche
matu pro prognosu, nebot tendence krivky speku
lacní nám dovoluje usuzovati predem na tendenci
trhu zboží a penez, cili na všeobecnou tendenci ho
spodárskou. Že tento barometr ukazuje velmi správ-

ne, potvrzuje schema pro Nemecko od r. 1898-1914,
jakož i nemecké zkoumání touto metodou v 1. 1924
1925 kdy obrat na trhu, který nastal koncem ledna
1925, byl signalisován již pocátkem prosince 1924.
Podobný vývoj najde ctenár na pripojeném schematu.

Jak již výše bylo receno, je nejduležitejší - a
vlastne zásadní otázkou, které skutecnosti mají býti
sledovány a jaký význam jim prisuzovati. Tuto otáz
ku nelze rešiti všeobecne. Každý trh má svoji zvláštní
strukturu, každé národní hospodárství je jinak zalo
ženo jak prirozenými podmínkami (státy zemedelské
a prumyslové), tak závislostí na svetovém trhu (státy
vývozní a dovozní), zemepisnou polohou (státy prí
morské a vnitrozemské), i politicky (státy koloniální).
Pro každé národní hospodárství budou tedy platit ve
dle všeobecných, spolecných znaku i príznacné znaky
individuelnÍ. Nekteré však budou spolecny všem, by!
i ruznou merou. Které znaky to jsou?

Prihlédneme~li k nekterým metodám zjiš!ování
konjunktury, nalézáme tyto spolecné rady, které jsou
zjištovány jakožto príznacné pro vývoj konjunktury:

vývoj kursu nekterých papíru na burse a to jak
hodnot ukládacích, tak i bankovních a prumyslových
(spekulacních) papíru.

Kurs meny (zejména není-li plne stabilisována),
obeh bankovek, diskontní sazby a bankovní úrok, po
hyb eskontu, clearing, pohyb vkladu u penežních
ústavu.

Index velkoobchodních cen, životních nákladu, in
dex nezamestnanos~i, konkursy a vyrovnání, index
výroby, nekterých velmi duležitých surovin a poloto
varu (na prI uhlí a železa), pristavování železnicních
vozu a zahranicní obchod.

Domnívám se, že netreba zde zacházeti do podrob
ností, nebo! je jasné, že zpozorujeme-Ii, že velkoobch.
ceny stoupají, výroba vázne, zejména klesá težba uhlí,
pocínají se množiti konkursy, potreba vozového par
ku klesá, úroková sazba je vysoká, vklady u penež
ních ústavu mizí a kursy cenných papíru jdou rychle
dolu, víme, že stojíme pred krisÍ. Pri tom ovšem
predpokládáme, že po dobu našeho zkoumání se vubec
nezmenila celá hospodárská struktura státu. Podarí-Ii
se nám presne zachytit tyto znaky, podarí-Ii se nám
podle vývoje všech techto krivek zjistiti moment, kdy
nastane obrat v konjunkture, máme dánu i možnost
celiti krisi. Nebot v rukou hospodárské správy státu
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tou je cedulová banka, min. financí a obchodu
lch úrady - je dosti prostredktl, mírniti vcas ne
. é úcinky neplánovité výroby. Je to zejména
nt, kter)' v rukou cedulové banky (nikoli ovšem
) znamená nejsilnejší zbran a kterého nová ho
Tská politika velí užívati nikoli passivne, podle
obeživa a jeho pomeru k reservám, nýbrž aktiv

podle v)'voje trhu. Že u nás dosud Národní banka
I ve své diskontní politice píštalku krysarovu, po
níž by »všechny banky za sebou, jedna pekne za

u« tancovaly, je zpusobeno tíživým státovko
, resp. likvidacním blokem, o jehož likvidaci se
e uvažuje. Dokud také toho nebude, nemá význa
'Zkoumati u nás kojunkturu, protože schází první
poklad penežního a úverního trhu. Zkoumání
· nktury je ovšem ješte v plenkách - Harvardo

eekly Letters vycházejí teprve od r. 1922, Ne
založilo svuj ústav koncem r. 1925 'a vydaloiprvní publikaci v polovine lonského roku. Proto

žádati, aby dnes již byly naše zkušenosti takové,
ospodársk)' barometr bude fungovati jako signál

trati. Dává nám však již dnes možnost, nerítiti se
ve temnou silnicí, ale svítit si na cestu reflekto

, abychom videli, kde jde vzhuru a nutno pridati
a kde brzditi pri sestupu. Anarchie liberalistic

hospodárství je tu ponekud usmernena; není to
státní reglementace, která dosud všude zkla-

, je to spíše ochotná, varující ci povzbuzující
nekoho, kdo to s námi dobre myslí, ale je dalek
lby nám predpisoval. Chce-li si nekdo mocí zlá
krk, je to pak jeho soukromá záležitost.
decké oddelení Národní banky ceskoslovenské
, se v nejbližší dobe pubHkovati první výsledky
ího zkoumání konjunktury. Velmi úcelne a pre-

Y sestavovaná grafika »Zpráv« tohoto ústavu
ostatne o tom, že je v hlavnícli rysech vše pri
o - zejména pokud jde o trh zboží. Nejnoveji

.publikováni index bursovní, címž je ucinen znackrok ku predu zjištením spekulacního momentu
. Hlavní obtíže však teprve prijdou - pri zjišto~

• rhu penežního a úverního. Za vázaného obchodu
vého, za bezvÝznamného trhu smenecného, za

osti Národní banky ve snaze po snížení roz
• bankovních sazeb je težko hledati typické mo
ty a vývoj penežního trhu. Pokud jde o index spe-

" je nutno ovšem bráti vývoj kursu na pražské
velmi opatrne, pri známé nehybnosti našeho
vébo trhu a jeho stálé závislosti od trhu cizích,

, a od vídenského. Ceskoslovensko však - dík
zvláštní strukture hospodárské - je tak odvislé

, oje konjunktury v Evrope, jako málokterý jinýikdyž klademe velký dtlraz na hospodárskou zá
t evropského celku. Je-Ii nejvetší obrat naše110

anicního obchodu s Nemeckem a Rakouskem, ne
býti pro náš hospodársl<:ý vývoj lhostejné, jak
íjí konjunktura techto státu, které vedle toho

jsou i našimi nejvetšími konkurenty. Nebot bi
našeho zahranicního obchodu sama o sobe jest

atelem konjunktury - bohužel jen passivním
ím. Ježto nám práve na zahranicním obchodu

nejvíce záležeti, je dobre, budeme-li na základe
." okolních státech míti možnost odhadnouti ji

jména její tendenci - predem.
'cké zkoumání konjunktury umožní snad

jednou vede zjištení odpovedí na ony otázky, jichž
jsme se dotknu li hned z pocátku. Dosavadní teore
tické studie o krisích a hospodárských cyklech po
strádaly praktického dukazu, nebot práve typické kri
se, jako vídenská, Bontouxova, lipské banky a j., ne
jsou dnes ve svém prubehu již zjistitelny, ježto není
presného statistického materiálu. Proto ani otázky
tak zásadní, vznikají-li krise z nadv)Toby ci z ome
zené spotreby, je-li jich puvod prirozený ci ve vadné
organisaci kapitalistického hospodárství, jsou-Ii výra
zem zdraví (jakousi »vyrážkou z bujnosti«) ci choro
by, nemohly býti dosud zodpovedeny nik~'m 11spoko
jive. A ježto nebylo spolehlivé diagnosy, nemohlo
býti ani léku. Je videti, že ocekáváme od systemati
ckého studia konjunktury velmi mnoho.

LITERATURA A UMENÍ
N. M elniková-Papoušková:

Inteligenti v sovetské litérature.
pri slove in tel i gen c e vzniká v Rusku zcela

zvláštní predstava, která neodpovídá žádnému
spolecenskému jevu v západní Evrope. Ruská inteli
gence neznamená proste souhrn vzdelaných lidí, kterí
nabyli vysokého vzdelání, nýbrž je to mimotrídní, mi
mostavovská skupina, ke které mohou patrit jen ti,
kdo mají urcité, zcela zvláštní morální vlastnosti. Ru
skou inteligenci vyznacoval cit pro službu lidu, pro
práci a také pro obet v zájmu lidu. Tento pocit mel
nejen každý jednotlivý inteligent, ale i celá inteligence,
spojená mezi sebou jakýmisi tajemnými nitkami. Dru
hým. neméne duležitým znakem ruské inteligence byl
idealismus, povznesení ducha nad hmotu, -ideálu nad
skutecností. Toto tvrzení muže se zdát paradoxním,
uváží-li se, že od šedesátých let minulého století byl
hospodárský materialismus základnou, na které ruská
inteligence po dloúhou dobu stavela své teorie. Fak
ticky lze proti tomu namítnouti, že tímto smerem ne
šla celá inteligence, nýbrž jen marxistická její cást, a
že druhá polovina, tak zvaní »narodnici« (lidovci,
prátelé lidu) a všechny jim blízké smery, pocházející
v prímé linii ze slavjanofilu a Bakunina, zustávala
vema idealistickému svetovému názoru. Druhou ná
mitku, povahy spíše vnitrní, lze pripojiti na tu zvlášt
nost ruského charakteru, kterou lze nejsprávneji na
zvat náboženskostí. Materialismus a všechny dusledky
z neho vyplývající, byly prijímány nikoliv rozumem,
nýbrž vírou, a proto se valmi brzy menily v nábožen
ství, kterému se prinášely v obet všechny praktické
dusledky a výhody práve toho materialismu. V té for
me dochoval se tento zpusob myšlení až dodnes, kdy
i sám komunismus v prvých létech své existence byl
spíše církví, než politickou a státní teorií. V dobe vá
lecného komunismu byli jednak ve strane ješte vudco
vé z rad ruské inteligence, jednak množství proselytu,
kterí nic neznali, ale ve všechno verili.

V této vášnivé víre, která se v dobe boje stávala
prímo fanatickou, vidím koren té nenávisti, která se
projevovala u bolševiku k inteligenci. Neprátelství me
zi lidmi blízkými je mnohem silnejší než mezi cizími:
bolševici videli v celé inteligenci, která nešla za komu-
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nismem, své vcerejší bratry, kterí zradili spolecnou
vec. Byla zde ovšem také nenávist jiného druhu 
jako nenávist málo kulturních vrstev ke všem, kdo no
sí klobouk a myjí si ruce, ale ta neudávala tón v té
kampani, která v Rusku byla a je vedena, trebas nyní
v slabší forme.

Z ceho konkrétne obvinuje sovetská moc inteligenci
a cím oduvodnuje svou kampan proti ní? Prohlédne
me-li si, trebas zbežne, desítky clánku a knih, které
vyšly v Rusku o tomto témate, shledáme, že obvinení
je vlastne dvojí: chronologicky první je príslušnost
k buržoasii, druhá pak nepoliticnost, objektivnost a
oddanost takovým jevum, jako je veda, umení a tak
dále. Uvedu co príklad nekteré citáty. V clánku »Ka
jící se inteligence« píše na príklad M. Pokrovskij:

"Inteligence dovede hájit buržoasní ideologii nesrovna
telne lépe, než sama kapitalistická buržoasie, a využívajíc
vedy, které se zmocnila svým monopolem a která je pro
letariátu neroéne potrebná než chléb, drží Rusko ve zvlášt
ní blokáde dlouho po tom, kdy blokádu odvolal L10yd
(Jeorge.«

V clánku »Nové mezníky« píše N. Mešcerjakov:

»Kapitál drží ovšem ve své pesti casto široké vrstvy in
teligence, stojící na dolejších stupních žebríku. Ale to ne
mužeme nazvat exploatací inteligence v pravém slova smy
slu. Je··li pro proletariát charakteristickým fakt jeho exploa
tace kapitálem. pak pro inteligenci je charakteristické ;to,

že má monopol vedenÍ.«

Dále se mluví o tom, že za tu ztrátu casu a energie, které
je treba pro nabytí vedomostí, býval inteligent odme
nován vyšší mzdou a privilegovaným postavením, kte
ré jej oddelovalo od mas a povznášelo jej nad ne.
O všem tom se mluví v case minulém, nebot v prítom
nosti a budoucnosti inteligence nemusí existovat. Do
volím si však ucinit malou úchylku a ukázat, že toto
tvrzení není zcela správné: nová inteligence' vzniká,
ale je to inteligence trídní, a proto vzbuzuje nikoli
nenávist, ale obavu, jaký bude její osud. Nehledíc na
mnohem menší kvalifikaci proti inteligenci predválec
né, nová inteligence není oddelena od mas méne než
predválecná. U Krupské mužeme císti: »Když nabý
vá technických vedomostí, student je naprosto odtržen
od proletariátu. Delníci, kterí prišli do vysokých škol,
ztrácejí v prubehu let své proletárské jádro.« Citovaný
už M. Pokrovskij píše na jiném míste: »Za deset let
budou musit naši posluchaci delnických fakult na otáz
ku, jsou-li lidmi fysické práce, odpovídat v minulém
case: byl jsem delník. A dnes? Dnes je to týž inteli
gent, jako byli naši sociální predkové pred triceti léty.«
Posléze L. Trockij ríká prímo:

»Když vychováváme v delnických fakultách a na ruz
ných odborných a vysol{};ch školách r.ovou sovetskou in
teligenci s vysokým procentem komunistu, odtrháváme
mladé proletárské živly od továrního pracovište nejen na
dobu ucení, ale podle obecného pravidla na celý další život:
delnická mládež, která vychodí vysoké školy, bude jednou
zrejme pohlcena prllmyslov)'m, státr,ím nebo prímo &tra
nickým aparátem ... «

Myslím, že uvedené rádky stací, aby presvedcily, že
komunisté bojují hlavne proti staré inteligenci, že
však pres všechno jejich úsilí vyrustá jako tráva mezi
kame~ím nová generace inteligence, snad ne tak idea-
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listické, ne tak spojené, jako inteligence stará, ale prece
jen prevyšující masy.

Nejostrejší protest proti inteligenci byl vysloven
v tisku jakýmsi dopisovatelem 1. Ležnevem, který na
nem založil svuj clánek »Na ostudné téma«. Celý ob
sah dopisu spocívá v nekolika vetách, které si dovolím
uvésti: »V takové zemi (to jest v novém, delnickém
Rusku) není, nemuže a nesmí být místa pro inteligenci
- v tom smyslu toho slova, jaký byl u nás v Rusku
vždy obvyklý. Pro inteligenci jako nevelikou skupinu,
kastu, která má monopol na všechny duchovní statky
a ciní si nárok na kulturní vedení mas.« A dále, už
na konci: »Užijeme-li terminologie Spenglerovy, mu
žeme ríci, že z oblasti kultury (kterážto kultnra konec
koncu spocívala na chudobe a zatemnelosti mas) pri
chází Rusko do oblasti civilisace. Pri civilisaci neslu '3í
se, aby byla inteligence.« Na teoretictejším a tudíž také
vyšším stupni vedl svou polemiku o inteligenci Bu
charin. Odporuje profesorovi P. N. Sakulinovi, rekl
tu pravdu, kterou si zatajovali nebo neuvedomovali
ostatní protivníci inteligence. Hlavní jeho these spo
cívala v tom, že odmítá jakýkoli kulturní zpusob na
zírání na inteligenci, nebot není duležitá kultura a její
vecné hodnoty, nýbrž politika. »Namítal jsem, že my
slící kulturní pracovník nemuže stát mimo politiku.
Teoretické rozdelování toho a nedbání toho není
správné, a prakticky vede k ideologii takové, která ji
mení v samostatnou substanci«.

Takové jsou asi hlavní predpoklady komunistického
názoru na inteligenci. Je pochopitelné, že nemohly
vzbudit nic jiného než útisk a pronásledování. Pripo
cteme-li k tomu menší kulturní potreby spolecnosti a
obecne težké její materiální postavení v dobe prvých
peti, šesti let revoluce, mužeme si uciniti témer úplný
obraz toho života, který vedla v Rusku inteligence,
Mel ovšem svuj odraz v ruzných anketách a referá
tech, ale to je koncem koncu jen suchý materiál, avšak
živý obraz mužeme nalézti v literature, která odrá
žela podle možnosti a podle censury všechny hlavní
jevy a zážitky posledního desítiletí, tak bohatého na
události.

O ruské inteligenci jako o literárním typu bylo by
možno napsat nejednu velkou knihu, historie inteli
gence je vlastne z dobré poloviny zároven literární hi
storií, nebot literatura v dusledku svého realistického
a životního rázu obrazila jako správné zrcadlo nej
charakteristictejší rysy ze života a vývoje této zvláštní
skupiny lidí. Avšak celý tento bohatý materiál týká
se doby, jejímž vyvrcholením byl zacátek dvacátého
století, už první dve desítiletí našeho století nejsou
v tom smeru rozebrány tak podrobne, pokud pak jde
o epochu revoluce, nedotkl se jí dosud nikdo jinak,
než se stanoviska politického.

Postavou, která nás muže uvésti do této rodiny trpí
cích na nový zpusob, z revoluce a ne z reakce, muže
být profesor Korobkin z dvoudílného románu A. Be
lého »Moskva«. Abychom vyloupli z obecné slo
žité masy »Moskvy« postavu profesora Korobkina,
musíme vykonati nemalou práci, po které vyvstane
pred námi typ inteligenta a ucence neméne jasne, než
u kteréhokoli realisty. Korobkin je typický inteligent,
liberál, který vyšel z lidu, vedec, znající jen svou vedu,
žijící jen pro ni a slepý ke všemu ostatnímu. Jeho zá
huba pochází vnitrne ze srážky se zlými silami, roz
poutanými válkou, vnejšne umírá jako obet nemeckého
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edace, který chtel u neho ukrást duležitý mate-
tický objev. Srazily se hrubá hmota a duch, v ideál

lm smyslu duch tentokrát ješte vítezí, nebot je zni
jen fysický obal profesora, duch jeho byl však tak

'lný, že nevydal svých objevu do služby temných a
rubých sil. A. Belyj, který dal ke svému románu asi

prání censury, která netrpí »žádného idealismu«,
•.dmluvu, kde sám ukazuje, že chtel podat obraz roz

du ustáleného zpusobu života a individuálního ve
rní v buržoasním a inteligentském kruhu, odhaluje
díle samém katastrofu, která postihla inteligentské
ostredí.

Prímými nástupci profesora Korobkina jsou profe
r Fedor Andrejic z povídky L. Leonova »Konec
obného cloveka«l) a profesor Petrjakov z románu

. Erenburga »Rvác«.2) Oba spisovatelé užili ucencu
ejme jako nejcharakteristictejšího a nejdokonalejšího

inteligenta. Dej »Drobného cloveka« odehrává se
nejtežších létech revolucních, »nikterak štastných
smyslu máselném i chlebném« v Petrohrade, který
zmenil.z hlavního mesta v poušt. Den co den je
mo bOjovat za holou existenci, ani ne za kousek
eba, ale za ztuchlou konskou hlavu, kterou jeden
ek odnímá druhému. Fedor Andrejic byl ucencem

oboru prírodních ved, specialistou o jakýchsi pred
opníchtvorech, a nyní, když jsou rozbity nejen jeho
ré zvyky, ale také životní podmínky, musí místo
koncováníknihy o mezozoické zkameneline stát ve

te na olej, nebo sekat dríví pro železná kamínka
trást se zimou po težkém dnu. Je pochopitelné,

u takového cloveka vzniká dojem, že kolem neho
jen neprátelé, že pomoc nemuže prijíti, a je to do

é míry pravda, uváží-li se profesorská nepraktic
t v bežném živote a stanovisko úradu, které až do
tvrdí, že akademický prídel byl i za hladových let
ecnýmprepychem. Hyne nejen profesor, ale i veda,

jímžje nositelem, i celá kultura. Protikladem Fedora
drejicevystupuje jako jakýsi v.zácný, exotický zjev,

ucholovic,který kricí do mrazu: »Kultura žije!« a
hranuje její nositele, hned slaneckem, hned iáhlami.
pochopitelno,že taková ojedinelá podpora nemuže
oci plfi organisované lhostejnosti úradu. Fedor

drejic hyne stejne jako blízký mu duchem Martin
inovic z »Jeskyne« E. Zamjatina. Rozdíl mezi

. je jen ten, že jeden je profesor, druhý je prostý
mí inteligent, který mel kdysi velké vedecké
tickévedomosti a nyní musí žít jako jeskynní clo
U Zamj3.tinaopakuje se týž obraz zmrzlého, hla
o Petrohradu jako u Leonova, ale ješte ostreji

ufaleji.Tragický dojem zvyšuje snad i to, že Fe
Andreiic trpí hlavne z prícin abstraktnejších, ve
'ch, zustávaje až do konce veren svým zásadám,
uze mozek, který odeprel poslouchat, privádí zá

u, kdežto Martin Martinovic krome osobní nouze
, také tím, že nemuže pomoci milované a nemocné

I - krade nekolik polen dríví, aby zatopil v ka-
ách v den narozenin umírající ženy, jeho sebe

da je nejen priznáním, že nedovede žít ve své
, ale i pokáním za odklon od zásad cti, které inte
ce pokládala za svaté.
rafmese však ke zmínenému již profesoru Petrja
ovi ze »Rváce«. Tento román Erenburguv prenáší

ychází cesky v revui »Cesta«.
yšlo cesky v nakladatelství A ven t i n u m·

nás do jiného prostredí a doby, než popisovali oba pre
dešlí spisovatelé. Místo zpustlého Petrohradu, zmene
ného v ledovou poušt, je pred námi, byt ješte ošuntelá,
ale prece zpola a nekdy i zcela sytá Moskva, za druhé
je tu místo válecného komunismu jarní nálada N e p u
(nové hospodár. politiky), plná spekulací a chvilkových
radostí. První roky po ríjnové revoluci byly ukrutné
a hrozné, ale pri jistém prizpusobení myšlení bylo je
možno pochopit; ale rozkvet N e p u, neocekávaný pro
mnohé organisované komunisty i neinteresované lidi
otrásl vírou a nedodal síly pro životní boj, politický
nesouhlas byl posilován primérním nesouhlasem mrav
ním, nebot N e p ve své puvodní podobe byl jen nemír
n)Tm shonem za jídlem a za zábavou pri stále trvajícím
strachu o život.. A do této doby, naplnené jen krikem:
»utrhnout co nejtucnejší kousek« dostává se ucenec 
fysik, ,profesor Petrjakbv. Léta hladu a chladu prežil,
mnoheho nepochopiv, ale s mnohým se smíriv, N e p
ho však znova vytlacuje z kolejí, do kterých se s tako
vou námahou dostal. To nové, co prišlo, potrebuje prá
ve tak málo vedy, jako válecný komunismus, jenže ten
byl jasnejší, proti nemu bylo možno se zabarikádovat,
ale N e p prolézá všude a všude strká své tucné kluzké
pracky. Vnikl dokonce i do rodiny profesora a zmoc
nil se dcery jeho Sonicky, která dovedne spekuluje a
snadno se oddá každému za hedvábné kombiné nebo
puncochy. Profesor Petrjakov, který znal život s prak
tické stránky práve tak málo, jako ostatní jeho kole
gové, snadno upadá do sítí na neho nalícených. Zápasí
s principem, venuje se všecek vede a nepozoruje, jak
je zatahován do podvodných machinací, a oci se mu
otvírají teprve, když má býti uveznen pro podvod.
Jeho sebevražda není vykoupení ani protest, ale proste
gesto cloveka, který se dostal do neceho špinavého a
snaží se umýt tu lepkavost s rukou stuj ~o stuj.

Dosud jsme mluvili jen o vysoko kvalifikované inte
ligenci v centru Ruska, kde komunistická strana prišla
k moci rázem a témer bez odporu. Román V. Veresa
jeva »Ve slepé ulicce« prenáší nás na periferii, na
Krym, kde se menily vlády a nálady. Zde jsou zají
mavé nejen jednotlivé osoby, ale i rozklad starých sku
pin, nové myšlenkové a mravní seskupování a témer
úplné konecné vyhubení inteligence všech smeru. Jsou
zde starí profesori i politictí cinitelé, kterí byli na Si
bíri, i mládež, která odešla do tábora rudých i bílých,
i buržoasie, primykající se k inteligenci, jedni z nich
jsou ochotni sloužit osvete a kulture pod každým pra
porem, jiní bojují za komunism stejne jako za carism,
za právo osobní svobody. tretí se prizpusobují, ctvrtí
podnikají spiknutí atd. Ale jen málo z tech, kterí. mají
cistou inteligentskou krev - a ta má stejne starý ro
dokmen, jako šlechta, - vychází z této výhne: princip
služby pravde, ideí, ideálu neshodne se s násilím a vál
kou. V eresa jev sám je inteligent, a taková je také idea
jeho románu. Myslím, že když prešel ke komunistum,
chtel pred nimi hájit své lidi, a proto napsal svuj ro
mán z pohnutek umeleckých. Byl veden ideou, že pri
každé válce, pri každém násilí, at bílém, ci rudém, ne
muže rust kultura a její predstavitelé musí zahynout
tou ci onou formou, kulkou a nebo ve vezení at rus
kém, ci jiného státu.

Avšak jak jsme si mohli již všimnout na teoreti
ckých názorech komunistických kritiku a verejných
cinitelu, existuje krome staré inteligence také inteli
gence nová, která se teprve rodí. O té, která vychází

119



RtomnosL

z komsomolu a delnických fakult, promluvíme si ne
kdy pozdeji, nebot její podoba nenabyla dosud defini
tivní formy, nýbrž predstavuje spíše nekolik ruzných
rozdílných individualit, než jistou urcitou skupinu.
Proto musíme pokládat za typ nového inteligenta ty
lidi, kterí své mládí ztrávili v dobe obcanské války a
kterí se nyní zabývají kulturními profesemi. Jist&
obraz tohoto prostredí muže se najíti v povídce N.
Barševa »Vodní trávy«. Povídka není nijak zvlášt
umelecká ani talentovaná, ale obraz v ní nakreslený má
velkou cenu dokumentární. Predchudci této skupiny
jsou bud starí inteligenti - teticka a strýcek, - nebo
alespon lidé, kterí se pocítají k inteligenci - starý ge
nerál, druhé pokolení bud se nepridává k revoluci a
odjíždí za hranice, nebo jde jí sloužit jako odborníci.
V povidce se odehrává osobní tragedie, láska inženýra
k žene emigranta, snatek a roztržka pro touhu ženy,
být stuj co stllj samostatnou. Tu doba nezasadila ránu
presvedcení, ale osobním citllm, jen s tím rozdílem, že
oba lidé jsou dosti silní, aby stiskli zuby pred svou
bolestí a venovali se cele práci. Jiný, jasnejší a tragic
tejší typ nového inteligenta podal A. Tolstoj v »Mo
pravých mestech«.3) Buženinov, jak se jmenuje hlavní
hrdina povídky, vyšel práve z maloburžoasního, pro
vinciálního prostredí, velmi vrele veril v komunismus,
spíše v to, ceho možno dosíci jeho pomocí. Rýsovala se
pred ním jakožt0 pred architektem nová, modravá me
sta post:lVená všemi pro všechny. První, fantastická a
extatická léta po revoluci dávala pro takovou vidinu
mnoho dllvodll: stací si vzpomenout na ta sta gran
diosnÍch projektll palácu umení, dítete, matky, veží
internacionály, divadel v prírode a také v palácích,
o kterých se také zminuje Erenburg ve »Rváci«, aby
chom pochopili, jak pravdepodobnými mohli se zdát
mnohým lidem v té dobe projekty a sny Buženinova.
Povznesená nálada zanecovala lidi jako rakety, chteli
se prímo ze vší a zákopové špíny prenésti do sklene
ných palácu a neví daných mest plných slunce. Všemi
temi ideami se kojily ovšem nikoli massy, ale práve in
teligenti ruzného druhu, kterí uverili v moc komunismu
stejne nábožensky fanaticky, jako dríve verili v nutnost
svrhnouti carismus, v symbolismus a domorodé filosofi
cké teorie. Co znamenají už jen futuristé a kubisté,
pouhý Tatlin se svou veží, otácející ruznými rychlost
mi. Práve k tomu typu inteligence patrí také Buženi
nov, který prošel všemi frontami a všemi válkami a
pak snil o tom, že zacne mírovou stavbu na prospech
lidstva. Zustaly mu zvyky válecných let, kdy se vše
chno rázem borilo, ted chtel všechno najednou postavit,
avšak setrvacnost života byla nad jeho síly, sny byly
rozšlapány provinciálním životem a nejen nebylo mo
drých palácu ze skla a betonu, ale ani jediného porád
ného domu a ulice. TakovÝ stav se ovšem koncí jen ka
tastrofou nebo zlocinem. Ackoli jeho myšlenky mají
novou formu, Buženinov sám není tak nový, jeho prí
mými predky byli ti inteligenti devadesátých let, o kte
rých se muže ríci: »Meli jsme dobrou vuli, ale vyko
nat jsme nemohli nic«.

Abychom dokoncili prehled 'inteligentních hrdinu
soudobé ruské literatury, musíme se ješte zastavit
u nekolika utopistických románu a povídek, kterými je
nyní preplnen ruský knižní trh. Z celé masy vybereme
dva, které se nejlépe hodí pro naše théma. Jsou to

3) Vyšlo cesky v nakladatelství Plamja.
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»Osudná vejce« M. Bulgakova a »My« E. Zamjatina.
O posledním románu podotknu jako zvláštnost, že ne
vyšel v ruském jazyku, nebot byl zakázán censurou,
která v nem spatrovala satiru na sovetský rád, a vyšel
jen anglicky a cesky.4) »Osudná vejce« jsou utopie
nebo spíše fantastick~T obraz, odehrávající se v dosti
blízké budoucnosti, dokonce ani ne v XXI. století, jak
snil hrdina »Modrých mest«, nýbrž proste v roce 1928;
povídka byla ovšem napsána roku 1924, kdy celé zlep
šení života vypadalo stejne fantasticky, jako rozmluva
s Marsem nebo cesta na mesíc. Proto všechna fatlta
stika se omezuje na veci známé už v západní Evrope
a v Americe. Což však není pohádkou pro ruskéllO
cloveka obycejný klidnÝ život s pohodlím, ozdobený
nad to elektrickými reklamami, automobily, autobusy,
koupelnami, radiem a jinými statky? A v tomto poní
žene fantastickém prostredí žijí neméne podivuhodní
lidé, zabývají se vedou, delají vynálezy, pracují v novi
nách a dokonce docela obycejným zpusobem milují.
Jako vždy velmi jedovatý Bulgakov nepropase ani zde
príležitost zasadit žihadlo svým poslulým soucasníkum
a dostává se proto dukladne Meiercholdovi i Erenbnr
govi. Hrdinou této normálne pohádkové spolecnosti je
zase profesor, prírodovedec Persikov. Profesor je
skutecne geniální, delá jako Korobkin objev, tehotnÝ
následky, jejichž rozmery nelze dohlédnout. Katastro
fa vyplÝvá z toho, že objev - zvýšení životnosti hmoty
pod vlivem cerveného paprsku muže pusobit jen v obo
ru ryzí vedy a nejsouc prostudováno až do konce, ne
muže se prakticky užíti. Avšak pres zrejmou normál
nost života, jde zde prevaha materiálního živlu, který
se chce podrobit duchu. Neobycejné dusledky toho, že
objevu Persikova se užilo prakticky, rozvíjejí se napro
sto dusledne. Nedopatrením dostávají se krokodylí a
hadí vejce na vzorný statek, kde se vylíhnou hadi,
kterí táhnou na celé Rusko. Dav roztrhá Persikova.
pokládaje ho za pravého vinnjka, ale ani jeden z jeho
žáku nemuže pak zase nalézti cervený paprsek, pro
jehož nalezení nebylo treba jen vedomostí, ale také
ješte neceho jiného, geniálnosti. Hmota v pomerech ko
munistického rádu spolkla ducha, genia, jehož nosite
lem byl smešný, podivínský profesor Persikov. Na
proti tomu dokonalejší utopistickou fantasií je naplnen
Zamjatinuv román »My«. Dej se odehrává v daleké
budoucnosti, kdy už není lidské já, nýbrž jen spolecné
my. Hmota dobyla si zrejme již úplného vítezství nad
duchem, nebot na talo obecné, nucené, povinné štestí,
každá známka inteligence, každý pokus samostatne
myslit se trestá jako zlocin proti jedinému božstvu 
státu. Jsou však individua, která pres staletý zvyk
státní morálky nespokojují se stádným štestím, která
chtejí jíti svými vlastními cestami, jež vedou jedny
z nich k smrti a druhé k ješte horšímu, k automatické
existenci. To už není tragedie staré inteligence, nýbrž
té, která se teprve rodí, té nové, která se dusí v se
vrení, predepsaném cizí vulí, ale která má dost síly už
jen na sebeznicení.

Myslím, že si ctenári všimli, že ani jedno literární
dílo, lícící život a duševní stav ruských inteligentu za
revoluce a po ní, ze všech které jsem zde uvedla, ne
skoncilo se štastne. Bez ctení techto knih je ovšem
težké pochopit tu atmosféru, ve které se odehrávají

') Cesky vycházel román v Lidových Novinách a nyní vyjde
knižne v A v e 11 t inu.
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hudl se sloužit otrokárským zájmum jižních nabobu. Metodi
~tická mise v Ceskoslovensku sluje »South Metodist Mission«,

to znamená, že naši metodisté jsau prívržer.ci jižního pmeru.

Metodisté mají u nás dnes již nekolik sboru, mají i nekolik

modliteben a vydávají svuj casvpis »Krestanský buditel«.

Druhau nejvetší americkou církví jS'OU

Vyšli z metodismu a ad tohotO' liší se tím, že zduraznují krest
daspelých. Dospelý clovek podrobuje se úbradu krtu dobravolne,
z presvedcení, kdežtO' díte, jsouc krtena, nicehO' a t'Om nevÍ. Je
tedy tento obrad lleplatný. Ceské kazatele mela zde baptistická
církev již pred válkou: V Brne, na Slovensku a jinde. Nekterí
ruští legionári a nekterí naši lidé, kterí byli v zajetí v Rusku,
sešli se tam s baptisty, kterí j50u tam lidave zváni »štundisti«,
a prinesli domu první zprávy o' této »navé vírc«. I)nes má zde
b•.•ptistická církev nekolik sbaru, nekalik placených kazatelu a
svuj casopis »Chelcický«. Oficielní název baptistické církve
v Ceskoslovensku je »Bratrská jednota Chelcickéha«. Tedy zase

Chelcický. Jsem presvedcen, že jména tahoto našeh'O slavného
predka se tu bére nadarmo, nebot mezi ideau baptismu a ideau
,('sp. ideami selského filosofa Chelcického není ani nejmenšíhO'
vztahu. To konecne doznávají samotní americtí baptisté. Mám

za to, že jejich ceští stoupenci potrebavali nejaké vnadidla a
našli .si je práve v Petru Chelcickém.

Stejne jako melodistická je i baptistická míse u nás vydrŽo
vána z amerických penez. Americké CÍrkve jS'OUvydrž'Ovány ve
smes tamními milianári. Každý z nich je príslušníkem nekteré
z techtO' mnoha církví, kterou pak financne podporuje. Z pre

b) tku techto podpor zrizují tyto církve misie a vysílají své mi
sionáre dO' celého sveta: dO' Japonska, Cíny, Indie, mezi cer
nachy a též' k nezllabohum Cecho.slovákttm. Milionári musí však

videt, že jejich peníze nejdau nadarmo, a prato se naši lidé ciní,
aby za slušný plat mahli posílat dO' Ameriky slušné výkazy
o množství abrácených a získaných duší, a úsílavne l'OvÍ. Ame
ricané v Americe mají radost, že zde mají teplé místecka, nebot

s platem v americké mene dá se zde skvele žít, a ceští kazatelé
mají radast, že z ame,ických penez mahau urvat také neco pro
sebe a kážou a laví a l'Oví ...

Americané zde cinní mají se dabre a proto posílají, jak jsem

již podotknul, do Ameriky zprávy, že je zde »a great work« 
velká práce, která se ovšem musí natáhnout na dlouhé lakte. 

Další Zl metodismu vyšedší americká církev i u nás razší
rená je

Jej í stcupenci, advenlJisté anebo též sabatisté zvaní, liší se ad
i'vé mátere hla,,-ne tím, že svetí místo nedele sabotu a oceká

vaj í brzy konec .sveta. V Maj žíšove prikázání pr)' velmi jasne
stoj í psáno: Pomni, abys den s a b a t n í svetil!! O brzkém
kanci sveta svedcí pak všechna proroctví a hlavne Danielovo.
Jenže ta praroctví a tu sobotu, jakož i jiné n'Ovinky biblického
verení mu~el objevit samazrejme prarok, a tím byla madam
\Vhite, žena churavá a po celý svuj život na lože pripoutaná.
Této prorokyni a jejímu vykladaci Conradimu verí adventisté

víc než Ježíši Kristu. Ulpívajíce na pouhé litere bible, vzdávají
Ise uplatnení svéhO' razumu, který konec koncu je prece jenam
též darem božím. Mají prísnau kázen, které se ochotne podro
bují. Svému sboru odvádejí desátky ze svých príjmu. Troufám

si pachybavati o tom, že by tak cinili z apravdové nábažnasti,
a mám za ta, že je k tamu nutí spíše strach z brzkého k'Once
sveta a možného zatracenÍ. V Americe 'Ocekávali již dvakráte

den posledního saudu, lec pakaždé bezvýsledne. Mnoho praktic

kých AmeriCé:nu utrpela tím velké škody, nebot smrtonosný den

LID É

nás.

AA

dávIlO opustil jednotné hluboké recište

t duchovních proudu. Tyto duchovJJÍ prou
vedle sebe, nýbrž prizpusobují se dravosti

kdo s koho, ten s toho« souperí mezi se
jem v bázni boží, proklínají a prebírají

to nejsou proudy, ale pouhé sllrou
Iltnenského citu, strouhy, jejichž úko
lýony ziskuchtivých egoistu. Osobních

"no. Ci snad Btlh rozkázal, aby byl ta
ch církví, ~ekt, denominací a bratrstev?

cfm více tcchtu útvaru, tim vetší chaos
u v tom smeru ponechám si až na konec a pri

inf jednotlivých »duchovních struh" - prede
r t O van Ý c h. Jako prvou uvedu

f americká církev evangelická. K nám prišla
tu. Pri jedné jejich prednášce prohlásil pred
erický biskup. že metodisté prišli do Ceskoslo-

O mi ie, která nechce zacínat samostatnou práci,
bude pouze oživit zdejší evange!isacní snahy a

i hmotr.e. Církev ceskobratrská prijala na
terské církve americké s nadšením, otevrela

'Svých sboru i kostelu a radovala se z toho,
isté rozdávali bible a jiné tiskoviny, pomáhali
t a jinak ješte oživovat náboženský život ce-

a však jenom rok. Po roce bylo ceskobratrské
amánf. Jeden z kazatelu metodistické mise zrídil

06tatný sbor a tímto krokem byla uvedena
etoc1istická, která jako taková zacla v Cesko

fungúvat. Církev ce'kobratrská ztratila tím

'ch clenu, což ji tolik nermoutilo jako vero-
církve. Metoc1istická CÍrkev je nejen nejvetší,

clrkvf americkou. Není však jednotná. Je roz
u frakcí a denominací nejruznejších odstínu.

vbit ve dva smery: severní smer priklonil se
protiotrokárskému, kdežto smer jižní roz-

í, nekdy vetší lidská dramata. Všude
y, který nevzniká z hladu, zimy, útoku

ch, ba ani od milionu hadll, ale z vedomí,
tem každého myslícího jednotlivce, nad

1 dne nemilosrdn)' osud. Pri tom nevyhnu-
d 'mi nejsou. na príklad u Bulgakova.

al práve to racionální, co uchvátilo do
rá o na život. Je to stále týž boj hmoty

'm duch je nucen postupne ustupovat
ri chtejí racionalisovat svet. Už i sami

ritikové si všimli, že ve vetšine soucasné
ající o postavení inteligence, lze na
orovati jakési zoufalství, plné sklonení

ími ilami. a na druhé strane takov)' ne-
r, ze kterého zní: - zatím! Zatím zví te

mu , ale jeho absolutní uskutecnení musí
hube sveta nebo k obrození ducha.
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byl ohlašován všemi moderními pr06tredky, mezI Jlnym též na
velkých náveštích, umístených na autech, projíždejícícp mesty.
»Pripravte se In>aden posledního soudu, prchnete pred blížící se
pomstou !«, :znela ta se všech stran. Lidé rozdávali majetek, jedli
korínky, pripravovali se na privítání Krista (zadímavo, proc
i v tyto dny prijímaly sbory bohaté odkazy církvi), lec bohu
díky, konec sveta se nedostavil.

Nemectí adventisté prohlásili za války, že válku Nemecka
pokládají za svatou, a že i v sobotu jsou ochotni za vítezství
této svaté veci bojovat. Ve vlastních radách nedovedou udržeti
jednomyslnost a svornost a jsou rozštepend v nekolik sekt.
Pouze v naší republice je pet adventistických odlišných frakcí.
Ve vydávání publikací a pri ko1portáži ridí se heslem »úce1svetí
prostredky«.

Armáda Spásy

je a;ng1ická církevní spolecnost, která pod záštitou anglické sve
tové moci páše u ná<sruzné nehoráznosti. Do republiky byla po
zvá'fl'a ce1nými lidovýchovnými pracovníky a spisovateli, kterí
však poznavše její neprijatelné a nedustojné praktiky, odvrátili
se od ní.

Armáda Spásy snaží se na verejných místech hudbou upou
tati p02iornost kolem jdoucích, nacež pod záminkou, že má zá
jem o jejich hríchy, primeje je k tomu, aby prispeli její sbírce.
Mám za to, že sbírka je u A. S. nejduležitejší soucástí obradu.
Vykonáváni <sbírky deje se zpravidla žertoVTlJÝmzpusobem. Pri
tom se však hovorí o Pánu Ježíši a jeho svaté krvi, címž celá
vec nabývá náboženského zdání. A. S. vykonává sice též so
ciální práci, její výs1p.dky jsou vš'alt velmi problematické. Roz
hodne neodpovída,jí predpokladum. První úspechy A. S. zpuso
bila resp. zavinila mentalita našeho lidu. Naši lidé k1ekali si
houfem na lavici pokání a ochotne vyznávali své hríchy Cizí
dustojníci se tomu divili. Ve Francii trvalo prý to plné dva roky,
než primeli prvního c1ove.1<:a,aby verejne sklonil hlavu a slíbil
cinit pokání. Cím to? Inu-:

1. naši lidé jsou citovi a spíše prístupní dojmum, jež A. S.
dovede mistrne vyvolávat, a:

2. A. S. rozdávala v prvních dobách kakao a kondensované
mléko.

Armáda Spásy zamestnává celou radu cizích dustojníku, kteH
ve své vlasti nebyli z"ruzných dtlVodu možní, a proto byli po
sláni do toho nevereckého a zatemnelého Ceskoslovenska. - -

Spiritismus

vyšel stejne jako ba.ptism, adventism a' Armáda Spásy Zl meto
dismu. Je možno jej skoro zaradit mezi církve. Mát své dog-
ma, rituá1 i žrece. Víra v existenci a mož<f1Ostprojevování se
duchu je stežejním dogmatem spiritismu.

Prorokem spiritismu je jistý Fox z HydeswiJle u Nového
Yorku. Jeho dcery prišly na klepání duchu a praktictí rodicove
udelali si z toho záhy dobrý obchod. A obchodní smysl provází
spiritismus i v jeho nejcistších formách jako prokletí na všech
jeho cestách.

Bezprostredne ze spirftismu vytryskla

teosofie.

Kdybych býval psal tuto stat pred tremi lety, nemohl bych ji
sem zaradit, nebot její místo by bylo mezi duchovními smery
necírkevními. Dnes je však ja.sno, že teosofie, spojivši se s ji
sfým smerem starokatolické církve, utvorila církev tlIOVOU pod
názvem »1{ád Hvezdy východní«. Není tomu dávno, co všemi
denními listy prošla zpráva o toosofickém mesiáši Krišnamur
tim. Teosofie »Hvezdy« verí, že v nem je vtelen veleduch mesi
ášských kvalit. Kol neho seradili se apošto1ové; vyvolila a urcila
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je predsedkyne teosofické spolecnosti Annie Besant. Prvním
z nich je ovšem ona, pak prijde Leadbeater, Jinarajadasa a jiní.
Vystoupení mesiáše Krišnamurtiho rozštepilo teosofy na dva
tábory. Jedni, zustavše verní heslu »není názoru nad pravdu«,
podrželi si volnou formu a odVrhli se od oficie1ního vedení, druzi
priklonili se k »Hvczde« a mesiáši. U nás jsou svobodomys1ni
t. j. !lecírkevní ve vetšine. Teosofové rádu »Hvezdy« slouží mše,
prijímají telo páne a verí, že vibrace hostie pri promenO'vání
jiSou totožny s vibracemi duchovniÍho tela Kristova a vtibec pri
jímají všechny obrady katolické, vysvet~l1jíce a naplnujíce je
svoJ filosofií. Mluvil jsem s osobou" jež byla prítornna pred
nášce Krišnamurtiho. 1{íka1a.mi, že z jeho osobnosti vanulo
neco tak lladpozemsky povznášej ícího, že všichni úcastníci to
cíti,li a byli nap1nooi zvláštním pocitem blaha. Ovšem, že <ma
osoba je stoupencem »HvezO.y«. Predáci ceskoslovenské teoso
fické spolecnosti jsou vesmes stoupenci smeru svobodomys1
ného - necírkevního.

Teosofie vyhovttje obzvlášte dobre situovaným osobám; Její
mysticismus jakož i predpisy meditací. které nutno provádet
v naprostém klidu, odpovídají bezstarostnému životu a oduvod
nují filosoficky ono jmak neoduvodnené »dolcc far niente«.
Proto také chudším trídám lidovým je bližší spiritismus, ne
vyžadující tolik hloubání casu a spekulací.

Mazdaznan

(v prekladu též Mistrovská myšlenka) je americké hnutí, vyvo
lané v život Z. A. Hanishem. Podle slov samotného zakladatele
je to nejstarší a nejobsáhlejší systém kultury tela a ducha, jaký
kdy clovek vymyslil nebo Buh zjevil. Zakladatel seznámil se
s _nim .jle vlastního sdelení v kláštere mezi perskými mnichy.
Mazdaznan je hnutí náboženské, spatruj ící náboženský život i
v úsilí individua o zdraví, štestí a úspech. SvéhO'cíle snaží se maz
daznanisté dosíci pestováním hlubokého dechu, cviku, ciste ve
gemriánskou stravou pripravovanou podle specieJ.ních receptu
"mazdaznanských. A. Z. Hanish je svými stoupenci nazýván Mi
strem. Když prednáší, je oden v purpurové roucho a má zlatý
retez na šíji. Mazdaznanisté libují si v bílých šatech a v ciste
hedvábném prádle. Rádi provádejí též strevní lá:zJr.ea masáže
palcivými oleji. Vubec zabývají se velmi mnoho svým telem a

. JY."Qtdstejne jako toosofie je i Mazdaznan náboženstvím bur
žoasním. V zájmu pravdy dlužno však podotknouti, že mnoho
nemocných mazdaznanskými praktikami nabylo znovu ztrace
ného zdraví. Pres to jsem toho náhledu, že mazdaznan nestane
se nikdy hnutím lidovým.

Unitári

jsou nejsympatictejším zjevem amerického církevnictví. V Ce
slros10veni5ku vystupují oficielne pod názvem »SvO'bodné bra·
trství«. Jako každá americká církev i tato liší se od své zámoT
ské mátere prevelice. Možno ihned poznati, že v ní vane slovan.
ský duch, zjemnující a poetisující, jenž vedle praktického ame
rikanismu nezapomíná na stránku ryze duchovní.

»Svobodné bratrství« hlásá =ívetší svobodu v mezích nej
vetší svobody všech ostatních, což mu nezabranuje, aby bilo
5vorne do všech ostatních náboženských smeru a hnutí. Je k to
mu však oprávnenejší než kterékoli jiné hnutí, ponevadž boríc
e;taré, staví sO'ucasne hodnoty nové. Co bych mu vytknul, je
egocentrism a trochu absolutismu hlavy. Je to hnutí pokrokové,
svobodomys1né. sledující vývoj všech oboru a uplatnující jej ve
svém ucení i živote. Jeho predstavitel dr. N. Capek je clovek
agilní, schopný, praktický a rozšafný. Jeho jazykové schopnOit!
umožnují mu široký rozhled a jeho psychologické zkušenosti
propitjcují onen nczvyklý úspech jeho pOCínání. Capkovo nábo
ženství je náboženstvím praktického života. Zduraznuje životní
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a radostný O'ptimismus, a prato nedeli co nedeli paslauchá
nekalik desítek O'sab, které si adnášej í sebau daleka vetší
ehnání,než z kteréhakali jinéhO' církevníhO' kázání.

Tím by byly vycerpány duchO'vní praudy impartavané z Ame
. Jejich spalecným znakem je, že jejich hmatné pastavení

víc než dabré. Z cásti prata, že jsau vydatne podporavány
erickýmistrýcky, z cásti též prata, že majíce americkau

i, rozumejíobchodu.

Lec také Nemecka má u nás své misianáre. Jeta predevším

A n t r a p a s a f ie,

á i u nás zapustila kareny, ale pakud je mi známa, nedaeí
zvláštníchúspecht:. S teosofií má mnahu spalecnéha, i ta,

její zakladateldr. Steiner byl dlauhaletým predákem teasa
'é spolecnosti.OjJrcti tétO' má však antraposa,fie mnahou
dast. .'e více, rekl byrh lidská, !,ebOf jak již sám název na
dá, iabývá se clavekem.

o c hra n a v š t í (H e r r e o h u t) b r a trí

v ablasti nynejší naší vlasti za Rakauska asi tri sbO'ry,
pod názvem Jednata bratrská vyvíjely misijní cinnost.

tytO'sbory sice ješte existují, nejsau však už podporovány
eckým ústredím; snad pratO', že ztratily germ,ll1isacní vý
. Je to zkastnatelá, fundamentálIlJí, ortodaxnÍ církev, str.e-

se upustitiod stredavekých tradic, zdedených po svých pred
vystehovalýchta maravských bratrích.

Let nic n í hnu t í,

tZungenbewegung« je další nemecké hnutí, které jen
trnými výsledky se u nás tu a tam zachytila. Je razšírena

jvícc v tešínském Slezsku a ta hlavne mezi Paláky a cá
též v Cechách.Stejne jakO' ve spiritismu i v jejich shra

mýchpramlouvají nekteré ze zúcastnených asab celá kázán!.
tito verí, že se tak deje nikali vlivem duchu zemrelých

nýbržvlivem ducha svatého. Osoba, naplnená duchem sva-
byt i úplnenegramatná. promluví nekdy kázání, jaké by ani
ný teolag nesvedl. Nekdy se dakance prÝ stává, že pro
své kátání v nekteré cizí reci: hebrejské nebO' cínské.
ci tétO' sekty jsau zpravidla prastincí. naivní lidé ven-

I jejichž ctnastný a mravný živat je ospravedlnuje.

výpocet byjl úplný, jest mi zmíniti se ješte O'

Swedenbargiánec~

toupenci nauky švédskéhO' vedce a visiO'l1áre Emanuela.
barga pracují ti nas se stejne malými, ne-li ješte s menl

6spechy.Verí v millenium a sami usilují a zrÍzení »Navéha
éma« na zemi. Jejich sdružení i casupisy llesau zpravidla
INúvý Jeruzalém«. ZabýVají se jasnO'videctvÍm, mystikou
í se uvésti príradnÍ vedy v saulad se svým nábO'ženským

\'erí v posmrtný živat, v nebe i peklDla andely. Mnaho
e a tlusté spisy Swedenbergavy jsau <u>iprÍcinuu taha,
církev je u nás témer neznámá. Za ta v Anglii byla a

pud i je v dosti znacné oblibe.

by byl vycerpán poCet cizích církví a církevních sekt
vlasti. Neríkám, že by jich :nebyla více, ale ty ostatní ne

zmínku.A nyní daV'01tetrochu úvahy.
jsem, že temtO'impartavaným církvím se u nás hmotne

cL>bredarí, protaže jsau z ciziny vydatne podporavány.
kanecnc nebylu tak zlé, kdyby v tam :rJJebylanejaké

c. CiZÍcírkve u nás jsou vlastne misijní stanice, a ve
jsou americkýmici anglickými misianári na. pravau víru

neznabozia. hríšníci. Americtí milianári platí mnohem
také mnahem radeji na církevní úcely než naši. A ob-

zvlášte na mlSll mezi pO'hany velmi rádi prispívají. Vždyt prece
misianár je prvním prukopníkem kulturniÍha živata a s probuze
nau kulturou vzraste i živatní úraven taho ci onohO' národa a
paznenáhlu atvírá se cesta i pro 'Obchodníka, úredníka a vajáka .
.Nuže, mezi takavéta národy, které mají zapo,trebí misianáru, pa
trí i náš národ ceskaslavenský. Dríve se misianáravalo jenom
mezi Cernachy a Zuluk:<lJfry,dnes prišli na radu Cechaslaváci.

A jaké je ta náboženství, které nám titO' lidumi10vé hlá
sají? Prý kážau Krista. Vedou presné statistiky a každoracne
pasí1ajÍ dO'Ameriky zprávy, kolik duší byla privedena ke Kristu.
Obávám se jen, že jsau to taJ..-ovézprávy, jaké vydávalo Rakau
sko a pactu mrtvých, ranených a zajatých neprátelských vojá
j"ku. Není nic pakrolkovéha ve ctyrech petlinách techtO' církvi.
Jsau stejne zpátecnické jakO' ta, proti které nejvíce brojí. A
hlavne jsau krajne nesnášelivé. Jedna druhau "kaceruje, jedna
ál'l1hau pasílá dO'haroucích pekel. A lidé paslauchaií a tríští se
na po/li nábaženském stejne statne JakO' na politickém.

VelezajÍmavau je tak ta akalnost, že všechny se jednamyslne
advO'lávají na naši slavnO'u nábO'ženskau tradici. Adventisté vy
trvale otiskuj í obrázky Busa, Komenského, ba dakance i Ma
saryka na abálkách svých casopisu; metadisté tvrdí a sabe, že
jsau potomky ceských bratru, ac pravdau je, že Wesleye »abrá
til« ochrallovský bratr-Nemec; baptisté ríkají pro Zmenu, že
vyšli z moravských bratrí>. O problematickém prisvojení si
Chelcickéha jsem se již zmínil. Teasafové tvrdí, že Kamenský
byl clenem tajnéhO' rádu Rosikruciánu, zkrátka at prijdete do
kterékO'li chcete z techtO' církví, všude slyšíte »náš Hus«. »náš
Kamenský« a nekde dakO'nce i náš Zižka anebO' náš Masaryk.

Je zde ješte jedna O'tázka: nemají-li tytu vesmes cizí církve
urcitý germanisacní vliv.

Anglie i Amerika ma.jÍ své zahranicní biblické spalecnasti.
Miliany biblí vychrlí do sveta, je následují stavky misionáru a.
prece v mnohém ahledu nábaženském, ale hlavne i sociálním jt;
ta u nás lepší. Práce detí v továrnách, obchod opiem, dohoda ve
stávce horníku, vyrešení pomeru aproti Cíne, to všechno jsau
veci, které by se mely rešit se stanaviska bible. Co' tu práce pro
zahranicní misianáre. Každý by mel nejdríve refurmovat sebe,
pak své nejbliŽŠÍ akO'lí a pak: by mu jiste nezbylo casu na mi
sianárska-dabradružné cesty po svete.

,
POZNAMKY
Po návšteve iihoslovanské delegace. Beztaktností or

gánu národní demokracie vznikla polemika o jihoslo
vanské hosty u nás. Orgány dra Kramáre dovolávaly
se jihoslovanské delegace pro slovanské utopie svého
vudce. Proti tomu již správne v »N árodním Osvobo
zení« a v »Právu Lidu« bylo konstatováno, že v Jiho
slavii tak jak u nás, nebo obdobne jako u nás, šírí se
presvedcení o politické nutnosti uznat Sovety. Zejména
v Belehrade a v Srbsku už v poslední dobe režimu Pa
šicova, ale zejména ted po jeho smrti šírí se ve všech
stranách názor, že Jihoslované mají uznat sovetské
Rusko. Národne demokratické orgány mylne by se
dovolávaly politiky Pašicovy. Pašic za války a také po
válce zastával politiku loyálnosti vuci starému Rusku;
byl s tímto Ruskem v dlouholetém spojení a mel z toho
politický zisk. Ale Pašic nikdy nebyl taK protisovet-
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ský jakO' dr. Kramár, takavá pauhá negace u Pašice
nebyla. A jestliže Pašic a Srbska ze svéhO' spajení
s carským Ruskem meli palitické výhady, nejakých ta
kavých výhad nemeli jsme my. My jsme vubec žádnéhO'
paliticky vážnéhO' spojení s carským Ruskem nemeli;
carské Ruska se a nás tak nestarala, jakO' se prece sta
rala a Srbska nebO' Bulharska. Dacela nesprávné je)
jestliže se náradne demakratické listy davalávají jiha
slavanské delegace prO' slavanskau palitiku dra Kra
máre. ]ihaslavanští hasté prece se netajili svými pali
tickými názary a netajili se také svými názary a ne
kterých palitických pamerech u nás. Ta prece ví více
než jeden úcastník jihaslavanské návštevy u nás. Když
tedy náradne demakratické argány diskusi takavau
pravakavaly, pakládáme za aprávnené a nutné pave
det, cO' na návšteve byla lze slyšet a vypozaravat. Pa
kud jde a politiku vuci Savetum, zástupcavé všech
stran' svým hastitelum v Praze prahlásili nepakryte,
že nadchází daba, kdy i ]ihaslavie Savety uzná. Pakud
beží a naše pamery politické, vlastne stranické, budiž
padle pravdy konstatavána, že jihaslavanští hosté byli
prekvapeni nekterými našimi recníky, že tatiž mluvili
tak neabsažne a nepripravene; to se zejména týká dva
jíha vystaupení dra Kramáre. Nekterí z hastu jihasla
vanských znali vudce náradní demakracie z drívejší
daby, ale slyšeli jsme úsudky úplnéhO' zklamání také
ad tech, kterí ha slyšeli paprvé. Jeden z jihaslavan
ských recníku adsaudil starau palitiku t. zv. slavanskau
tak razhadnými slavy, že se divíme náradne demakra
tickým žurnalistum, že davedau tak bez astychu z cer
néhO' udelat bílé. Dále musí být padle pravdy kansta
tavána, že pri jednání a spalupráci abau našich Státll,
a zejména pri jednání a haspadárské vzájemnasti,
jihaslavanští hasté upazornili na nevýhadnast vysa
kých cel tech praduktu, které z Jihaslavanska k nám
by mahly být daváženy. Pri té príležitasti musíme dát
pruchad pravde, že jihaslavanští delegáti v atáLkách
haspadárských byli dabre infarmaváni a že si vedli
velmi vecne a prakticky. Naprati tamu s naší strany
parád ješte místa palitiky se padává recnavání a pa
litika jakéhasi vzduchaprázdnéha prastaru. Ta byla
casteji pri diskusi s Jihaslavany pazaravat; vyznali
ta také nekterí naši lidé a pazaravali ta avšem Jiha
slavané. Takavá byla a je skutecnast. A je v zájmu
naší palitické verejnasti, aby skutecnast byla pazná
vána, zejména když argány náradne demakratické tu
skutecnast lící nepravdive. C. P.

Kampan proti ministru Benešovi trvala tak dlauha
a byla tak prudká, že paliticky myslícíha pazoravatele
musila zajímat, jak se k nemu pa jeha návratu zacha
va jí neprátelské listy a jejich palitictí vudcavé, kterí
proti dru Benešavi prímO' a atevrene nevystupavali.
Dr. Beneš se vrátil pa své davalené, a musila se aceká-
vat, že na ruzná abvinení, zejména vládních argánu,
bude reagovat. A reagoval v zahranicním výbaru N.
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S. svým vecným a tím úcinnejším zpusabem; vyvrátil
všecka nepravdivá tvrzení a své palitice vuci Vatikánu
atd. Listy, pakud prinesly zprávy ze zahranicníha vý
baru, padaly vysvetlení dra Beneše bez paznámky.
Také argán min. Šrán,ka. Ale práve tenta argán mel
pa své pratibenešavské kampani na vývady ministravy
nejak reagavat. Zejména když se stala, že celný pasla
nec lidavé strany, dr. Svetlí k, patvrdil palitiku min.
Beneše ve dvau duležitých ba dech : neadparaval výkla
du ministra a palitice vuci Vatikánu a uznal jeha pali
tiku vuci Savetum. Ale orgán ministra Šrámka mlcel.
Teprve pa nekalika dnech prinesly »Lidové Listy«
z bražurky Svazilavy nekalik insinuací, jimiž melo
být vývadluTI ministra Beneše celena. Netreba slav
a panu Svazilavi a jeha pas lední bražurce; jen ta má
být zaznamenána, že se Svazil stal »Lidavým Listum«
palitickau autaritau, a že se pred vývady min. Beneše
schavaly za nicatných pár slav pana Svozila. Na pali
tickau nahatu ministra Šrámka a na apuštenau kampan
je prece pan Svozil fíkavým lísteckem príliš malým a
zeschlým, není-liž pravda? C.

Uznání Ruska je stále stejne blízko nebO' stejne da
leka, jako byla pred rokem. Padle našeho názoru také
tentakráte náradní demakracie ješte na nejakau dabu
zabrání uznání de iure, dáva jíc se parád vésti tau
vzdušnau a heslavitau palitikau, která nebere zretel na
haspadárské reality. Jsme jen zvedavi, jak dlauha si
ta dá líbit prumysl, který je parád ješte v náradní de
makracii kancentraván. Že negativní palitika vuci stá
tu, který predstavuje nejvetší adbytište v Evrape, jd~
prati zájmum prumyslu, je prece naprasta jasno.
Jestliže zástupci prumyslu v náradní demakracii se
pri atázkách, které se jich tak živelne datýkají, ne
dastanau se nad mlcení a nejvýše tich)' nesauhlas,
svedcí ta a tam, jak desarientaván je ten ta stav a jak
mu schází energie a patrne i schapní vudcavé. Jinak
by se nedali tak vytrvale hladit prati srsti. I ani avšem
se pahnau, ale teprve tehdy, až jim bude ješte hure než
nyní. Pakud jsme infarmaváni, prahlásil jménem
prumyslníku p. pas!. Lad. N avák, že prumysl nemá
zájmu na uznání Ruska. Ta práve dakazuje, že pru
myslu chybí schapní vudcavé. Pan dr. L. Navák astat
ne už jaka ministr abchadu vyslaužil si jistau praslu
last tím, že vedl svuj resart tak, jakaby našemu pru
myslu vubec na žádných adbytištích nezáležela. Pane
vadž tatO' jeha cinnast byla všeabecne kritisavána, ne
mužeme ani jeha mínení stran Ruska pakládat za auto
ritativní. Ta cást prumyslu, která již da Ruska im
portuje a která ví, jaký ta muže míti význam (na pr.
Vítkavice nebO' raudnický Bacher), namáhá se avšem

už ted, aby se prumysl zbavil zástupce tak idealisti
ckéhO'.

Aféra koburských velkostatku má svoj i ozvenu také ve
Vídni, jak známo z referátu o soudním prelícení, jež bylo Iron
cem února ve Vídni zahájeno. Nyní ohlašuje president generál.
financního reditelství v Bratislave dr. BradlU žalobu proti li·
dem, kterí jej v souvislosti s aférou obvinili z necestných cinu.
Krome toho j'e Y proudu vyšetrování proti pí. Einemové a 5te
pánu Steinerovi, kterí sice s vecí koburskou prímo nesouvisí,
pres to však hrají v této trestní veci hlavní úlohu opet znám!
hrdinové aféry Koburské. Vyšetrování csl. soudu je v tomto
prípade velmi ztíženo tím, že oba obvinení (Einemová i Steiner)
byli pražskou policií po dobrozdání státního zastupitelství pro·
pU3teni z csl. republiky. Policie tedy soudum neposloužila, jestli·
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lidéobvinení z tak závažných trestních cinu mohli jejím pri

"ním vyhnouti se nepríjemné soudní zpovedi. O paní Eine
vé i Steinerovi, kterí pod ruznými tituly a zmenenými jmény
nás dlouho vystupovali bez; jakýchkoliv prekážek, jsou' pozo
hodnéúdaje v soudních spisech, jež vypracovaly trpelivé sou

s drem Eislerem. Ministerstvo vnitra muže získati leckteré

"enosti o tom, jak vynalézaví dovedou býti nekterí cizinci,
e·li o obejití policejních i pasových predpisu, povšimne-li si
teriálu, který je ve spisech tech nahromaden. Z.

Chcete opravdu o tom diskusi? Rekli jsme již nekolikráte,
z onénechutné otázky syfilidy a para!ysy, kterou tisk tak du
dncrozbíral, udelal aféru spiše sám p. Stríbrný než p. Klofác.

o proto, že doufal v tomto znamení ncjsnáze porazití soupere.
nyní ješte stále dotírá na p. Klofáce temito vecmi. Musíme p.

fácevzíti ponekud v ochranu. Mel jiste jakési objektivní du
y starati se o zdravotní stav p. Stríbrného. Jaké duvody to

y, je skryto v nekolika narážkách, které ve své svedecké vý
edi ucinil dr. Trýb. Citujeme podle doslovného znení, které

dal orgán p. Stríbrného, "Pondelní li.st«:

Predseda: Proc jste psal dm Amerlingovi?

T r Ý b: POIl1evadž jsem s ním o tom mluvil. Prící se mne

to vypra,vovati ... Dru Amerlingovi nepsal jsem proto, aby
se obracel na dra Beneše. Já psal z jiného duvodu. (K p0
slanci Trnobranskému:) Vy víte, proc jsem se na dra
Amerlinga obrátil, vy jste tam také jel.

Chtejí·liprátelé p. Stríbrného diskusi o dthodech, jež vedly p.
fáce,necht vyloží sami tyto vety, Prosíme své ctenáre velmi
odpuštení, že se musíme zabývat temito vecmi, které se nám
iví, Ale vina je na tom, že hlavní osobe této tragikomedie
zí nutná dávka delikátnosti a zdrželivosti.

FE U I LLETON
Rozmluva župana se zemanem.

astávající ref01'ma organ-isace politické správy nepohm,la
bohllželcelým národem do té míry, aby se rozdelil na dva

'ke tábory - jaká by to byla výhoda, kd~>,byjednou byl ná

opravdu rozdelen jen o m na dva tábory, o tom snad není

badalšíchvýkladl1. Kdyby k tomu bývalo došlo, meli bychom
1IlI!1 župana - stoupencl1 zrízen-i župn-ího - a stranu zemanu,

pellc,1zrízení zelllského. Snad by došlo také ke zvolení ba-

ObOllstran, snad by se porádaly mezi jejich stoupenci gla

o1skézápasy; jednou by vyhráli modrí, jednou zelení
e ani domysl:'t všech tech lcrásných dllsledku, které by z toho

y být. Ale IlteJme se, nebot není-li národ ve svém celku

llell Iza župany a zema/ty, neznamená to nikterak, že není

nU. a iiupallll. Jsou, a nehádají se spolu jen v 11JOvinách,ný
také tak docela po prátelsku mezi sehou, A talwvé hádání

IlWilládl nic není proti tomu, když si zacne zeman se lupa·

rIII ~'.l'toatá-iJatvšechny výhody a nevýhody ob alt soustav_

1l,1I:illlíchIF,!uvi v,~dJ"Ck)ljen jeden, což není to pravé. Dom-ní-
e se, že neuškodí, dáme-li slovo obema najednou a proto tlI

odukujell;e "ozmluvll Iupana se zemanem, kterOlI jsme ná
ou vyslechl'i, doufajíce, že si z ní "<'ybél~ete, co VtNn bude

*

enwn (potká na ulici žujxma): Nazdar, príteli a príznivce.

pak soudíte (j, nové organisaci politické správy?

Župan (zakaboniv se): Co o ní sOfldímf Soudím, že je to

hloupost do nebe volající.
Zeman: Ale, ale, snad nebude tak zle. Procpak jste se tak

ro,zdurdil na slavnou vládu, kte1'á konecne došl(]) k názon', že

staré, vžité zeme jsou prece jen neco lepšího a jistejšího, než
ty vaše imaginární lupy. ,

Žllpan: Slavná vláda by mela delat mnohem duležitejší veci,

a když už jednou mela ve své aktovce zák(};~ o lupách z roka
1920, mela jej uvést v platnost a prestat s tím fantasírovánim
o zemích.

Zeman: Príteli milý, 10 je to: zákon o župách byl, ale každý
rozumný clovek se musil strachovat jeho následku. Proto se

dosud nemohl provést. Já za to chválím všecky ty vlády, které

ten ZÓJk01!nechaly ležet, a ríkám, že aspO'n tuto vec provedly
moudre.

Župan: To je od vás hezké, !Je jste tak loyální, ale já jsem

presvedcen, že župní záko'n nebyl tak nebezpecný. jak vám se

zdá. Župní zákon mel pro sebe hlasy vynikajících odbornihl,
župnímu zákonu se divila cizina.

Zeman: To, že se iupnímll zákollll divila cizina, podle mého

sk1"Omného mínení nerozhodllje. Cizina se diví ješt.e....TJJ.lliJ.ha-j-i
nÝm vecem 11 nás, (I nejsme na tento podiv zvlášt hrdi. Odbor

níci, to je ovšem jimi, tu prizná.'l/wm, že vy žl,pané jste prot~
nám ve výhode. Pan profesor TiVeyr, pan profesor Hoetzel, pa"/".:
profesor Laštovka, pan profesor Rallchberg, všechno samý žu

P(l1~. Ale dovolte, zdá se mi, že odpor techto odborníkzl proti

zemskému zrízení není tak zásadní, j(])k vy, župané, tvrdíte.

Profesor We.)'r na príklad otevrene ríká, že zemské zrizení po

dle vládního nám'hu je l~pší, než lIyni!jší stav, ..

Župan (skocí mu do reci): Ale pri tom ríkd, že Žllpní je ješte

lepší.

Zeman: Toho jsem nechtel poprít. S temi odborníky je to

ol1bec težká vec. Nejradeji bych vám to provedl jako pan dr.
Kramár a rekl, Ee odborníkllm do<toho nic není." Ale chci sku

tecne odpovedet na tuto námitku. Nemohu bohužel jinak, než
oklikou. Namítllu vám, že nekterí odborníci také JSOll pro zem

ské zrízení, a pak ješte to, že odborníci byli svého casu pro vá
zané kandidátní listíny pri volbách, ale naše zkušenosti s t01ltO

vymožeností státovedy nejsou práve nejlepší. Dovolte ješte,

abych zdllraznil, že není. odborníka, který by byl zavrM zemské

zrízení tak ostre, jako vy. Podle jejich ná>zoru je lepší Žllpnl
zfízení než zemské, ale zemské také není špatné.

Župall: Vidím, že se dostáváte trochu do úzkých. U~ tedy

ríkáte, že zemské zrízení není tak špatné, kdežto z nadšeného

zacátku vaši reci b:ylo možno soudit, že je to vrchol pozemské

ho blaha. Ale prosím, když už jsme se do toho dostali, nechme

stran01' odbormky, tak jako to udelal dr. KrllmJr, a povezme

si podle obcanského rozumu, co lze uvést na podporu župniho

nebo zemského zrízení a co lze namítat proti nim.

Zcman: Souhlasím, a racte se vyslovit o tom, co máte proti
zemím.

zupan: Proti zemím mám predem to, že jsou to správní ob

vody príUš veliké. Takový zemský úrad '11 Praze bude mít príliš
veliký obvod na starosti, i ta vaše nová zeme moravskoslezská se

mi zdá trochu priliš velik01l, a o Slovensllu už vzlbec nemluvím.

Vy donutíte ty llbohé lidi, že budou musit jezdit za rozhodnutím

druhé instance z Polné a Policky až do Prahy, z Ceského Teší

na do Brna a z Hmnenného do Bratislavy. Racte uvážit, že

z Hltmenného do Bratislavy je vzdušnou carou asi tak daleko,

jako z Prahy na Vlál'ský prllsmyk, a vezmete-li v úvahu klika

tiny slovenských drah, domn'íváltt se, že budete vlakem 11 Prahy

v Bratislave dríve, než z Humenného. To je požehnáJní vašeho
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zemského zrízení pro chudé lidi, kterí mají co delat s ouradem.

A to je dnes vlastne každý.

Zeman: A kd~ pak ríká, že ti lidé z Polné a. Policky budou

musit jezdit do Prahy, a: ti lidé z Humenného do Bratislavy?

Župan: No, dovolte, to prece je dusledek vaJeho zemského

zrízení. -Vždyt vy dáváte do techto mest sídlo zemského úradu,
který bude odvolací instancí od úradu okresních a nota bene od

1101ací instancí jedinou. Doufám, že ,nejste takový optimista,

abyste doufal, že nejaký smrtelník se docká vyrízení své veci
u druhé instance, když tam nedobehne.

Zeman: To je pravda. Dnes každý chodil do druhé instance,

ale dnes ~aždý- chodil také do tretí instance. Znám prípady, že.
o pokutu ve výši 20 Kc- se· šlo od obce na okres, od okresu

k zemské správe, ta rozhodnutí nejak pozmenila, z dvacetikoru
nové pokuty l~delala POkldu 15 Kc, ale obcan nebyl spokojen a
šel na ministerstvo. Ministerstvo rozhodnutí zemské správy po

tvrdilo, ale advokát poradil obcanu, že ješte existuje Nejvyšší

správní soud, a tak se šlo až tam. Kd)'by byl ješte nejaký Ješ!!,
vyšší správní soud, nepochybuji, že by se našli obcané, kterí by

si stežovali pro desetikorunovou pokutu také k nemu, i kdyby
pri tom meli projet celou republiku z Jasiny až do Chebu. A ten

to nemožný stav Sl! nyní zmení.

Žl~pan: Jak pak se zmení, dovolte, když druhá instance už

bude vyžadovat cesty do hlavního mesta?

Zeman: Takové sudice ovšem bude težko odvykat. Ale v nor

málnejších prípadech doufám, že se uplatní sta.rá zásada, že
okresní hejtman bude zas{! sloupem správy, jaJko to bývalo za
Rakouska.

Zupan: K cemuž vám predem gratuluji.

Zeman: Ne, Prosím, to není žert. Je nutno, aby okresní hejt

mané, kterí se tz.yní budou nazývat okresními nácelníky, si uve

domili svou moc a aby podle ní rozhodovali.

Zupan: Císari Josefovi II. b:y se tato vaše teorie asi zamlou-

vala. " I I' TI •
Zeman: To nevím, ale je to tak. Bude-li okresní nácelník mít

páter a bude-li rozhodovat vždy jen podle práva a spravedlnosti,
bude druhá insta.nce, která je nyní poslední, vždycky nHcena

jeho rozhodnutí potvrdit, a lidé v Cechách si odvyknou chodi/t
se vším do Prahy, když jim to nebHde nic platné, stejne bude
na Morave i na Slovenskl~. To je otázka vývoje nekolika let,

aby skutecné provádení sPrávy spocívalo zase na okresích.

Zupan: A kde je demokracie?

Zeman: Kde je demokracie? Nevidím žádné její úhony.

Zupan: Nezdá se vám pramálo demokratické vydávat obcany

na milo.r,t a nemilost okresního hejtmana?

Zeman: Nevydávám je na milost a nemilost okresního hejt

mana. Rekl jsem prece hned, že predpokládám jen, aby okresní
nácelník rozhodoval vždy jen podle práva a spravedlnosti tak,

aby žádná instance s jeho rozhodnutím nemohla niceho delat.

Zupan: Ale pak odpustte, tenhle ideáll okresního nácelníka
prece župní zrízení nijak nevyll~covalo?

Zeman: Nevylucovalo, ale oddálilo by asi podstatne jeho

uskutecnení. Kdyby lidé meli druhou instanci takrka na dosah

ruky v župním meste, nedalo by jim to dobre delat, aby prece

jen se dlouho ješte nepokoušeli chodit se vším do dr1~héinstance.

Zupan: Dobrá, ale což když ten hejtman okresní bHde respek
tovat ve všem hledisko stran)', jejíž príslušníkem je náhodou
ministr vnitra?

Zeman: Pak ovšem nezbývá, než odpovedet, že máte strach

z b)lrokracie. A dovolte, abych vám rekl starou z<ÍsadH, že kaž
dá demokracie má takovou byrokracii, jaké si zaslouží. Záleží

jen na té demokracii, aby si takové stranické úradování nedala
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líbit. Takové úradování je také jedním z duvodu, poc se nyní

nikdo' nespokojil s rozhodnHtím jedné instance a hnal to vždy

cky výš. Ale pak nepomiiže ani zemské zrízení, ani župní, pone

vadž ten zemský president podle poctH pravdepodobnosti bHde

se také rídit stranickou príslušností ministra vnitra, stejne jako

by se jí rídil žHpan. Zde pomuže rámHs v okresním zastHpitel

stvu nebo v zemském zastupitelstvu. To dosHd nešlo, ponevadž
v N,árodním shromáždení takovéhle veci, POllud JSOH menšího

místního vÝznamu, zcela prirozene zapadnoH.

Zupan: Ale dovolte, vždyt ten rámHs proti stranickémH okres

nímH nácelníkovi by šlo stejne dobre del(})t i v župním zastHpi
tl'lstvH.

Zeman: Jiste. Ale pak prece jen zustává ta druhá instance

príliš blízko cloveku, který neco hledá H úradH, a oddalHje nás

od ideálního stavu správy, ponevadž lákadlo zkoHšky dmhé in
stance bHde príliš veliké.

ZHpan: Ten váš ideál správy se mi sice nijak nelíbí, ale jsem

ochoten prejít na jiné pole. Vytýkám zemím, že bHdoH podpo

rovat rozvoj separatistických snah na úkor jednotící státní my
šImky. Z toho, priznám se, mám nejvetš'í stmch, aby nám na

to republika jednou neumrela.

Zeman: Ani tato námitka se mi nezdá tak vážn01t, jako vám.

Je pravda, že za Rakouska to byly zeme, které v nás bHdily

státoprávní vedomí ceské a které bránily vytvorení státní my
šlenky rakouské. Ale nepokládám tHtO republillH za tak slab01~,

aby jejími základy mohla otrást skutecnost, že se obnovHje
zeme ceská, s11~cHje zeme moravská a slezská a tvorí zeme slo
venská. Díváme-li se na to se stanoviska ceského nebo morav

ského, odpustte argument trochl~ staromodní, ;:,le je to vec na

šeho srdce a takrka naší krve. Byli jsme v tom vychovátni a

lldyž Cech prijede na Moravu, cítí, myslím docela zrejme, že
není tak docela doma, treba že pri tom ten pO'cit není takový,

jako když prijede do Saska. Prijde na Moravu mezi lidi svého
jazyka a proto je tam jako doma, ale jen jakO', docela ne. Pocit
Moravamlv v Cechách je stejný, a když oba prijdou na Sloven

sko, jsou nadšeni krásou Tater, jsou podle temperamentu nad·
šení také lidem, ale doma docela tam nejs01~. U všech se to ne

J.·rojeví stejne sf.lne, nekdo se prizpusO'bHje snáze, nekdo se ne·

prizPllsobí nikdy. A i uvnitr své zeme má každý své milé místo,

které je mH blíž, než jiná. Ten, kdo se narodil v Sedlcanech,

bude nade vše milovat Sedlcany, treba že ten, kdo je z Mladé
Boleslave, nikdy nepO'chopí, co v tech Sedlcanech je tak zvlášt

ního. Ale i tomH boleslavskému rodákH bud01t ty Sedlcany o kO'lL
sek bližší, než Hodonín. Jak ríkám, každý to necítí stejne silne,

ale prO'tO',že obyvatel~ Cech se budou cítit Cechy nebo i >Nemci
z Cech - nezapomínejte prosím na Nemce, jdete se podívat

treba mezi prosté Nemce šumavské a shledáte, jak silný a moc
ný je H nich pojem B oh m e n - proto ješte mohoH být zcela

dobrými obcany ceskoslovenské reP1~bliky. A když tak vychá.

zíme od tech Sedlcan, dostáváme se k ceské zemi a pak k ceslw
slovenské republice, dovO'lte, abyc;h ješte podotkl, že obcan ce

skoslovenské republiky muže býti dobrým Evropanem, který vy.
cítí docela dobre, co má spolecného s temi dmhými Evropany.

ZUPIJIn:Domnívám se, že Armáda Spásy nedelá dobre, že váš

kazatelský talent nechává ležet ladem. Ale 'IMnávám, že na tom

neco je. Ale proto prece by stacily ž1~pní svazy, jak je navrho

val župní zákon.

Zeman: Nestacily. Myslíte, že je pro nás prázdným pojmem

osobnost zeme? A tu vy jste ve svém župním zákone zrHšili.

ZHpan: ZrHšili jsme ji proto, abychom posílili osobnost repu

bliky. Ta b)'la pro nás rozhodující.

Zeman: Vím, že vaše úmysly byly dobré. Ale nezapomínejte,

že osobnost reP1~bliky je vyšší, než osobnost zeme. Každá z tech
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politiky, která vyznela trochu smešne, když pak prijali kongruu
s projevem díku. Oen prof. 2ilka a »Kostnické Jiskry« mely
dost statecnosti ozvati se pro1iitomu, ale jejich hlas nenašel ozve
ny.) Ale k cemu se omlouvat, že jsme se narodili?

Prcl; to, že partie slojí ve prospech Hromádkuv, mám do
jem, že jest to síla zdárrlivá. Dobre bojuje; ale drží se jen na.
poli, kde je silen.

J edinlý, kdo mel Y diskusi kus odvahy dotknouti se vlastní
veci, byl konec koncu Linhart. UcinÍI tb slovem, že pron »apo
štolské vyznání vÍry« nemá významu, a vyvolal protest ortho
doxního profesora chemie v Brne dra Dubského, jenž to poslal
1 do »Volné Myšlenky« za aplausu starovercu.

Zde' jsme u veci. Vlastní bolestí ceského evangelictvÍ, ba
protestantismu vubec, není neochota uznati dusledky nekom
promisního theismu. V tom je jiste 2ilka nebo Linhart Hro
mádkovi bllže než-li se zdá, a patrne praldicky blíže než-li prof.
Rá.dl, jenž mu stojí po boku_ Snad byly všechny ty apologetické
snahy taktickou chybou. Budiž, to uznáno, a jestliže prof. Hro
mádka (v posledním císle Prítomnosti) z nichž vytežil sto pro
cent ze sta', ucinil jen to, nac má každý i v nejslušnejší pole
mice právo.

Ale latentním predmetem sporu jest práve to, o cem ApU5to-
licism z vetší cásti mluví: christologie a apokalyp- ~
t i k;a. Napsal jsem již nekolikráte, že krestané mají ruzné
bohy. Mezí evangelíky jest nás mnoho takových, že naším Bo-
hem není :Ježíš Galilejský. To není jen otázka kritická, závislá
snad na Brandesove nebo Drewsove dukazu, že Ježíš nežil. O est
sice pravda, že Ježíš je v evangeliích i u' Pa,vla a Jana mythicky
vyšnoren zcela v duchu synkretistických náboženství pozdního
staroveku. Ale kritictí theQlogové necerpaj í svuj odpor proti
jeho kultu z toho, že by tuze mnoho urcitého vedeli o histo-
rickém Ježíši, (prectete si Bousetova a Wernleova Ježíše nebo
Schweitzerovu knihu "Von Reimarus bis \Vredl« a poznáte, jak
málo se ví urcitého.) Jejich odpor je náboženský. Nesmlouvavý
rnonotheism vede eva:ngelici:ví nezadržitelne k unitarismu. Jest-
liže se nestáváme unitári, jest to proto, že veríme v proniknutí
pravdy a že jsme evangellky asi tak jako jsme Cechy. Od dáv-
ných predku; i kdybych stál proti všem, jsem z nich a jejich.

Kdy však Hromádka promluvil O této bolesti? Dosavadní
bitvu vyhrál, ale to je jen predbežná šarvátka. Jsme trochu
unaveni obecným mluvením o »principech krestanství«. Slovo
l,rincip je neurcité. V jakém smyslu prijímá prof. Hromádka
apostolicum? Ríkejte si je slovo za slovem, od zrození z »Marie
Panny« až po »Tela z mrtvých vzkríšení« a uvidíte, jak málo
o tom kdy rekl. S tohoto hlediska byl Linhart tím statecným
mužem v diskusi. Jeho rec je ano, ano, nikoliv, nikoliv. Hro
mádka kdysi hájil vzkríšení Ježíšovo tím, že je »postuloval«.
Ale tO' je vše. Jinak se tematu svedomite vyhnu!.

Asi pred 5 lety jsem: s ním mel polemiku, kterou jsem psal
snad trochu špicatým pé.rem. Skoncila debatou mezi mnou a jím
v Husove dome za cetné úcasti. Jsou tedy pametníci. Dal jsem
mu velmi prakticky - náboženskou otázku: zdali se modlí ke
Kristu. Dodnes cekám na odpoved. Když jsem v »Naší Dobe«
(1925) rozbíraa jeho knihu o katolicismu, neubránil jsem se
slovu, že ctení Krista je blasfemie. NeniÍ to provokace! Byl to
kdysi vážný problém pro mne a zpusobil muj odchod z úradu
duchovenského. Prof. Hromádka nereagoval. Pred peti lety se
cítil dotcen, když jsem mu napsal" že mlcí, protože se bojí. Ano
bojí se; samozrejme ne mne, na kterém jiste není nic hruzy
plného, 1!IÝbrždusledku otevrené mluvy pro církev. Údolní pre
hrada' protestantismu se plnila &taletí; Hromádka ji propustit
nechce.
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Ale potom treba si

príliš mluví, a bude

Ipo

Pane redaktore,

&Ia názorumezi prof. J. L. Hromádkou a Linhartem vzbu
velikýzájem v kruzích evangelických i v širší verejnosti.
ýmevangelíkumse zdá trapnou. Je-li ro pro nejaké to slo-

o O nejnaivnejšímz theologu nebo o sebevedomí a dialektice
dkove. není to tak smrtelné. Horší jest dojem, který

z »KostmickýchJisker« a odjinud, že se mnozí obávají
I vúbec.Stará nemoc evangelická a církevní vubec.

tázán na mínení, píši techto pár rádek; hlavne na dukaz,
všichnitrochubojí vlastiníhoprotestantského problému. Ne

ani prof. Hromádku.
romádkavítezne obhájil vetšinu svých thesí. Jeho boj proti

kkému negativismu, jenž si z protikatolictví vypujcoval
d'etre, jeho kritika evangelického zpusob'.l sluniti se v ná
kýrh tradicích národa., bezohledné a statecné dusledky, jež
!Ijez theistickévíry v Boha, kritika všeho, v cem doznívá
'sm, theocentrism, zduraznování krestanství jako nábo

milosti atd. - to vše pusobí sympaticky a já dusledky
beismuvetšinoU!prijímám. Dr. Linhart jest tu v posici
bojovnlka.Mluví nejasne CI »moderní theol.ogii« a jeho

_Náboženstvía kultura« je psána v jakémsi skromne
ickém tónu, jakob)" nám predevším záleželo na tom, co

teknou ve Volné Myšlence a v kruzích a,theistických nebo
cb. Evangelíci se, pra,vda, spojovali s pokrokári k lec

Ikci a Kostnická Jednota s drem Luklem nadelala hodne

%tlpan:MOŽllá, že se mu to bude líbit.

he, že Praha mu do jeho vecí prece jen

Jet, nejde-li to jmak.

Ztlllan: To bllde záležet na pmžské politice: Zde je vlastne

pek vám, centralishhn, že<Praha C·j lépe receno ministerstvo
ra bude moci v praksi tem zemím do všeho mluvit. Já bych
IItbál ješte vetší volností zemí. Všude musí býti presvedceni,

"republice je pro ne nejlépe. To by se stalo tím, že to ústredl
jim do jejich místních vecí podle možnosti málo mluvilo a

4halo jen tam, k-de by toho bylo treba.

_pan: Nepocítáte s lidskOll povahou, jste nefl{J)pravitelný opii
a.

,,,,an: Nuže, sejdeme se zde za pet a povíme si o tom; pak

_káže, kdo mel pravdu.

pan: Dobrá. Doufám, že do té doby se vrátíme k žup&m a

tlkáže, kdo mel pravdu.

ví, že sama o sobe by nic neznamenala a že jen spolu

a/ními je necím. A tak to zemské zrízeni, které podporuje

konkllrenci mezi zememi a zdravou decentralisaci, bude

v sobe také jistý prvek soustredovaiCÍ. Bojíte se separatism'u,
separatism, kteréml~ se nebrání v rozumném uplatneni, ne
e nám škodit,.

%upan: To ovšem .ie vec názoru. Já nejsem v tomto smi!lru

ijllým optimistol~. Zem.ské zrízeni se mi zdá pokusem hodne

ttpecným. A pak' Slovensko. Tam prece duvody o nejakém
• f pojmu slovenské zeme neplatl.

Ze",al~: Také. Tam je ten pojem vžít pres to, že Slovensko

o zeme dlouhá staletí nee~;istovalo. Slovensko Hm, že se jeho

imu dá nyní také obsah a hranice, se bude tím více cítít v re
ice doma.
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PravÍm, že to, 01 cem mluvím, je vlastní bolestí protestantismu
a že se musí o tom mluvit tak otevrene, až si evangelíci na to
zvyknou a prestanou se zlobit. Spojujícím clánkem je ctení
Boha, nikoliv Krista. Mám dojem, že se tato vec reší bud na
pjatým mlcením nebo s pLlvabnou lehkomyslností. Tak má na
pr. Ymca (s níž jsem .sám dlouho pracoval, ale jejímž clenem
jsem se proto nemohl !státi) starou »basi parížskou«, v níž se
Kristus uznává za »Boha a Spasitele«. Hromádka i Rádi ji po
depsali. Jejich mlcení o duvodech mi divne kontrastuje s jejich
osobní urCitostí, která jim nedáVIlO v mé prítomnosti vynesla

název nejsilnejších dvou lidí v republice. Jest to -~Iká cest;
oprávnen je zatím kornparativ, nikoli superlativ.

J sem, pane redaktore, v úcte oddaný
Dr. J. B. Kozák.

II.

V Praze dne 25. února 1927.

Vážer:ý pa.ne redaktore,

dovolte mi, abych jen docela strucne odpovedel na dopis prof.

Hromádky v 7. císle »Prítomnosti«. Trvám na tom, co jsem
naps~ ve ,svém prvním dopise. Prof. H. zkresluje mé názory,
když tvrdí, že vykládám náboženství jen psychologicky a hi
storicky a tedy positivisticky, a tím se prohrešuje proti zásade
fair play. Nebudu uvádet další doklady, myslím, že stací ty,
které jsem uvedl ve svém prvním dopise. Ctenáre, kterí mají

o vec zájem, odkazuji na svou knížku »Náboženstvj a ku1tura<<.
Náboženství mi není jen jevem psychologickým a historickým,
nýbrž je mi také vztahem k obj ektivnÍ, transcen
den t n í s k u tec n o s t i, v z tah e m k B oh u. Náboženství
bez z jeven í není mi náboženstvím; jde jen o to, jak toto
zjevení chápeme, zd~i mythicky, zázracne, ci ve shode s ve
deckým myšlením doby nové.

Prof. H. má jistc právo na svuj výklad náboženství, ale nemá
práva názory tech, kterí podávají výklad jiný, zkreslovat a po
výšene odbývat. Všimnete si jen, prosím, jak ve svém dopise
významni pokus vynikajícího amerického theologa "V. A.
BrolVna o novou klasifikaci náboženství povýšene odbývá slmry
»kuriosní llápad«. Této methody by mel prof. H. konecne jed
nou zanechat. Je tOl methoda velmi jedl10duchá a pohodlná, ale
touto methodou se nedají rešit vážné a težké problémy.

Výtku prostoduchosti a. jednoduchosti, kterou prof. H. ciní
mému myšlení, bych mohl docela dobre obrátit proti nemu sa
mému. On totiž ztotožlluje náboženstvÍ s theologiÍ, vlastní pod
statu a jádro 11,áboženství vidí v urcitých principech theologic
Kých, které jsou plodem myšlení urcité doby, a tím celý problém
zjednodušuje a schematisuje. Napr9ti tomu já zduraznuji, že
náboženství jest jev velmi složitý, že není správné ztotožnovat
náboženství s theologiÍ, která jest jen jednou složkou nábožen

ství, \Složkou, která se musí vyvíjet s myšlenkovým vývojem
lidstva.

Jak jednoduchým a pohodlným si ciní prof. H. SVllj úkol, je
patrno také z toho, jak odpovedel na mou otázku, z jaRého pra
mene vzniká jeho »vÍra«, zdali ze zkušenosti, z nadprirozeného
zjevení, z rozumové spekulace ci z jakého jiného pramene.
Prof. H. praví, že odpoved je jednoduchá: »UcÍm se u nositelu
víry, u krestanských svedku, myslitelu a theologu všech dob.
Jsem jimi veden do školy biblické a zejména k tomu, který je

cesta, pravda i život.« Nejde 01 to, kde se prof. H. ucí. Všichni
se ucíme 11 velkých historických osobností. Jde však o otázku,
jaký no e t i c k Ý základ má náboženská víra. Jest možno ana
Iysovat jí vedecky, psychologicky a noeticky, ci vymyká se ja
kéko[i vedecké analyse? Stojí prof. H. na stanovisku ved e c

k é m, které neuznáv:á žádného nadprirozeného, zázracného pra-
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mene poznání, ci vidí pramen náboženské víry v nad pri r 0
zeném, zázracném zjevení? Prímé, jasné a
u r cit é Ci d p o ved i n a tu t o h I a v n Í o t á z k u s e pro f.
H. pro ste vy hnu I, ackoli jeho dopis zaujímá plné tri
sloupce »Prítomnosti«.

Dekuji Vám, pane redaktore, za uverejnení techto mých po
zl:ámek a považuj i tuto neplodnou diskusi ve Vašem Jiste za
skoncenou.

S projev:em úcty
Fr. Linhart.
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Dr. Emil Franke: Englišova theorie a praxe. Obsah: Dule

žitost vlastního vedeckého názoru národohospodárského. Engli

šova cer,ová theorie. Englišova rovnováha. Anarchie ve výrobe
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Sonja Špátová: Bltldište lásky. Román. Nákl. A. Krále, Praha
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strojnictvÍ, elektrotechniky, chemie, mechanické technqIog~,
hornic.tví, hutnictví, textilu a nekterých remesel.

Miloslav Nohejl: »Souhlas«, První delší, románová práce mla
dého prosaika. V »Souhlasu« jde o svobodu lidských skutku a
o ráz individuální vule s vulí kolektivní, s prostredím, jež si clo
veka podrobuje. Knihu upravil a vyzdobil Josef Capek. Vyšle
f'ákladem Družstevní práce Praha-Dcjvice, ulice Starodružinlku
C. 50S. Cena Kc 17. .

Felix Téver: Cerný Lohengrin. NakladatelstvÍ »Družstevní

p'áce« (Praha-Dejvice, StarodružinÍku SOS) vydalo ve sbírce Ži
vých knih A. novou románovou práci známého autora. C e r n Ý

I. oh e n g r i n je historka mladistvého' dívcího odevzdání, jíž
tvorí pozadí podkrkonošská krajina. Kniha má 272 stran a stojí
Kc 19'-.

E. N. Cirikov: »Mtlj román«, Jeto jedno z del nejpozoru
hodnejších lícením komu11JÍstického prevraJtu v Rusku. Cena

brož. Kc 30°-, váz. Kc 35°-, Náld. F. Topice Praha 1., Ná
rodní tr. Ir.

Fr. Šíp: Nekolik kapitolo hospodárství naší sibirské armády.
\' odpovcd na »Bílou Sibir« generála Sacharova. Nákladem
»Legiografie«, v komisi legionárského nakladatelství »Cin«
v Praze. S Kc. PlulwvnÍk Fr. Šíp, bývalý nácelník Financní

správy ruských legiÍ a .organisátor a sprá'vce jejich hospodár
ského vedení, odpovídá touto publikací na výtky, jimiž Sacha
rov zahrnul .ve své knize ruské legie. Vykládaje podrobne ho

spodárskou organisaci legiÍ, vysvetluje, jak bylo provádeno je
jich zásobování, ubytování, pohyb na magistrále, kdy a jak se
provádely rekvisice, j ale byl rešen složitý komplex otázek fi

nancních, a jak byla provádena jejich repatriace v souvislosti
s obchodní cinností.


